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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το σχέδιο Ad-Hoc.com1 στοχεύει στην ανάπτυξη µίας πλατφόρµας πολυµέσων, η οποία θα 
περιλαµβάνει εφαρµογές διαδικτύου κατάλληλες για διδασκαλία εξ αποστάσεως και τερµατικές 
συσκευές PDA κατάλληλες για µάθηση και διδασκαλία ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο. Στόχος του 
σχεδίου είναι να ενισχυθεί η γλωσσοµάθεια, αποδεικνύοντας ότι η εκµάθηση γλωσσών είναι µία 
διαδικασία που µπορεί να λαµβάνει χώρα οποιαδήποτε χρονική στιγµή και σε οποιοδήποτε χώρο. 

 
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ: φορητές συσκευές, εκπαίδευση από απόσταση, γλωσσική διδασκαλία 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα µία από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η 

εκπαίδευση είναι η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Η χρήση 
τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία τα τελευταία χρόνια 
αποτελεί τετριµµένη διαπίστωση. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη διαφορά ανάµεσα στην 
παροχή πληροφορίας και στην παροχή µάθησης. Απλή παροχή πληροφορίας δεν είναι αρκετή. 
Αυτό που κύρια απαιτείται είναι η µετάδοση πληροφορίας κατά περίπτωση και ανάλογα µε το 
πλαίσιο επικοινωνίας.Το σχέδιο Ad-Hoc.com στοχεύει στην ανάπτυξη µίας πλατφόρµας για τη 
διδασκαλία  γλωσσών, η χρήση της οποίας θα είναι ανεξάρτητη τόπου και χρόνου. Κατά τον 
τρόπο αυτό προβάλλεται και ενισχύεται η πεποίθηση ότι η εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από τις δύο αυτές περιοριστικές συνθήκες, καθώς σηµασία δεν 
έχουν οι χωροχρονικοί περιορισµοί αλλά η ποιότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού υλικού και 
τα κίνητρα µάθησης που προσφέρονται στους µαθητές [1].  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ AD-HOC.COM 
Το σχέδιο Ad-Hoc.com ανταποκρίνεται στις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη περιβαλλόντων 

µάθησης σήµερα. Οι αρχές αυτές συνίστανται στην ανάπτυξη νέων προηγµένων συστηµάτων που 
θα χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα τεχνολογικά µέσα, και όλους τους δυνατούς τρόπους 
µετάδοσης της πληροφορίας µε τρόπο δηµιουργικό και µε υψηλό βαθµό αλληλεπίδρασης µε τον 
εκπαιδευόµενο. Το σχέδιο στοχεύει στη διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου κατάλληλου 
για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων µέσω της χρήσης φορητών συσκευών (κινητά 
τηλέφωνα, PDA συσκευές κλπ.). 
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Ένα από τα προβλήµατα των φορητών υπολογιστικών συσκευών είναι η χρηστικότητά τους: Η 

οθόνη είναι πολύ µικρή, δεν υπάρχει πληκτρολόγιο, ενώ τα προγράµµατα αναγνώρισης φωνής δεν 
έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι περιορισµοί χρήσης των φορητών υπολογιστικών 
συσκευών µπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά στη σωστή ενσωµάτωσή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η λύση εντοπίζεται στην υιοθέτηση µιας διαφορετικής προσέγγισης του 
τρόπου µετάδοσης της πληροφορίας. Το σχέδιο στοχεύει να συνδράµει προς την κατεύθυνση αυτή 
µέσω µίας µεθοδολογίας της οποίας οι αρχές συνοψίζονται: 

 

• Στην εισαγωγή και την αξιολόγηση των φορητών συσκευών ως µέσου παροχής 
εκπαιδευτικού υλικού 

• Στον εντοπισµό των αναγκών µαθητών και καθηγητών και στον ακόλουθο σχεδιασµό 
του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού υλικού. 

• Στην δηµιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού πλαισίου για την εκπαιδευτική χρήση 
των φορητών υπολογιστικών συσκευών. 

• Στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των φορητών υπολογιστικών 
συσκευών. 

• Στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέπουν σε µαθητές και 
καθηγητές να έχουν άµεση πρόσβαση στο παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό. 

• Στην πραγµατοποίηση µίας συστηµατικής αξιολόγησης της χρηστικότητας της 
πλατφόρµας.  

 

Το κυριότερο παραδοτέο του σχεδίου θα είναι µία εκπαιδευτική πλατφόρµα, η οποία θα έχει 
αναπτυχθεί µε βάση τις ακόλουθες αρχές: 
 

• ∆ιαδραστικότητα (Interactivity): Συνίσταται στην άµεση επικοινωνία διδάσκοντος και 
διδασκοµένου και συνεπώς στη δηµιουργία µίας εικονικής τάξης.  

• Μαθητοκεντρική προσέγγιση (Student centered approach): Ζητούµενο είναι ο 
µαθητής να τίθεται στο κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας. Η παροχή της γνώσης θα 
πρέπει να ακολουθεί τις δικές του ανάγκες αλλά και µαθησιακές του δεξιότητες. 

 

Η µέθοδος που θα υιοθετηθεί για την παρουσίαση του γλωσσικού υλικού είναι ο σχεδιασµός 
σεναρίων. Η µέθοδος αυτή θεωρείται κατάλληλη για την αποδοτική ενσωµάτωση των εφαρµογών 
κινητής τεχνολογίας στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων [7].Το σχέδιο περιλαµβάνει 
τέσσερις κύκλους πιλοτικής εφαρµογής. Στόχος των πιλοτικών αυτών εφαρµογών δεν είναι µόνο η 
αξιολόγηση της πλατφόρµας αλλά και η ενεργός εµπλοκή όλων των συµµετεχόντων στον 
σχεδιασµό της γλωσσικής διδασκαλίας µέσω εφαρµογών κινητής τεχνολογίας.   
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
Οι δοµές και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας αποµακρύνονται από το 

πρότυπο της παραδοσιακής διδασκαλίας προβάλλοντας ως απαραίτητες παραµέτρους της 
µελλοντικής εκπαίδευσης  τη δια βίου µάθηση, τη δυνατότητα µάθησης και διδασκαλίας από 
Απόσταση αλλά και την αποδοτική ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία [4], [5]. Η καινοτοµία του σχεδίου εντοπίζεται τόσο στον τοµέα των τεχνολογικών 
εφαρµογών, όσο και στον τοµέα της παιδαγωγικής προσέγγισης. 
 
Τεχνολογική Καινοτοµία 
Το σύστηµα του Ad-Hoc.com θα είναι µία εκπαιδευτική πλατφόρµα, η οποία θα περιλαµβάνει:  

 µία διαδικτυακή εφαρµογή, ειδική για διδασκαλία εξ Αποστάσεως µέσω της χρήσης 
πολυµεσικών εργαλείων  

446 



 µία εφαρµογή για φορητές συσκευές. Η εν λόγω εφαρµογή θα αποτελεί και την κινητή 
εκδοχή του εκπαιδευτικού εργαλείου και θα αναπτυχθεί µε βάση την πλέον σύγχρονη 
GSM τεχνολογία. 

 
Χρησιµοποιώντας το PDA µε GPRS κάρτα θα µπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε ένα 

δίκτυο ασύρµατης επικοινωνίας µε τον κεντρικό διακοµιστή του συστήµατος προκειµένου να 
µεταφερθεί στην τερµατική συσκευή κείµενο, ήχος ή και εικόνες.Ο χρήστης θα συνδέεται µε τον 
κεντρικό διακοµιστή δίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τερµατικής συσκευής. Στη συνέχεια 
ο διακοµιστής θα µεταφέρει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα είναι προσαρµοσµένο στις 
τεχνολογικές παραµέτρους της τερµατικής συσκευής. Το σχέδιο Ad-hoc.com στοχεύει στη 
διδασκαλία γλωσσών ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Είναι φανερό ότι η συνδροµή των Νέων 
Τεχνολογιών, διαδίκτυο και συσκευές PDAs, είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου 
αυτού [3]. 
 
Εκπαιδευτική Καινοτοµία 
Η προτεινόµενη στα πλαίσια του σχεδίου παιδαγωγική προσέγγιση στοχεύει στην κατάργηση 

των ορίων ανάµεσα στην παραδοσιακή τάξη και άλλα  περιβάλλοντα, τα οποία µπορούν να 
λειτουργήσουν ως εναλλακτικά περιβάλλοντα µάθησης. Οι παιδαγωγικές θεωρίες, οι οποίες 
υιοθετούνται για την ανάπτυξη της πλατφόρµας του Ad-Hoc.com είναι οι ακόλουθες:  

• ∆οµιστική Θεωρία Μάθησης (Κονστρουκτιβισµός): Η δοµιστική θεωρία στηρίζεται 
και προτείνει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παράλληλα η νέα, η αποκτώµενη γνώση στηρίζεται σε δοµές προγενέστερης γνώσης. Το 
παιδαγωγικό πλαίσιο όπως ορίζεται από το σχέδιο Ad-Hoc.com θεµελιώνεται µε βάση 
τη δοµιστική θεωρία µάθησης, καθώς το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρέχεται στους 
µαθητές θα είναι δοµηµένο µε γνώµονα τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές τους.  

• ∆ιαθεµατική Προσέγγιση Των Γνωστικών Αντικειµένων: Στόχος της διαθεµατικής 
προσέγγισης είναι η σύλληψη και κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου µέσα από τη 
συνδροµή διαφόρων επιστηµονικών προσεγγίσεων 

• Ισοδύναµη και Παράλληλη Ανάπτυξη Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών 
Καινοτοµιών: Η εµπλοκή παιδαγωγών στην ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτοµιών είναι 
σήµερα σαφώς περιορισµένη. Στα πλαίσια του σχεδίου Ad-Hoc.com η πλατφόρµα που 
θα κατασκευαστεί θα είναι αποτέλεσµα επιστηµονικής εκπαιδευτικής έρευνας, 
εµπειρικών εφαρµογών τεχνολογικών καινοτοµιών και εκ των υστέρων βελτιώσεων µε 
βάση σχόλια των εκπαιδευτικών.  

• Αυτόνοµη Μάθηση: Οι µαθητές δεν είναι απλοί αποδέκτες πληροφοριών, αλλά 
αντίθετα µετέχουν ενεργά στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Το παιδαγωγικό 
πλαίσιο του σχεδίου Ad-Hoc.com επιτρέπει και ενισχύει την αυτόνοµη µαθησιακή 
πορεία των χρηστών, εφόσον τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζονται µόνοι τους το 
παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό [2].  

 
Καινοτοµία στην Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού 
Η καινοτοµία του σχεδίου Ad-Hoc.com συνίσταται και στον τρόπο παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού. Στα πλαίσια του σχεδίου Ad-Hoc.com το προς µάθηση γλωσσικό υλικό 
παρουσιάζεται αυτούσιο, σε µορφή συνεχούς λόγου. Επιπροσθέτως δίνονται χαρακτηριστικές 
φράσεις και λέξεις για την κατανόηση του κειµένου. Έµφαση δίνεται στην παρουσίαση του κάθε 
κειµένου συνολικά, αλλά και στα υπερκειµενικά και διακειµενικά χαρακτηριστικά του. Είναι 
άλλωστε ευρύτερα αποδεκτό  ότι η παρουσίαση ενός γλωσσικού κειµένου µε έµφαση στον 
διακειµενικό χαρακτήρα του διευκολύνει την κατανόησή του. Στην πληρέστερη µορφή του 
γλωσσικού υλικού συµβάλλει και ο σύγχρονος και τεχνολογικά προηγµένος τρόπος παρουσίασης 
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του. Ο συνδυασµός ήχου, εικόνας και γραπτού κειµένου κάνουν το γλωσσικό υλικό περισσότερο 
ελκυστικό. Το γλωσσικό υλικό θα χωρίζεται σε υποενότητες, οι οποίες θα επιτρέπουν στον 
χρήστη- µαθητή να βρίσκει εύκολα και γρήγορα όποια τυχόν πληροφορία αναζητά. Σε κάθε 
υποενότητα θα υπάρχουν σύνδεσµοι, οι οποίοι θα οδηγούν σε ασκήσεις γραµµατικής, 
συντακτικού, στο ίδιο το κείµενο, στη φωνητική και τη φωνολογική του παρουσίαση κλπ. Η 
διαδραστικότητα άλλωστε του εκπαιδευτικού υλικού επιτυγχάνεται µέσω της δυνατότητας άµεσης 
σύνδεσης µε το διαδίκτυο.  
 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στην παρούσα φάση του προγράµµατος έχει διενεργηθεί στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς έρευνα µε σκοπό τον σαφή προσδιορισµό των στάσεων και των αντιλήψεων των 
µαθητών- χρηστών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα χρησιµεύσουν ως κριτήρια για τον 
καθορισµό του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και του τρόπου παρουσίασής του. Ο έλεγχος των 
τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της τερµατικής συσκευής κρίνεται απαραίτητος 
για τη µορφοποίηση του γλωσσικού υλικού.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η πρόκληση που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση στο λυκαυγές της τρίτης χιλιετίας είναι η 

εποικοδοµητική χρήση και ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού αλλά και µεθόδων διδακτικής προσέγγισής του µέσω φορητών συσκευών και φορητών 
υπολογιστικών συστηµάτων συνιστά πραγµατικά µία αδιαφιλονίκητη προοπτική για την 
εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί και οι ιδιαίτερες µέθοδοι διδασκαλίας, που 
θα προταθούν, θα αποτελέσουν ένα σταθερό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχος άλλωστε 
της εκάστοτε εκπαιδευτικής έρευνας είναι η άµεση και παραγωγική µεταφορά των αποτελεσµάτων 
των ερευνητικών σχεδίων στην εκπαιδευτική πράξη. 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
1 Το σχέδιο Ad-Hoc.com χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράµµατος SOCRATES / 
LINGUA 2001- 2003. 
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