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Περίληψη:  
Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία του διαδικτύου ως πηγή 
πληροφορίας και µέσο επικοινωνίας, το κείµενο αυτό θέτει µερικά ερωτήµατα αναφορικά µε τη θέση 
του ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Κατά πόσο η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει την πρόσβαση 
στην µάθηση, κατά πόσο προάγει την µάθηση, και πώς η τεχνολογία του διαδικτύου αλλάζει τις 
παιδαγωγικές πρακτικές; 
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Summary:  
Taking into account the potential of the Internet technology as an information resource and as a means 
of communication, this text poses some questions about its role as a powerful educational tool. Can the 
use of the Internet make learning more accessible or promote improved learning, and how is Internet 
technology changing pedagogical practices? 
 
Εισαγωγή 
Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι η χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση µπορεί 
να ελευθερώσει την διδασκαλία και την µάθηση από τα φυσικά όρια της σχολικής 
αίθουσας (π.χ. Sloane 1997; Day 1998; Sherry & Billing 2000). Επίσης ισχυρίζονται 
ότι το διαδίκτυο είναι ένα διαρκώς αυξανόµενο σηµαντικό «εργαλείο» για τους 
εκπαιδευτικούς και έχει τη δυναµική να µεταµορφώσει τον τρόπο που οι διδάσκοντες 
διδάσκουν και οι µαθητές µαθαίνουν. Είναι γεγονός ότι η χρήση του προκαλεί 
αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και το ότι επίσης έχει εξελιχθεί σε µία οντότητα µε 
ογκώδη � χαοτική ποσότητα πληροφορίας. Έχουν γραφεί πολλά για τις δυνατότητες 
που παρέχει η τεχνολογία του διαδικτύου ως πηγή πληροφορίας και ως µέσο 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση (π.χ. Ράπτης & Ράπτη 1998, 1999; Reed & Afjeh 
1998; Wiesenmayer & Koul 1998; Veerman et.al. 2000; Shabo et al. 1997; Cox 
1996). 
 
Ως πηγή πληροφορίας, παρέχει πρόσβαση σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων, σε 
αλληλεπιδραστικό υλικό πολυµέσων, σε υλικό σχεδιασµένο για ανοικτή και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πληροφορίας 
διαφορετικού τύπου, όπως κείµενο, εικόνες, γραφικά, ήχο. Για παράδειγµα, οι 
µαθητές µπορούν να συνδεθούν µε µεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες προκειµένου 
να αναζητήσουν ερευνητικό υλικό, πολιτιστικές και παιδαγωγικές πληροφορίες. 
 
Ως µέσο επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνήσουν µεταξύ 
τους µέσω ποικίλων ασύγχρονων και σύγχρονων υπηρεσιών όπως αυτές του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), της συµµετοχής σε οµάδες συζήτησης µε κοινά 



   

ενδιαφέροντα (newsgroups), σε διάφορες εξ αποστάσεως συνεδριάσεις, σε οµαδικές 
δραστηριότητες. Για παράδειγµα, επιτρέπει στους µαθητές να επικοινωνούν µεταξύ 
τους ή να συµµετέχουν σε συνεργατικές οµαδικές εργασίες (projects) µε σχολεία της 
ίδιας ή άλλης χώρας.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στην τεχνολογία 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η εργασία αυτή θέτει µερικά ερωτήµατα 
αναφορικά µε τη θέση / ρόλο του διαδικτύου ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Στόχος είναι να σχολιάσει κάποια ζητήµατα που απασχολούν όσους εµπλέκονται στο 
χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητές του. 
 
 
1.  Κατά πόσο η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει την πρόσβαση στην µάθηση; 
 
Με την χρήση του διαδικτύου η απόσταση και ο χρόνος δεν αποτελούν εµπόδια στην 
πρόσβαση των κατάλληλων µαθησιακών πηγών. Το πρόβληµα αποτελεί η αχανής 
ποσότητα της διαθέσιµης πληροφορίας. Οι ερευνητές (Quinlan 1997; Bilotta 1995; 
Jackson et al. 1997) έχουν επιστήσει την προσοχή στο ότι ο εντοπισµός της 
κατάλληλης πληροφορίας στο διαδίκτυο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος εξαιτίας 
της ταχύτατης ανάπτυξης και ποικιλοµορφίας της προσφερόµενης πληροφορίας και 
της έλλειψης οργάνωσης και δοµής του διαδικτύου. Η ποσότητα της προσφερόµενης 
πληροφορίας είναι τεράστια, το ερώτηµα τίθεται για την σχετικότητα, την ποιότητα, 
την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα της πληροφορίας. Υπάρχουν 
διαθέσιµες οι µηχανές αναζήτησης (search engines) αλλά χρειάζεται και η γνώση 
χρήσης τους για την πρόσβαση στις σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες. Οι 
ερευνητές αναζητούν τις καλύτερες στρατηγικές / πρακτικές και δεξιότητες που θα 
βοηθήσουν τους χρήστες στον εντοπισµό της κατάλληλης πληροφορίας (Fullick 
1998; Hill 1999; Καλκάνης 2000; Joo et al. 2000) και επίσης ερευνούν την ανάπτυξη 
ευφυέστερων µηχανών αναζήτησης (Ingram 2000). Για παράδειγµα, ο Fullick (1998) 
προτείνει µία λίστα δεξιοτήτων αξιοποίησης του διαδικτύου ως ερευνητικό εργαλείο, 
ανάµεσα στις οποίες είναι �η εύρεση αρχείων µε τη χρήση µηχανών αναζήτησης�, �ο 
προσδιορισµός της πληροφορίας µε τη χρήση ποικιλίας στρατηγικών�, και �η 
αξιολόγηση της δυνατής /πιθανής χρησιµότητας της πληροφορίας�. Οι κατάλληλες 
ανθρώπινες δεξιότητες είναι αναγκαίες παράλληλα µε την ανάπτυξη βελτιωµένων 
µηχανών αναζήτησης για επίτευξη καλύτερων µαθησιακών αποτελεσµάτων. 
 
Όσο αφορά την αντιπροσωπευτικότητα της πληροφορίας αυτή είναι στη συντριπτική 
της πλειονότητα Αµερικάνικης προέλευσης και η Αγγλική γλώσσα �κυριαρχεί� στο 
διαδίκτυο. Κατά τον Vygotsky (1997) η γλώσσα συνδέεται µε τη σκέψη, είναι 
γνωστικό «εργαλείο» για την οργάνωση της σκέψης και για την έκφραση 
συναισθηµάτων και αξιών πολιτισµού. Είναι συνεπώς ενδιαφέρον να ερευνηθεί το 
πώς η Αγγλική γλώσσα, που είναι το κύριο µέσον παρουσίασης της πληροφορίας στο 
διαδίκτυο, επηρεάζει / περιορίζει τη δυνατότητα έκφρασης και τη σκέψη των 
χρηστών (πολλοί εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω νεαρής ηλικίας) που 
έχουν διαφορετική µητρική γλώσσα.  
 
Όταν κατά την παρουσίαση µιας θεµατικής ενότητας γίνεται χρήση των δυνατοτήτων 
της οπτικοποίησης, προσοµοίωσης, και µοντελισµού που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες, αυτό δεν συνεπάγεται αυτόµατα και την κατανόησή της από τους 
χρήστες. Οι καλά σχεδιασµένες και ελκυστικές σελίδες δεν εγγυώνται τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα, εάν απουσιάζει η καθοδήγηση του διδάσκοντα. Ο ρόλος του 



   

διδάσκοντα είναι καταλυτικός για την έκβαση των µαθησιακών αποτελεσµάτων 
(Ράπτης & Ράπτη 1999) αλλά πολλές φορές στη βιβλιογραφία δεν του αποδίδεται η 
αντίστοιχη βαρύτητα. Οι Day (1998), Wiesenmayer & Koul (1998), και Land & 
Greene (2000) δηµοσίευσαν προσπάθειες και τρόπους ενσωµάτωσης του διαδικτύου 
σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, αλλά ελάχιστα αναφέρθηκαν στη κρισιµότητα 
του ρόλου του διδάσκοντα. Για παράδειγµα, ο Day (1998) περιέγραψε ένα διδακτικό 
πείραµα στα µαθηµατικά, όπου εξέτασε τη δυνατότητα πρόσβασης του διαδικτύου σε 
πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό / δραστηριότητες, και τη δυνατότητά του να επιδρά 
θετικά στη διδασκαλία και εκµάθηση των µαθηµατικών. Η επίδραση του διδάσκοντα 
στην έκβαση των παραπάνω αποτελεσµάτων δεν εξετάστηκε. Παρόµοια, οι Land & 
Greene (2000) στην ποιοτικής φύσεως έρευνά τους σχετικά µε τις γενικές 
στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν από φοιτητές κατά την αναζήτηση πληροφορίας 
µέσω του διαδικτύου, αναφέρθηκαν πολύ σύντοµα στον παράγοντα �καθηγητή�.  
 
Η αλληλεπιδραστική επικοινωνία µέσω διαδικτύου (π.χ. οµάδες συζήτησης) 
βασίζεται ακόµη κατά µεγάλο µέρος στο κείµενο, χωρίς να γίνεται χρήση των 
γραφικών και πολυµεσικών διαστάσεων που παρέχει το περιβάλλον του υπολογιστή 
(Ingram et al. 2000). Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές χωρίς ιδιαίτερα ανεπτυγµένες 
λεκτικές δεξιότητες πιθανόν να συναντήσουν δυσκολίες να εκφράσουν και να 
πληκτρολογήσουν τις απόψεις τους µε την µορφή κειµένου. Επίσης τα σηµερινά 
εργαλεία για τηλεδιασκέψεις δεν είναι πρακτικά εφικτά για τάξεις µε 22-30 µαθητές. 
∆εν είναι αρκετά απλά για να χρησιµοποιηθούν σε µία τυπική τάξη και µπορεί να 
εµφανιστούν τεχνικά προβλήµατα ή προβλήµατα σηµαντικής χρονικής καθυστέρησης 
(π.χ. κατά τη λήψη εικόνας). Οι El-Tigi και Branch (1997) ανέφεραν ότι στην 
πλειοψηφία τους οι διδακτικές ιστοσελίδες παρουσίαζαν µειωµένη αλληλεπίδραση, 
έλεγχο µαθητευόµενου (learner control), και ανατροφοδότηση. Ο τρόπος που 
παρουσιαζόταν το διδακτικό υλικό δεν διέφερε από τις σελίδες ενός βιβλίου ή 
περιοδικού. Κατά αυτό τον τρόπο δεν λαµβανόταν υπόψη η δυνατότητα της 
τεχνολογίας να δηµιουργήσει ένα δια-δραστικό περιβάλλον µάθησης για τους 
χρήστες.  
 
 
2.  Κατά πόσο η χρήση του διαδικτύου προάγει την µάθηση; 
 
To διαδίκτυο προσφέρει ευκολία επικοινωνίας και συνεργασίας µέσω των σύγχρονων 
και ασύγχρονων επικοινωνιών, και επίσης παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Ίσως έχει υπερτονιστεί ο ρόλος του ως συνεργατικό 
επικοινωνιακό εργαλείο. Μερικές βασικές διαδικασίες όπως το µοίρασµα των 
απόψεων και ιδεών, είναι δύσκολο να αναπαραχθούν στο περιβάλλον της οθόνης, 
ενώ η διαπροσωπική επαφή στην εκπαίδευση απαιτείται να είναι ισχυρή. Όταν µερικά 
άτοµα µαθαίνουν µαζί υπάρχει ένα πλούσιο περιβάλλον ψυχολογικών και µη-
λεκτικών σηµείων όπως π.χ. τονισµός φωνής, χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου, που 
ερµηνεύουν τα λεγόµενα. Ένα µικρό ποσοστό των νοηµάτων που αντιλαµβανόµαστε 
µέσω της επικοινωνίας οφείλονται σε λεκτικά µηνύµατα. Το 55% όσων 
αντιλαµβανόµαστε προέρχεται από τις εκφράσεις του προσώπου και γενικότερα του 
σώµατος, ενώ το 38% προέρχεται από τον τόνο και τις διακυµάνσεις της φωνής (Kolb 
et al. 1991). Τα παρόντα συνεργατικά περιβάλλοντα λογισµικού (π.χ. shared 
whiteboards) απέχουν πολύ της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας.  
 
Όσο αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η επίλυση 
προβληµάτων, η κριτική σκέψη, και οι αναλυτικές δεξιότητες, η χρήση 



   

συγκεκριµένων εργαλείων για την οργάνωση της πληροφορίας µπορεί να βοηθήσει 
αλλά τις βασικές συµβουλές τις παρέχουν οι διδάσκοντες. ∆ιότι οι µαθητές πρέπει να 
µάθουν να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες από το σύνολο της πληροφορίας 
που τους κατακλύζει, να γνωρίζουν γιατί χρειάζονται τις συγκεκριµένες πληροφορίες, 
να ελέγχουν την αξιοπιστία τους, και κατόπιν να τις αναλύουν, ερµηνεύουν, και να 
εξάγουν συµπεράσµατα. Αυτές οι διαδικασίες, όπως και η διαδικασία πλοήγησης που 
συζητείται παρακάτω, διευκολύνονται όταν υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση προς 
τους µαθητές. 
 
Είναι γνωστό ότι υπάρχει µία άµεση σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και τη δυνατότητα 
των χρηστών να πλοηγηθούν / ελέγξουν την διεύθυνση και τον στόχο της εργασίας 
τους. Οι µαθητευόµενοι µπορούν να δουλεύουν ανάλογα µε την εµπειρία τους και την 
προϋπάρχουσα γνώση τους. Η µη γραµµική οργάνωση των υπερµέσων διευκολύνει 
την διερεύνηση και επιτρέπει σε διαφορετικούς χρήστες να αρχίσουν την πλοήγησή 
τους από διαφορετικό σηµείο. Σε µερικές περιπτώσεις όµως χρειάζεται βοήθεια 
πλοήγησης ή συµβουλή ώστε να είναι ξεκάθαρος ο σκοπός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
αρχάριους ή άπειρους µαθητευόµενους που περιπλανώνται άσκοπα, και είναι 
ευάλωτοι στον αποπροσανατολισµό. Πειράµατα που έγιναν στο Βρετανικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο από την Laurillard (1984) ήταν ανάµεσα στα πρώτα που διερεύνησαν 
το ζήτηµα του ελέγχου του χρήστη (learner control) σε αλληλεπιδραστικά βασιζόµενα 
στην τεχνολογία περιβάλλοντα. Αν και συµπέρανε ότι οι µαθητευόµενοι θα πρέπει να 
έχουν αυξηµένο έλεγχο για την βελτιστοποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, 
παρατηρήθηκε ότι ευεργετήθηκαν από την καθοδήγηση και την ειδική συµβουλή που 
προσφερόταν από το πρόγραµµα του υπολογιστή. 
 
 
3.  Πώς η τεχνολογία του διαδικτύου αλλάζει τις παιδαγωγικές πρακτικές; 
 
Αυτό το ερώτηµα άµεσα ενσωµατωµένο στα προηγούµενα ερωτήµατα προκύπτει και 
ως συνέπεια αυτών. Χρειάζονται ακόµη περισσότερα ερευνητικά αποτελέσµατα για 
το πως η τεχνολογία του διαδικτύου ως µέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας (µε 
όλες τις γνωστές δυνατότητες που προσφέρει) αλλάζει τις παιδαγωγικές πρακτικές. 
 
Παραδοσιακά οι µαθητές έχουν εργασθεί µόνοι τους για την απόκτηση 
συγκεκριµένων γνώσεων και δεξιοτήτων, τώρα τους προσφέρεται µεταξύ άλλων και 
η δυνατότητα συνεργασίας µέσω του διαδικτύου για την εκπόνηση οµαδικών 
εργασιών µε ενσωµάτωση πολλαπλών µέσων. Ως εργαλείο το διαδίκτυο µπορεί να 
υποστηρίξει και τα δύο είδη µάθησης. Αλλά οι αλληλεπιδράσεις µαθητών � 
διαδικτύου είναι θέµα τόσο των συσχετισµών ανάµεσα στους µαθητές � διδάσκοντα � 
αντικείµενο µελέτης όσο και των τεχνικών δυνατοτήτων του εργαλείου. 
 
Τµήµα της έρευνας των Johnson et al. (2000) έδειξε ότι οι φοιτητές που 
παρακολουθούσαν µαθήµατα µέσω του διαδικτύου ήταν λιγότερο ικανοποιηµένοι 
από την εµπειρία τους συγκριτικά µε όσους παρακολουθούσαν παραδοσιακού τύπου 
πρόσωπο�µε-πρόσωπο µαθήµατα. Στους χρήστες του διαδικτύου η αλληλεπίδραση 
φοιτητών � διδάσκοντα περιορίστηκε σε µονόδροµη στατική επικοινωνία, και η 
ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα είχε τη µορφή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
φαξ. Παράλληλα οι φοιτητές στη πρόσωπο�µε-πρόσωπο διδασκαλία έλαβαν ζωντανή 
και δυναµική υποστήριξη από τον διδάσκοντα µε έντονο το στοιχείο της αµφίδροµης 
επικοινωνίας. 
 



   

Η ενσωµάτωση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε διαφορετικά γνωστικά 
αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις 
παιδαγωγικές πρακτικές (Cox 2000) µε κύριο σηµείο την αλλαγή του ρόλου του 
διδάσκοντα από µεταδότη γνώσεων σε καθοδηγητή και συντονιστή της τάξης 
(Ράπτης & Ράπτη 1998). Χρειαζόµαστε όµως ερευνητικά αποτελέσµατα 
επικεντρωµένα στη χρήση του διαδικτύου σε σχέση µε τους νέους ρόλους του 
διδάσκοντα και τη διδακτική διαχείρηση / οργάνωση της τάξης. Το επίκεντρο των 
ερευνών θα έπρεπε να είναι περισσότερο στους µαθητές και στο πώς έχουν 
πρόσβαση, χρησιµοποιούν και µαθαίνουν από τις πληροφορίες του διαδικτύου 
κάνοντας, για παράδειγµα, χρήση των µηχανών αναζήτησης και των ανθρώπινων 
αλληλεπιδράσεων. Ποιά είναι τα µαθησιακά περιβάλλοντα που ευνοούν τη χρήση του 
διαδικτύου ως εργαλείο έρευνας; Επίσης είναι ενδιαφέρον για όσους συνεργάζονται 
µέσω του διαδικτύου να γνωρίζουν µε ποιό τρόπο µπορούν να µετατρέψουν το βίντεο 
που παρακολουθείται παθητικά σε µέσο που χρησιµοποιείται ενεργά από τους 
µαθητευόµενους (και διδάσκοντες) ώστε να συντελείται διαµόρφωση, έκφραση και 
κριτική απόψεων. Ή το πώς µπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει καλύτερα τους 
συµµετέχοντες να συναντηθούν σε πραγµατικό χρόνο; Στο µέλλον, εάν η τεχνολογία 
της επικοινωνίας παίξει σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση (όπως ακριβώς παίζει στο 
εµπόριο) πιθανόν να αλλάξει η δοµή της διδασκαλίας και της µάθησης. 
 
Συµπερασµατικά, το διαδίκτυο έχει αδιαµφισβήτητα κύριο ρόλο στην τεχνολογία της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας και εξελίσσεται διαρκώς. Οι µελλοντικές έρευνες 
στην τεχνολογία και στις παιδαγωγικές πρακτικές θα µπορούσαν να συµβάλλουν 
στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ώστε να εξελιχθεί σε ισχυρότερο 
εκπαιδευτικό εργαλείο. 
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