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Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παρουσίαση της χρήσης ενός ανοικτού συστή-
µατος διαχείρισης µάθησης που θα καλύπτει από απόσταση τις ανάγκες των δα-
σκάλων-µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Για την έρευνα 
λήφθηκε υπόψη η κατάσταση που επικρατεί σχετικά µε τη χρήση και την υποδοµή 
του διαδικτύου αλλά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που διέπουν τη σχέση δασκά-
λου-µαθητή.
Το σύστηµα διαχείρισης µάθησης που χρησιµοποιήθηκε, είναι το ΑΣΕΑ και επι-
τρέπει αφενός τη συµµετοχή από απόσταση των µαθητών σε εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα και δραστηριότητες και αφετέρου τη δυνατότητα προετοιµασίας, πα-
ρουσίασης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού πολυµεσικού υλικού των µαθηµά-
των αλλά και της αξιολόγησής τους.
Η έρευνα ολοκληρώθηκε µε την αξιολόγηση του ΑΣΕΑ (µέσω στατιστικής ανάλυ-
σης ερωτηµατολογίων) και την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.

Λέξεις Κλειδιά
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης, Τεχνολογίες διαδικτύου & πολυµέσων, Β/θµια 
Εκπαίδευση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προσωπική χρήση του ∆ιαδικτύου αυξάνεται σηµαντικά στην Ευρώπη, από 
42% το 2000 στο 53% το 2003, παρόλο που η επιµέρους αύξηση ποικίλει ανάµε-
σα στα κράτη µέλη. Η Ελλάδα σε αντίθεση µε τις βόρειες χώρες της ΕΕ παρα-
µένει ουραγός στη χρήση και την υποδοµή του ∆ιαδικτύου. Ένας µόνο στους 
πέντε έλληνες το χρησιµοποίησε για το 2004 από τους οποίους το 55% ήταν 
φοιτητές ή µαθητές Λυκείου, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο ποσοστό για την 
ΕΕ που ήταν 85%. ∆εν πρέπει να παράβλέψουµε το ότι το 40% των Ελλήνων 
χρηστών χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. [http://epp.
eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_
11/4-10112005-EN-AP.PDF]

Σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή το 66% των ελλήνων που έχουν 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιούν σύνδεση χαµηλών ταχυτήτων 
(PSTN) ενώ µόλις το 1% έχει σύνδεση υψηλών ταχυτήτων (ADSL) σε αντίθεση 
µε τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο του 13%.  Ένας στους δύο έλληνες χρη-
σιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο από το σπίτι του, ένας στους τέσσερις από το σχολείο 
ή το πανεπιστήµιο και ένας στους πέντε από Internet Café.  Η χρήση του ∆ια-
δικτύου στην Ελλάδα από Internet Café κατέχει το υψηλότερο ποσοστό στην 
Ευρώπη [http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl125_en.pdf].

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη υπο-
δοµής για τη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο αλλά και µεγάλη διάθεση από µαθητές 
- φοιτητές για τη χρήση του, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την επι-
µόρφωση.  Παράλληλα, παρατηρείται στη χώρα µας το χαµηλότερο ποσοστό 
συνδεσιµότητας από το σπίτι σε αντίθεση µε το ποσοστό προσβασιµότητας 
από πανεπιστήµια – σχολεία και Internet Café, στα οποία κατέχουµε τις υψη-
λότερες θέσεις στην ΕΕ.

ΟΙ ΤΠΕ (∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΛΠ)  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
Η χρήση των υπολογιστών µπορεί πράγµατι να παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, µε την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιηθεί µε παι-
δαγωγικά αποτελεσµατικό τρόπο. Οι υπολογιστές είναι ισχυρά και πολυδύνα-
µα εργαλεία διδασκαλίας και µάθησης. Προκαλούν σηµαντικές αλλαγές στην 
παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση µε τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών.

Από την εµπειρία τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας, διαφαίνεται ότι η 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  είναι ένα δύσκολο και µακροχρόνιο 
εγχείρηµα, στο οποίο επιδρούν πολλοί παράγοντες όπως: υλικοτεχνική υπο-
δοµή, κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό, εκπαίδευση και επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, στρατηγικός σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο.

Οι  παραπάνω δυσκολίες δηµιουργούν την ανάγκη φιλοξενίας, του συ-
νόλου των ατοµικών προσπαθειών των εκπαιδευτικών κάτω από µια ενιαία 
πλατφόρµα, η οποία σε καµία περίπτωση δε θα υποκαθιστά τη σχολική τάξη 
και το ρόλο του εκπαιδευτικού. «∆εν είναι το εργαλείο που θα µεταµορφώσει 
το σχολείο, αλλά η χρήση του» [Γιακουµάτου 2004].

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Με βάση τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω ως προς την κατάσταση χρήσης του 
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∆ιαδικτύου και της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, θε-
ωρήσαµε ότι υπάρχει ανάγκη για τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας για εκπαί-
δευση από απόσταση (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης), προσαρµοσµένη στα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:
• ∆ιαµοιρασµός γνώσης

Η ανάγκη της δηµοσίευσης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και πρόσβασης 
σ’αυτό, τόσο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος (σύγχρονη εκπαίδευση) 
αλλά και κατά τη µελέτη και την προετοιµασία του µαθητή (ασύγχρονη 
εκπαίδευση)  

• Αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου – µαθητή 
Η ανάγκη επέκτασης της επικοινωνίας δασκάλου – µαθητή πέρα από τα 
όρια ενός σχολικού συγκροτήµατος ώστε ο µαθητής να έχει την αίσθηση 
ότι ο καθηγητής είναι  δίπλα του, ακόµη και κατά τη διάρκεια της µελέ-
της του.  [http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/
html/sect5/85.htm]

• ∆ιαχείριση µαθήµατος – τάξης –σχολείου
Βασικές οργανωτικές λειτουργίες όπως ο πίνακας ανακοινώσεων, οι οµά-
δες εργασίας, η ανάθεση εργασιών, οι υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.

• Ενδυνάµωση της επιθυµίας για πρόσβαση στη γνώση
Ο µεγαλύτερος και σηµαντικότερος παράγοντας στην επιτυχία µιας διαδι-
κασίας εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως σε παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου είναι 
η ικανοποίηση που αισθάνονται από αυτή τη διαδικασία [Πέρδος, Μανι-
τσάρης, Συρρής 2004].

• Αυτοαξιολόγηση των µαθητών για το ποσοστό αφοµοίωσης της γνώσης 
On – line tests (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και συµπλήρωσης κε-
νού κλπ) 

• Προσαρµοστικότητα στις προσωπικές ανάγκες δασκάλου - µαθητή
Ο µέχρι τώρα χαρακτήρας εκπαιδευτικού λογισµικού, συχνά απροσάρµο-
στος στις εκάστοτε απαιτήσεις του δασκάλου, αλλάζει προσφέροντας πολ-
λαπλές δυνατότητες όπως για παράδειγµα να µπορεί να αξιολογήσει τις 
γνώσεις του µαθητή, µέσα από κλιµακούµενης δυσκολίας tests.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Εγγύτητα: «είµαι κοντά σε», ή «νιώθω κοντά σε»
Πολλές νέες ιδέες που χρησιµοποιούν την έννοια της εγγύτητας, σε σχέση 
µε τις ΤΠΕ, κάνουν την εµφάνιση τους: “ψηφιακοί χώροι εγγύτητας”, “εκπαί-
δευση εγγύτητας από απόσταση”...  Οι ΤΠΕ έχουν καταφέρει να µειώσουν τις 
αποστάσεις ανταλλαγής κάθε είδους πληροφορίας.  Πριν µερικά χρόνια, πριν 
δηλαδή την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η εγγύτητα είχε ισχυρούς δε-
σµούς µε την έννοια της γεωγραφικής απόστασης, µέγεθος απόλυτα µετρή-
σιµο.  Σήµερα, εύκολα συµπεραίνουµε τη διαφοροποίησή της από την κατεύ-
θυνση της γεωγραφικής απόστασης προς αυτήν των σηµείων παρουσίας µέσα 
στον Παγκόσµιο Ιστό, [http://www.renupi.org/IMG/pdf/proximite_societe_
de_l_information.pdf] των συνδέσµων που τα ενώνουν και της χρησιµότητας 
τους.  Με άλλα λόγια, ακόµα κι αν ο δάσκαλος µε το µαθητή δε βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο, αισθάνονται κοντά ο ένας στον άλλο. Συνεπώς  για τους “ψη-
φιακούς χώρους” ή καλύτερα για τους “ψηφιακούς κόσµους”, η ιδέα της γε-
ωγραφικής απόστασης παύει να έχει ουσιαστική αξία αρκεί να υπάρχει ένας 
κοινός στόχος ή σχέδιο εργασίας.  Αν αυτός ο κοινός στόχος είναι η απόκτηση 
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της γνώσης και οι ΤΠΕ είναι στην υπηρεσία αυτού του κοινού στόχου, τότε 
µπορούµε να επιτύχουµε σηµαντικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά νέες µεθό-
δους παιδαγωγικής διαδικασίας.

ΑΣΕΑ: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΗ
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) ΑΣΕΑ αναπτύχθηκε για τις ανάγκες 
του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυµέσων και Γραφικών του Τµήµατος Εφαρ-
µοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  Το ΑΣΕΑ  χρη-
σιµοποιεί τις ΤΠΕ και είναι επέκταση του ανοικτού συστήµατος διαχείρισης 
µάθησης DOKEOS [Μάστορας, Μανιτσάρης 2005]. (http://asea.multimedia.
uom.gr)

Μετά από έρευνα στο ∆ιαδίκτυο καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι τέτοια 
Σ∆Μ χρησιµοποιούνται, σε πιο απλοποιηµένη µορφή, σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ 
της χώρας αλλά όχι ακόµα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Έτσι δηµιουργή-
θηκε η ανάγκη να ερευνήσουµε κατά πόσο θα µπορούσε να εφαρµοστεί κάτι 
τέτοιο σ’αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευσης αλλά και µε ποια αποτελέσµατα.  Έτσι 
το εφαρµόσαµε πιλοτικά στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί για τα µαθή-
µατα «Πληροφορική» και «Θρησκευτικά» [Παυλίδης, Πέρδος, Μανιτσάρης 
2005]

Ποιες είναι όµως οι διαστάσεις της εφαρµογής του ΑΣΕΑ σε ένα σχολείο;
• Αποθήκευση και προβολή εκπαιδευτικού πολυµεσικού υλικού

Το ΑΣΕΑ προσφέρει λύσεις προς την κατεύθυνση της ενεργούς συµµε-
τοχής κάθε προσώπου που εµπλέκεται έµµεσα ή άµεσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  Υποστηρίζει αντικείµενα µάθησης (SCORM) που επιτρέπουν 
πολυµεσικό διαδραστικό περιεχόµενο και χαρακτηρίζονται από αυξηµέ-
νη αυτονοµία και ανεξαρτησία, διευκολύνοντας έτσι την επαναχρησι-
µοποίησή τους είτε από το συγγραφέα τους είτε από άλλους καθηγητές 
µόνο µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή [Μάστορας, Μανιτσάρης, Μαυρίδης 
2005].  Προσφέρει και χαρακτηριστικά σύγχρονης εκπαίδευσης όπως τε-
χνολογίες ροής (ροή κατά απαίτηση και ζωντανή ροή)

• Εξ’ αποστάσεως διαχείριση µέσω φυλλοµετρητή φιλική για κάθε χρήστη 
και διαχειριστή 
Ούτε οι τεχνικές γνώσεις για την πληροφορική ούτε η φυσική παρουσία 
του διαχειριστή δεν αποτελεί προϋπόθεση. Όλες οι λειτουργίες του συστή-
µατος (εισαγωγή – διαγραφή – τροποποίηση – δηµοσίευση) πραγµατοποι-
ούνται από απόσταση µέσω υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (φυλλοµετρητής).

• ∆υνατότητα δηµιουργίας διαφορετικών τύπων χρηστών
Το ΑΣΕΑ υποστηρίζει διαφορετικού τύπου χρήστες µε στόχο την καλύτε-
ρη προβολή και διαχείριση των δεδοµένων. Με τους τύπους χρηστών είναι 
δυνατόν:
1. Να προσαρµοστεί το ΑΣΕΑ στις προσωπικές ανάγκες του κάθε χρή-

στη.
2. Να προσφερθεί η δυνατότητα στο σύνολο των καθηγητών του σχολείου 

να δηµοσιεύσουν το υλικό τους.
3. Να προστατευθούν οι σηµαντικές παράµετροι του συστήµατος
4. Να διευκολυνθεί η διαχείριση των δεδοµένων και η παραµετροποίηση 

της πλατφόρµας.
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Έτσι, η ανάγκη συνεύρεσης δασκάλου – µαθητή στον ίδιο χώρο (τάξη), 
παύει να έχει τη βαρύτητα που είχε µε τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκα-
λίας.  Η πλατφόρµα ΑΣΕΑ, αλλά και κάθε Σ∆Μ µε παρόµοια χαρακτηριστι-
κά, δηµιουργεί συνδέσµους εγγύτητας ανάµεσα στο δάσκαλο και το µαθητή 
ή διαφορετικά ανάµεσα στο µαθητή και το γνωστικό αντικείµενο.  Ο µαθη-
τής πλέον έχει πρόσβαση στη γνώση µε ποικίλους τρόπους, δηµιουργώντας 
έτσι µια εκπαιδευτική ηλεκτρονική κοινότητα.  Η ανταλλαγή γνώσης µε-
ταξύ µαθητών µε διαφορετικές εµπειρίες επιτρέπει να αυξήσουν τις δεξιότη-
τες επικοινωνίας, διαλεκτικότητας και κοινωνικότητάς τους [Flynn, 1992, 
Schlechter, 1990].

ΑΣΕΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε την κατάσταση χρήσης του ∆ιαδικτύου και την υλικοτεχνική 
υποδοµή στην Ελλάδα το ΑΣΕΑ υπερβαίνει όλες τις προαναφερθείσες δυ-
σκολίες γιατί:
1. Καταργεί την απόσταση σαν εµπόδιο επικοινωνίας επειδή βασίζεται στην 

τεχνολογία ∆ιαδικτύου.
2. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη γνώση αφού δεν είναι τίποτα άλλο από 

µία ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο. Απαλύνεται ο διαχωρισµός σε προνοµιού-
χους και µη µαθητές, λόγω του ακριβού κόστους των ΤΠΕ, µιας και η συ-
νολική ιδέα στηρίζεται σε µία απλή ιστοσελίδα.

3. Ξεπερνάει το πρόβληµα των χαµηλών ταχυτήτων σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. 
Η λύση που υιοθετήθηκε ήταν η αποφυγή δηµιουργίας σελίδων οι οποίες 
απαιτούν αρκετό χρόνο για να µεταφερθούν στους υπολογιστές των µαθη-
τών. Εξάλλου η δηµοσίευση του υλικού έγινε µε πολύ χαµηλές ταχύτητες 
33,6 Kbps. 

4. Βασίζεται σε µία απλή εγκατάσταση σε έναν κεντρικό υπολογιστή µοναδι-
κό για ένα ή πολλά σχολικά συγκροτήµατα. Έτσι ο χρήστης του ΑΣΕΑ δεν 
είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει τίποτα παραπάνω από το λειτουργι-
κό σύστηµα και εφαρµογές γραφείου. 

5. Το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και µε υπολογιστές µε χαµη-
λούς πόρους.

6. Οι µειωµένοι οικονοµικοί πόροι συχνά απαγορεύουν τη χρηµατοδότηση 
και τη δηµιουργία τέτοιων εφαρµογών σε σχολεία.  Το ΑΣΕΑ είναι µία 
πλατφόρµα ανοικτού κώδικα (open source).  Εχει ο καθένας τη δυνατότητα 
να έχει πρόσβαση σε κάτι παρόµοιο, δίχως άδεια χρήσης.

7. Το ΑΣΕΑ λύνει το πρόβληµα της απόστασης για αποµακρυσµένες περιο-
χές του ελληνικού χώρου όπως νησιά και δυσπρόσιτα ορεινά χωριά. Πρέπει 
να τονιστεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να βελτιώσουν την εργασία τους.

8. Οι απαιτούµενες γνώσεις για τη χρήση του ΑΣΕΑ είναι οι ελάχιστες δυ-
νατές. Ας σηµειωθεί ότι οι καθηγητές έχουν επιµορφωθεί στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Όσον αφορά τους µαθη-
τές, οι απαιτήσεις περιορίζονται στις ελάχιστες γνώσεις που αποκοµίζουν 
από το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο.    

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΑ
Οι απόψεις µας για την εκπαιδευτική διαδικασία υπόκεινται στις αντιλήψεις 
και τα πιστεύω µας, για το ρόλο του δασκάλου και την υλοποίηση του κάθε 
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µαθήµατος.  Προκειµένου να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη άποψη, µοιράσα-
µε στους µαθητές του σχολείου µας ερωτηµατολόγια ώστε να µπορέσουµε να 
επεξεργαστούµε τις δικές τους απόψεις για το όλο εγχείρηµα.  Έτσι, συντάξα-
µε ερωτηµατολόγια τα οποία αποτελούνταν από 38 ερωτήσεις, χωρισµένες σε 
εννέα ενότητες ανάλογα µε τη χρήση, τη λειτουργικότητα και την αποτίµηση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Μέσα από τη διαδικασία αυτή, συλλέξαµε 129 
έγκυρα ερωτηµατολόγια. 

Γενική Εκτίµηση

Σχήµα 1. Γενική εκτίµηση του ΑΣΕΑ.

Στην ερώτηση που θέσαµε σχετικά µε τη γενική εκτίµηση που έχουν οι 
µαθητές για το ΑΣΕΑ (Σχήµα 1), παρατηρούµε ότι το 83,7 % των µαθητών  
θεωρεί ότι είναι καλό ή πολύ καλό.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µαθητές εί-
χαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία επαφή για πρώτη φορά µε µια τέτοια 
πλατφόρµα.

Οι µαθητές ρωτήθηκαν επίσης για το αν βοηθήθηκαν από τη συγκεκριµένη 
πλατφόρµα σε περίπτωση απουσίας τους από το µάθηµα και τα αποτελέσµα-
τα της επεξεργασίας των απαντήσεων ήταν θετικά αφού περίπου ένας στους 
δύο µαθητές βοηθήθηκε πάρα πολύ.  Προκειµένου να έχουµε µια πιο ολο-
κληρωµένη άποψη για το αν αποτέλεσε το ΑΣΕΑ κίνητρο για τη µελέτη των 
µαθητών, θέσαµε το ερώτηµα: «Κατά πόσο το ΑΣΕΑ παρακινεί το µαθητή να 
διαβάσει;» Από το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των απαντήσεων  συµπε-
ραίνουµε ότι το 90,6% των µαθητών παρακινήθηκαν τουλάχιστον λίγο να 
διαβάσουν το µάθηµα (Σχήµα 2).

Από την πλευρά µας ως διδάσκοντες, µε βάση τη στατιστική ανάλυση αλλά 
και την εµπειρία µας, καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα.
1. Σε περίπτωση απουσίας (ασθένεια, δραστηριότητες..), ο µαθητής έχει πρό-

σβαση στην ύλη, τις διαφάνειες, παραδείγµατα του µαθήµατος, περιορίζο-
ντας αρκετά το χρόνο αναπλήρωσης  και την καθυστέρηση στη ροή του 
µαθήµατος.

2. Οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να αφοµοιώσουν καλύτερα την ύλη αφού 
µπορούν να εξασκηθούν και από το σπίτι τους µε ασκήσεις του µαθήµα-
τος-ων που υπάρχουν στο ΑΣΕΑ. 
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Κίνητρο µελέτης

Σχήµα 2. Το ΑΣΕΑ σαν κίνητρο µελέτης.

3. Οι µαθητές έµαθαν να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο 
όχι µόνο για «παιχνίδι» αλλά και ως εργαλείο για την κατάκτηση γνώσης.   
Έχοντας αποκτήσει εξοικείωση µε τις ΤΠΕ, είναι σίγουρο ότι θα µπορέσουν 
να ανταποκριθούν πολύ εύκολα αργότερα, στις απαιτήσεις των ακαδηµαϊ-
κών τους σπουδών. 
Το ΑΣΕΑ σήµερα, υποστηρίζει πιλοτικά δύο µαθήµατα δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης για περισσότερο από 6 µήνες µε πολύ θετική ανταπόκριση από 
τους µαθητές.  Αυτό το αποτέλεσµα οδήγησε στη δηµιουργία πιο ανεπτυγµέ-
νων µαθηµάτων τύπου SCORM, τα οποία πρόκειται να είναι διαθέσιµα τη νέα 
σχολική χρονιά.  Σκοπεύοµε να δηµιουργήσουµε επίσης διαλέξεις µαθηµάτων 
σε βίντεο καθώς και χώρο για videoconference, έτσι ώστε η παροχή της γνώ-
σης να προσφέρεται µε ποικίλους τρόπους.   
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