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Περίληψη 
Στο άρθρο αναπτύσσεται προβληµατισµός για την υποστήριξη ανθρώπινων διαδικασιών µε στόχο τη 
µετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό 
λειτουργεί ως πεδίο ένα πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
προκειµένου να λειτουργήσουν ως ενδοσχολικοί επιµορφωτές για την αξιοποίηση των ΝΤ σε όλα τα 
αντικείµενα. Η µέθοδος και τα αντικείµενα του προγράµµατος κατάρτισης είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε 
ο επιµορφωτής: α) να είναι άρτια εκπαιδευµένος στην παιδαγωγική αξιοποίηση και τη χρήση των 
ανάλογων εργαλείων της υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας β) να είναι σε θέση να διεξάγει 
ενδοσχολική επιµόρφωση µε στόχο την καθιέρωση διδακτικών και µαθησιακών δραστηριοτήτων στην 
τάξη, που να αξιοποιούν εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, για ενεργοποίηση των 
διαδικασιών µετεξέλιξης της εκπαιδευτικής πρακτικής και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Στη συζήτηση 
συµπεριλαµβάνονται οι πρώτες διαπιστώσεις από την λειτουργία του προγράµµατος αυτού. 
Λέξεις-κλειδιά: κατάρτιση επιµορφωτών, επιµόρφωση, ενδοσχολική επιµόρφωση, καινοτοµία  
 
Abstract 
In this paper we describe a year-long post-graduate professional program for training teacher educators. 
The methodology and the objectives of the program were designed so that the teacher educator: a) will 
be fully trained in issues concerning the educational potential and the use of ICT. b) will practice school-
based teacher education aiming to establish teaching and learning activities in the classroom in an ICT 
environment, in order to activate the re-conceptualization of educational practice and the teacher�s role 
We include some preliminary conclusions concerning the running of this program in order to raise issues 
concerning processes of human support in the educational use of ICT. 
 
 
Α. Εισαγωγή 
Στην καλύτερη περίπτωση από παιδαγωγικής πλευράς, οι υπολογιστικές και δικτυακές 
τεχνολογίες µπορούν να διαθέσουν στην εκπαιδευτική κοινότητα πηγές πληροφορίας, µέσα 
επικοινωνίας και εργαλεία έκφρασης και διερεύνησης. Εάν αξιοποιηθεί, η τεχνολογία αυτή 
µπορεί να υποστηρίξει την καλλιέργεια δεξιοτήτων που διαφαίνεται ότι θα είναι κρίσιµες 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας, δηλαδή τη διερεύνηση και τον πειραµατισµό, την 
αναζήτηση, την αµφισβήτηση, την ανακάλυψη, τη συνεργασία, την συµβολική έκφραση, την 
επικοινωνία και τη διαπραγµάτευση. Ξεκινούµε µε τον ισχυρισµό ότι η αξιοποίηση αυτών των 
αγαθών στο σχολείο δεν πρόκειται να συµβεί από µόνη της - τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι 
ανελαστικά και εγκλωβισµένα στην λογική της �διασωλήνωσης� της γνώσης από τους έχοντες 
στους µη (Papert, 1993). Για να υπάρξει τέτοια εξέλιξη, χρειάζεται µακροχρόνια και 
συστηµατική υποστήριξη της µετεξέλιξης ανθρώπινων διαδικασιών, συνηθειών, στάσεων και 
αντιλήψεων και δηµιουργία νέων κοινοτήτων µάθησης. Αυτό δεν επιτυγχάνεται µε µέτρα 
όπως τα ενηµερωτικού τύπου, εντατικά και µικρής διάρκειας σεµινάρια στους εκπαιδευτικούς 
µε αντικείµενο την ίδια την τεχνολογία. Μια τέτοιου είδους υποστήριξη χρειάζεται τον 
εκπαιδευτικό σε ενεργό ρόλο, προσωπικά εµπλεκόµενο και συνδιαµορφωτή της µετεξέλιξης. 
Aπαιτεί εξίσου τη δηµιουργία νέων κοινοτήτων που µαθαίνουν (Prawat, 1995, Grossman et 
Al., 2000) σε επίπεδο επιµορφωτών, εκπαιδευτικών, µαθητών, διοικητικών και πολλών 
συνδυασµών τους που µπορούν να προκύψουν. Όλα αυτά δεν µπορεί παρά να έχουν σαν 
άξονα, εκτός από τον εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική µονάδα, δηλαδή την παρέµβαση στη 
σχολική ζωή µε στόχο τη δηµιουργία σχολικής κοινότητας και κουλτούρας αξιοποίησης των 
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Νέων Τεχνολογιών. Με την υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα και την παρέµβαση στη 
σχολική κοινότητα, οι Νέες Τεχνολογίες, εκτός από εργαλεία, πηγές και µέσα, µπορεί να 
προσφέρουν τη δυνατότητα εξέλιξης της εκπαιδευτικής πρακτικής και αναβάθµιση του ρόλου 
του µαθητή και του εκπαιδευτικού. Τέλος, µπορούν να προσφέρουν τα µέσα και την αφορµή 
για την διείσδυση της σχολικής κοινότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  
Με το άρθρο αυτό, προσπαθούµε να συνεισφέρουµε στον προβληµατισµό για το είδος, την 
οργάνωση και την υλοποίηση τέτοιων διαδικασιών υποστήριξης του ανθρώπινου παράγοντα 
στο Ελληνικό σχολείο. Έχοντας µόλις ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο κατάρτισης 
επιµορφωτών ενδοσχολικής επιµόρφωσης για την αξιοποίηση των ΝΤ και χωρίς να έχει 
υπάρξει ακόµα ο χρόνος να αναλυθεί η εµπειρία µας µε λεπτοµέρεια, περιγράφουµε το 
σχεδιασµό, το αντικείµενο και την εµπειρία µας για το στόχο αυτό. Ο σχεδιασµός και η 
διεξαγωγή του προγράµµατος κατάρτισης βασίστηκε σε δύο πεδία � στην αντίληψη που διέπει 
το συνολικό σύστηµα ένταξης των ΝΤ στα σχολεία µας (ενέργεια �Οδύσσεια�) και στην 
αντίληψη ότι η ενδοσχολική, µακροχρόνια βιώσιµη επιµόρφωση, προσανατολισµένη στην 
εκπαιδευτική πρακτική, µπορεί να συνεισφέρει στη µετεξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού 
από στατικό σε εξελισσόµενο.  
 
Β. Θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασµού του προγράµµατος κατάρτισης 
Στα πλαίσια της �Οδύσσειας�1 η διαδικασία αξιοποίησης των νέων εργαλείων πληροφορικής 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) την ένταξη των εργαλείων αυτών στη διδασκαλία όλων των 
γνωστικών αντικειµένων µε στόχο τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, β) την 
παράλληλη ανάπτυξη έργων εξοπλισµού, υποδοµής και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και 
γ) τον επί της ουσίας λειτουργικό εναλφαβητισµό στη χρήση των εργαλείων υπολογιστικής 
και δικτυακής τεχνολογίας. 
Το εν λόγω πρόγραµµα κατάρτισης επιµορφωτών,2 ενταγµένο στο πλαίσιο αυτό, έχει σαν 
στόχο να προετοιµάσει εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ώστε να µπορούν 
ως επιµορφωτές να αντιλαµβάνονται το συνολικό πρόβληµα της συστηµατικής παρέµβασης 
στη σχολική ζωή, το ζήτηµα της µεθόδου και του ρυθµού εγκαθίδρυσης καινοτοµιών και τα 
προβλήµατα εφαρµογής σύγχρονων εκπαιδευτικών µεθόδων στη χώρα µας. Η µέθοδος και τα 
αντικείµενα του προγράµµατος κατάρτισης είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε ο επιµορφωτής: α) να 
είναι άρτια εκπαιδευµένος στην παιδαγωγική αξιοποίηση και τη χρήση των ανάλογων 
εργαλείων της πληροφορικής και δικτυακής τεχνολογίας β) να είναι σε θέση να διεξάγει 
ενδοσχολική επιµόρφωση µε στόχο την καθιέρωση διδακτικών και µαθησιακών 
δραστηριοτήτων στην τάξη, που να αξιοποιούν εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής 
τεχνολογίας, για ενεργοποίηση των διαδικασιών µετεξέλιξης της εκπαιδευτικής πρακτικής και 
του ρόλου του εκπαιδευτικού. 
Η �Οδύσσεια� εντάσσεται στο σύγχρονο �ολοκληρωµένο πρότυπο� ένταξης των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Κοντογιαννοπούλου � Πολυδωρίδη, 1991 � 96, Κυνηγός, 
1995), όπου η χρήση των εργαλείων της πληροφορικής δεν διδάσκεται ως ανεξάρτητο 
γνωστικό αντικείµενο, αλλά µέσα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου. Η χρήση 
δηλαδή των προσφερόµενων υπολογιστικών εργαλείων δεν είναι αντικείµενο ένταξης στο 
υπάρχον σύστηµα, αλλά µέσο που µπορεί να συµβάλλει στην αναµόρφωσή του (Papert 1980, 
diSessa 1988). Η χρήση αυτή στοχεύει στη δηµιουργία περιβαλλόντων µάθησης για κάθε 
γνωστικό αντικείµενο, όπου ο µαθητής αναλαµβάνοντας ενεργητικό ρόλο, δηµιουργεί 
νοήµατα, ανακαλύπτει έννοιες και αναπτύσσει τεχνικές σε συνεργασία µε τους συµµαθητές 
του και µε την υποστήριξη του δασκάλου του (Solloway,1991, diSessa & Adelson, 1986, 
Hoyles & Noss, 1992, Κυνηγός, 1993).  
Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση γίνεται για να διευκολύνει και 
να υποστηρίξει τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής. Ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να παρεµβαίνει στη µαθησιακή διαδικασία ενεργά ως σύµβουλος και συνεργάτης 
των µαθητών µε ένα σύνθετο και πολύ πιο ενεργό ρόλο γνώστη και παιδαγωγού (Moreira & 
Noss, 1995, Κυνηγός, 1995, Hoyles & Noss, 1992). Μπορεί επίσης να ενηµερώνεται συνεχώς 
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και να επικοινωνεί για θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος µε άλλους συναδέλφους. Ο 
µαθητής έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζει τις δραστηριότητες στα δικά του ενδιαφέροντα, 
να επικοινωνεί µε συµµαθητές του για γνωστικά αντικείµενα, να εκφράζει ιδέες µε σύµβολα, 
µε το γραπτό λόγο, να κάνει πειράµατα (diSessa, 1993, Hoyles, 1993, Kynigos et al, 1993), να 
επικοινωνεί ηλεκτρονικά και να επεξεργάζεται, αναζητά και αναλύει πληροφορίες. Νέες 
µαθητικές κοινότητες ή οµάδες κοινού ενδιαφέροντος µπορούν να δηµιουργηθούν που 
συζητούν και πραγµατεύονται ανάλογα θέµατα µέσα από το διαδίκτυο (Scardamalia & 
Bereiter,1996).  
Με την έννοια αυτή, η ένταξη της χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία συνιστά µία καινοτοµία ως προς ανθρώπινες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα πλέγµα από υποστηρικτικές δραστηριότητες µεταξύ των 
οποίων σηµαντικό βάρος έχουν αυτές που αφορούν τον εκπαιδευτικό και την κατάλληλη 
επιµόρφωσή του (Noss, Hoyles and Sutherland 1991). Επειδή ο όρος �επιµόρφωση� 
χρησιµοποιείται για µεγάλη ποικιλία από δράσεις, διευκρινίζουµε οτι στη συγκεκριµένη 
περίπτωση χρειάζεται για τους λόγους που αναπτύχθηκαν, ένα σύστηµα επιµόρφωσης που 
αντιµετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως υποκείµενο, φορέα και συνδιαµορφωτή της καινοτοµίας 
(Olson 1985). Η αντίληψη αυτή για την επιµόρφωση θεωρεί ότι η ανάπτυξη παιδαγωγικής 
στρατηγικής για την αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας δεν θα πρέπει να εισαχθεί 
στην εκπαίδευση, αλλά να διαµορφωθεί βαθµιαία µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα µε την 
ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευτικών (Noss, Sutherland and Hoyles 1991). Χαρακτηριστικό 
του συστήµατος αυτού είναι ότι αντιλαµβάνεται τον εκπαιδευτικό σαν �δηµιουργό της 
αλλαγής�, σαν ένα άτοµο που αναµένεται να �οικοδοµήσει� την πρακτική του πάνω στη 
διορατικότητά του για το τι σηµαίνει �διδάσκω µε στόχο την κατανόηση� (Prawat, 1996) σε 
συνεχή αλληλεπίδραση µε τους µαθητές του, τους συναδέλφους του, το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον (Cobb and Yackel 1996). Αντιµετωπίζεται δηλαδή ο εκπαιδευτικός ως ένα άτοµο 
µε ενεργό και παραγωγική συµµετοχή σε �κοινότητες µάθησης� και µε διαρκή υποστήριξη στο 
έργο του (Prawat, 1996). Αυτό το χαρακτηριστικό βρίσκεται σε αντίθεση µε την αντίληψη 
΄διδάσκω µε στόχο την απόδοση� όπου ο εκπαιδευτικός αντιµετωπίζεται σαν ένας τεχνικός 
που χειρίζεται την τάξη του µε τρόπους αποτελεσµατικούς για την επιτυχή σύνδεση 
διαδικασίας- προϊόντος, µιας διαδικασίας που έχει σχεδιαστεί πέρα και έξω από αυτόν και της 
οποίας κύριο µέσο ανατροφοδότησής της είναι ο έλεγχός της (Prawat, 1996).  
Σηµαντικά χαρακτηριστικά τέτοιων συστηµάτων επιµόρφωσης (στα οποία εντάσσεται και 
αυτό που περιγράφουµε εδώ), που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που προκύπτουν από την 
ένταξη των Νέων Τεχνολογιών και στις προαναφερθείσες αντιλήψεις για τον ρόλο του 
εκπαιδευτικού, είναι: 
• Να είναι ενδοσχολική, ώστε να πραγµατοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες και να 

λαβαίνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής κοινότητας.  
• Να είναι συνεχής, για τη διαρκή κατάρτιση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 
• Να µην είναι εντατική, ώστε να µην προκαλεί µεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία 

του σχολείου και να µπορεί ο εκπαιδευτικός να την θεωρήσει ως µέρος του 
επαγγέλµατός του.  

• Να είναι προσανατολισµένη στην εκπαιδευτική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η 
παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων της πληροφορικής σε όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος.  

• Να υποστηρίζει την αλλαγή αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε την 
εκπαιδευτική τους πρακτική καθώς και αυτών που σχετίζονται µε την επαγγελµατική 
τους υπόσταση. 

Υπάρχει εποµένως στη χώρα µας (αλλά και ευρύτερα) η ανάγκη κατάρτισης επιµορφωτών 
ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ενδοσχολική επιµόρφωση, που να αξιοποιεί τα εργαλεία 
υπολογιστής και δικτυακής τεχνολογίας, για την ενεργοποίηση των διαδικασιών µετεξέλιξης 
της εκπαιδευτικής πρακτικής και του ρόλου του εκπαιδευτικού στη χώρα µας. Οι 
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καταλληλότεροι, κατά τη γνώµη µας, για τη διεξαγωγή αυτής της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, 
είναι έµπειροι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γιατί για να είναι 
κάποιος ικανός να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά σε µία σχολική κοινότητα θα πρέπει πάνω 
από όλα να γνωρίζει πολύ καλά το τι συµβαίνει µέσα σε αυτή. Θα πρέπει επίσης να έχει την 
κατάλληλη υποδοµή και αναπτυγµένες επικοινωνιακές ικανότητες. Το εν λόγω πρόγραµµα 
κατάρτισης επιµορφωτών στο Πανεπιστήµιο των Αθηνών έχει τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω. 
 
Β.1. Τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος κατάρτισης 
Οι στόχοι του παρεχόµενου από τη Μονάδα κύκλου σπουδών και κατάρτισης για τον 
επιµορφωτή είναι: 

• να είναι σε θέση: να παρεµβαίνει στο σχολείο µε στόχο την εγκαθίδρυση 
σύγχρονης διδακτικής, 

• να είναι άρτια καταρτισµένος στο γνωστικό του αντικείµενο καθώς και στη 
λειτουργία και τις µεθόδους αξιοποίησης των νέων εργαλείων, 

• να έχει επιστηµονική κατάρτιση για τη φύση και τη διαδικασία της µάθησης και 
της διδασκαλίας, 

• να έχει το ρόλο του εµψυχωτή και να συµπαρασύρει τους εκπαιδευτικούς, που 
επιµορφώνει, στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και του διαδικτύου στην 
καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική τους. 

Για το σκοπό αυτό προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε µία �κοινότητα µάθησης� (Prawat, 
1996) προκαλώντας την ενεργό και παραγωγική συµµετοχή των επιµορφούµενων, 
καλλιεργώντας µεταξύ τους στάση αναστοχασµού και προβληµατισµού και υποστηρίζοντάς 
τους συνεχώς στο έργο τους. Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν, οι επιµορφωτές µε τη σειρά 
τους, να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση της �κοινότητας µάθησης� 
µέσα στις σχολικές µονάδες. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της κοινότητας είναι ότι το 
παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης (µεταφορά της γνώσης) δίνει τη θέση του 
στην άποψη ότι η µάθηση είναι µία κοινωνική πράξη πιο συγγενική µε την κοινωνικοποίηση 
παρά µε την εκπαίδευση (Prawat, 1992).  
Στο πλαίσιο αυτό οργανώσαµε το αντικείµενο και τη µέθοδο κατάρτισης έτσι ώστε να: 
• παρέχουν σύγχρονη επιστηµονική κατάρτιση σε θέµατα επιστηµών της αγωγής και 

ειδικών διδακτικών µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, 
• θέτουν τον επιµορφούµενο σε ρόλο που ενεργά σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρµόζει 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισµένες στη χρήση εργαλείων Η/Υ και δικτυακής 
τεχνολογίας, 

• παρέχουν στους επιµορφούµενους δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης µε τα σχετικά 
βασικά εργαλεία πληροφορικής και µε εξειδικευµένο εκπαιδευτικό λογισµικό, 

• παρέχουν γνώσεις και εµπειρία µεθόδων ενδοσχολικής επιµόρφωσης, εµψύχωσης 
εκπαιδευτικών και ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους δραστηριότητας και ικανότητας 
ώστε να αξιοποιούν ενεργά τα εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας και το διαδίκτυο, 

• αναπτύξουν στους επιµορφούµενους στάσεις σύγχρονων επαγγελµατιών και τη 
συνακόλουθη ενηµέρωσή τους για δυνατότητες συνεργασίας µε την ερευνητική 
κοινότητα µε µακροχρόνιο και αποδοτικό τρόπο. 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών καταρτίσαµε το πρόγραµµα σπουδών που 
περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές ενότητες: 
• ∆ράση και διάλογος: σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η 

εφαρµογή τους µε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας..  
• Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, επιστηµονική θεµελίωση και εκπαιδευτική πολιτική.  
• Εκπαιδευτικό λογισµικό, ιστορικό εξέλιξης, λειτουργικά χαρακτηριστικά και µέθοδοι 

αξιολόγησης. 
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• Σύγχρονες αντιλήψεις ειδικής διδακτικής αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος 
και δυνατότητες εφαρµογής µε τη νέα τεχνολογία: Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες, 
Ιστορία, Γλώσσα. 

• Άσκηση στη χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, ως επιστηµονικού και 
µαθησιακού εργαλείου και ως εργαλείου για σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

• Βασικά στοιχεία χρήσης χρήσιµων γενικών εφαρµογών πληροφορικής (λειτουργικό 
σύστηµα, επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων, εφαρµογές 
παρουσίασης και ελεύθερου σχεδίου, εργαλεία διαδικτύου). 

• ∆ικτυακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. 
• Μεθοδολογία επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, ρυθµός και τεχνικές, αντιµετώπιση 

προβληµάτων. 
 
Γ. Μέθοδος υλοποίησης του προγράµµατος επιµόρφωσης 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Μονάδας έχει συνολική διάρκεια ενός έτους και αποτελείται 
από δύο µέρη: 
1) Το εντατικό πρόγραµµα σπουδών, που παρακολούθησαν οι επιµορφούµενοι (Φιλόλογοι, 
Μαθηµατικοί και Φυσικοί �Χηµικοί) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, είναι συνολικής 
διάρκειας 17 εβδοµάδων (340 ώρες). Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική 
και το ωράριο παρακολούθησης είναι 4 ώρες καθηµερινά. Υπάρχουν µαθήµατα τα οποία είναι 
κοινά για όλους τους επιµορφούµενους (π.χ. Μεθοδολογία επιµόρφωσης, Νέες τεχνολογίες 
στην εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική) καθώς και µαθήµατα τα οποία απευθύνονται σε 
οµάδες επιµορφούµενων ανάλογα µε την ειδικότητά τους (π.χ. Ειδική διδακτική, 
Εκπαιδευτικό λογισµικό).  
2) Την πρακτική εξάσκηση των επιµορφωτών κατά την οποία αναλαµβάνουν την εκπόνηση 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης στα σχολεία της αρµοδιότητάς τους (4-5) υπό της επίβλεψη της 
Μονάδας. Κάθε επιµορφωτής αναλαµβάνει να επιµορφώσει τους καθηγητές στα σχολεία της 
αρµοδιότητάς του, που είναι συνήθως 4-5. Ανεξάρτητα από την ειδικότητά του, επιµορφώνει 
(οριζόντια επιµόρφωση) τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, στη χρήση και την 
αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική πρακτική των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων 
γενικής χρήσης (Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet). Επιπλέον, 
επιµορφώνει (κάθετη επιµόρφωση) τους καθηγητές της ειδικότητάς του στη χρήση και την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών λογισµικών του γνωστικού τους 
αντικειµένου. Τα λογισµικά αυτά είναι κατά πρώτη προτεραιότητα τα διεθνώς καταξιωµένα 
και εξελληνιζόµενα (κυρίως για τα φυσικοµαθηµατικά αντικείµενα) και στη συνέχεια αυτά 
που αναπτύσσονται από Ελληνικούς φορείς µε κύρια έµφαση στα µαθήµατα που βασίζονται 
σε Ελληνικό υλικό και πηγές.  
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι επιµορφωτές είναι υποχρεωµένοι να 
ενηµερώνουν ηλεκτρονικά τους διδάσκοντες της Μονάδας για την πορεία του επιµορφωτικού 
τους έργου, για τη θεµατολογία , τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κτλ. Οι διδάσκοντες της 
Μονάδας παρέχουν πλήρη στήριξη των δραστηριοτήτων των επιµορφωτών κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής τους εξάσκησης και παρεµβαίνουν για την επίλυση των προβληµάτων που 
αυτοί αντιµετωπίζουν. 
 
∆. ∆ιαπιστώσεις από τη λειτουργία του προγράµµατος κατάρτισης 
Σε αυτή τη χρονική στιγµή βρισκόµαστε στη φάση ανάλυσης των δεδοµένων που συλλέξαµε 
για την αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράµµατος κατάρτισης κατά την πρώτη φάση του 
έργου, η οποία σηµατοδοτείται από την ολοκλήρωση της κατάρτισης των πρώτων 15 
επιµορφωτών.  
Η διαδικασία αξιολόγησης εστιάζεται:  
Α) Για τη λειτουργία της Μονάδας 

• Στην ποιότητα και σχετικότητα του εκπαιδευτικού υλικού των διδασκόντων 
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• Στην επένδυση χρόνου και φροντίδας των διδασκόντων 
• Στην τήρηση του χρονοπρογραµµατισµού 
• Στην επάρκεια των τεχνικών µέσων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο 

Β) Για την κατάρτιση των επιµορφούµενων 
• Στην τεχνική τους γνώση στο χειρισµό των εργαλείων 
• Στη γνώση τους σε θέµατα παιδαγωγικής και διδακτικής του αντικειµένου τους 
• Στην ικανότητά τους να εµψυχώνουν και να στέκονται µπροστά σε 

εκπαιδευτικούς και να χειρίζονται δυσκολίες της καθηµερινής σχολικής 
πραγµατικότητας  

• Στην ικανότητά τους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 
• Στην ποιότητα των εργασιών τους και εκπαιδευτικού υλικού που ετοιµάζουν 

Τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την αξιολόγηση είναι: 
• ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν οι επιµορφούµενοι 
• συνεντεύξεις από τους επιµορφούµενους 
• οι εργασίες των επιµορφούµενων και το εκπαιδευτικού υλικό που ετοιµάζουν  
• οι αναφορές των επιµορφούµενων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης 
• πρακτικά των συναντήσεων των διδασκόντων 
• οι αναφορές των διδασκόντων από την παρατήρηση της πρακτικής εξάσκησης 

των επιµορφούµενων 
• το διδακτικό υλικό των διδασκόντων 
• οι φόρµες αξιολόγησης των διδασκόντων της µονάδας που συµπληρώνουν οι 

επιµορφούµενοι 
• οµαδικές και κατ� ιδίαν συζητήσεις διδασκόντων και επιµορφούµενων 

Στη συνέχεια παραθέτουµε και αναλύουµε αποσπάσµατα από συνεντεύξεις επιµορφούµενων 
µέσα από τις οποίες εκφράζονται οι απόψεις τους για τη λειτουργία του εντατικού 
προγράµµατος στη Μονάδα και της ενδοσχολικής επιµόρφωσης στα πλαίσια της πρακτικής 
τους εξάσκησης. 
 
∆.1. ∆ιαπιστώσεις από τη λειτουργία του εντατικού προγράµµατος στη Μονάδα 
Οι απόψεις που διατυπώνει ένας επιµορφωτής µπορούν να δώσουν το στίγµα των 
µαθησιακών συνθηκών και του κλίµατος που επικράτησαν µέσα στην Μονάδα: 
Ερώτηση: Τι πήρες από το πρόγραµµα; 
Απάντηση: Πολλά, που έχουν αλλάξει τόσες φορές µορφή που δεν µπορώ να τα ταξινοµήσω. 
Εκτός της διαφορετικής όψης που µπορεί να δει κανείς την εκπαιδευτική διαδικασία πιστεύω ότι 
πήρα άλλα δύο σηµαντικά πράγµατα. Ένα είναι η διαπίστωση ότι υπάρχουν οµάδες ανθρώπων 
που ασχολούνται µε το πώς µπορεί να µάθει το παιδί. Υπήρχε η τάση στις προηγούµενες οµάδες 
που συµµετείχα να λένε αυτό είπε ο τάδε αυτό θα κάνουµε ή αυτό εφαρµόζουµε τώρα ή αυτό 
ελέγχουµε, δεν υπήρχε η ανοιχτή δίοδος να µπάσει κανένας µέσα στην οµάδα, στη διαδικασία, 
την προσωπική εµπειρία, όχι αυτή που κουβαλούσε αλλά την εµπειρία που συνεχώς αλλάζει. Το 
δεύτερο ήταν η γνωριµία µου µε συναδέλφους σαν και εµένα, που είχαν τις ίδιες ανησυχίες. ∆εν 
ένιωσα δηλ µόνος µου. Άλλοι που είχαν τις ίδιες απόψεις, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι 
ταυτιζόµαστε εµείς οι 15 σε ποσοστό 90-95% µε το τι γίνεται στα σχολεία, µε το τι θα έπρεπε να 
γίνεται και µε το µπορούµε να προσπαθήσουµε να γίνει στα σχολεία. Η γνώση που έχω 
αποκτήσει είναι ευρύτερη γύρω από το γίγνεσθαι των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Και πήρα 
πολλά σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση 
Ερώτηση: Ικανοποιήθηκες ή απογοητεύτηκες; 
Απάντηση: Σε ορισµένα πράγµατα ικανοποιήθηκα σε άλλα θα ήθελα περισσότερο ή 
διαφορετικό. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν αποκόµισα κάποια στοιχεία. Ακόµα και η αρνητική 
κρίση που έχω για ορισµένα πράγµατα στηρίζεται σε απόψεις που δεν τις είχα πριν. 
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Σε αυτό το απόσπασµα συνέντευξης, ο επιµορφωτής αναφέρεται στο ότι του δόθηκε η 
ευκαιρία µέσα από το πρόγραµµα κατάρτισης: α) να δει µία διαφορετική όψη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) να διαπιστώσει ότι υπάρχει επιστηµονική έρευνα γύρω από τη 
διαδικασία µάθησης, γ) να συµβάλλει στη διαδικασία επιµόρφωσής του µε την προσωπική 
του εµπειρία, δ) να αισθανθεί µέλος µιας κοινότητας, που τα µέλη της έχουν πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά και να ανταλλάξει τις απόψεις και τις εµπειρίες του µε αυτά, ε) να αποκτήσει 
πολλά εφόδια σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στ) να αποκτήσει 
απόψεις που δεν τις είχε πριν, για να µπορεί να κρίνει θέµατα σχετικά µε την επιµόρφωσή 
του. 
 
∆.2. ∆ιαπιστώσεις από τη λειτουργία της ενδοσχολικής επιµόρφωσης στα πλαίσια της 
πρακτικής εξάσκησης των επιµορφωτών. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των επιµορφούµενων λειτούργησε µε πολύ επιτυχία 
ηλεκτρονική λίστα συζήτησης στην οποία συµµετείχαν όλοι οι επιµορφούµενοι, το διδακτικό 
προσωπικό της Μονάδας και οι υπεύθυνοι χειρισµού άλλων έργων της Οδύσσειας που 
συνδέονται άµεσα µε το έργο. Με τις συχνότατες και λεπτοµερείς αναφορές των 
επιµορφούµενων µέσω της λίστας αυτής µπόρεσαν να ξεπεραστούν � όσο ήταν δυνατόν - 
αρκετά προβλήµατα που παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιµόρφωσης. 
Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν µπορούν να κατανεµηθούν σε τρεις κυρίως κατηγορίες: 
- Σε αυτά που οφείλονται στις διαδικασίας γενικής εξέλιξης των έργων της �Οδύσσειας� 

όπως η καθυστέρηση της εγκατάστασης των εργαστηρίων σε ορισµένα σχολεία, η 
πληµµελής λειτουργία των υπαρχόντων εργαστηρίων και η καθυστέρηση πρόσληψης των 
υπευθύνων εργαστηρίων. Τα προβλήµατα αυτά ξεπεράστηκαν µε την εξέλιξη των έργων. 

- Σε αυτά που οφείλονται στην ανάδυση νέων ρόλων ανάγκη για νέους θεσµούς, όπως 
είναι το γεγονός ότι η επιµόρφωση την οποία διεξάγουν δεν είναι θεσµοθετηµένη, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφωνίες κυρίως µεταξύ των ΠΛΗΝΕΤ και των επιµορφωτών 
και σε ελάχιστες περιπτώσεις µεταξύ διευθυντών και επιµορφωτών. 

- Σε αυτά που προέκυψαν από τη δυσκολία ένταξης της επιµόρφωσης στο σχολικό ωράριο 
των καθηγητών. Ειδικότερα: Αν και οι περισσότεροι καθηγητές έδειξαν ενδιαφέρον για 
την επιµόρφωσή τους, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες να την παρακολουθήσουν µέσα στο 
σχολικό τους ωράριο λόγω των διαφορετικών κενών ωρών του καθενός και των 
υποχρεώσεών τους πέραν του διδακτικού τους έργου. Στα περισσότερα σχολεία το θέµα 
ρυθµίστηκε ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες, είτε µε επιµόρφωση σε µικρές οµάδες 
καθηγητών, είτε µε επιµόρφωση σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου, χωρίς να 
παρατηρηθούν µεγάλες αποχωρήσεις καθηγητών από το πρόγραµµα. 

Μία γενική εικόνα για το περιβάλλον της ενδοσχολικής επιµόρφωσης σε επίπεδο σχολείου, 
καθηγητών και µαθητών µπορούµε να αποκοµίσουµε από την άποψη που διατυπώνει ένας 
επιµορφωτής. 
Ερώτηση: Τι έχεις αποκοµίσει από την µέχρι τώρα επιµορφωτική σου δραστηριότητα; 
Απάντηση: Το σχολείο είναι ένας χώρος που δεν δέχεται εύκολα να του ταράξεις τα νερά αλλά 
που έχει ένα µηχανισµό να πνίγει τις αναταράξεις, να τις συγχωνεύει. Αν επιµείνεις όµως 
επέρχεται ένας συντονισµός και αρχίζει και κινείται. Το σχολείο έχει και µία άλλη διάσταση 
έξω, τους γονείς και την κοινωνία, που παίζει ρόλο. Αν από πολύ νωρίς προσέξουµε, µε 
κάποιους τρόπος την ευαισθητοποιήσουµε και της δώσουµε το σωστό στίγµα, θα ξεφύγει από τα 
νύχια των επιχειρηµατιών που θέλουν απλώς να πουλήσουν ένα υπολογιστή .ή τους άλλους που 
τους λένε πάρτε αυτό να δείτε τι ωραία γραφικά που έχει, ή όπως θα πρέπει αν πιστέψουν ότι 
δεν χρειάζεται να πάρουν ένα υπολογιστή. σε χρώµα κοκκαλί γιατί είναι κοκκαλί το σαλόνι τους.  
Στους καθηγητές υπάρχουν οι αδιάφοροι που δεν µπορείς να τους αλλάξεις µε τίποτα για 
πολλούς λόγους.. Υπάρχουν όµως και οι άλλοι που όταν προτάσσουν το φόβο για την 
τεχνολογία, λες ότι µε αυτόν θα βρω άκρη. Όταν προτάσσει ότι το δικό του µοντέλο είναι το 
καλύτερο, και µε αυτόν µπορείς να δουλέψεις, λίγο δυσκολότερα. Μία Τρίτη οµάδα είναι αυτή 
που λέει «αυτό είναι; α, εντάξει δεν είναι τίποτα.». Αυτούς τους φοβάσαι γιατί λένε ότι κάνουν 
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αλλά δεν κάνουν τίποτα στην ουσία. Υπάρχουν δυσκολίες αλλά δεν είναι ανυπέρβλητες. Σε 
όλους έχει περάσει ότι είναι κάτι που το χρειάζοµαι. Άλλοι επειδή το θέλουν για να κάνουν 
καλύτερα τη δουλειά τους και άλλοι σαν µία αναγκαιότητα που τους πέφτει στο κεφάλι και 
πρέπει να την ακολουθήσουν. Έστω και έτσι είναι µία καλή αρχή για να πεις ότι µπορείς να 
κάνεις κάτι. Τα πράγµατα για τους µαθητές είναι πολύ πιο απλά. Υπάρχει όµως κάτι που µε 
απασχολεί. Θεωρώ ότι οι µαθητές είναι οι πρώτοι που θα έρθουν και είναι πολύ κοντά προς τον 
υπολογιστή. και µε όρεξη. Θεωρούµε όµως και αυτονόητο ότι θα κάνουν αυτά που εµείς έχουµε 
πει. Ότι θα συνεργαστούν �.δεν είναι όµως και τόσο αυτονόητο. Οι µαθητές δηλ επειδή µάθανε 
να µην συνεργάζονται, να είναι ανταγωνιστικοί, να είναι µονάδες και σαν τέτοιες να 
αναδεικνύονται, δεν περνάνε εύκολα σε αυτό το άλλο µοντέλο. Χρειάζεται µία ιδιαίτερη 
προσπάθεια που θα γίνει από την αρχή. 
Εδώ παρακολουθούµε τον επιµορφωτή να περιγράφει α) το σχολείο σαν έναν �ανοικτό 
οργανισµό� σε αλληλεπίδραση µε τον κοινωνικό περίγυρο. Σαν ένα χώρο, που από τη µία 
πλευρά, δύσκολα δέχεται τις (καινοτοµικές) παρεµβάσεις, αλλά από την άλλη έχει αναπτύξει 
µηχανισµούς ενσωµάτωσης των αναταράξεων που προκαλούνται από τις παρεµβάσεις αυτές, 
β) δύο από τα χαρακτηριστικά της µεθόδου παρέµβασης στο χώρο του σχολείου- επιµονή και 
ευαισθητοποίηση προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Η άποψή του για την επιµόρφωση των καθηγητών είναι ότι παρουσιάζει πολλές αλλά όχι 
ανυπέρβλητες δυσκολίες λόγω της ποικιλοµορφίας των στάσεών τους απέναντι στην 
συγκεκριµένη καινοτοµία. Κατατάσσει τους καθηγητές σε τέσσερις κατηγορίες: τους 
αδιάφορους, τους τεχνοφοβικούς, σε αυτούς που επιµένουν στις διδακτικές τους πρακτικές, σε 
αυτούς που αντιµετωπίζουν επιπόλαια τη νέα κατάσταση και δίνει για κάθε κατηγορία το 
βαθµό δυσκολίας του επιµορφωτικού του έργου.  
Για τους µαθητές θεωρεί ότι, επειδή είναι εξοικειωµένοι µε τους υπολογιστές, δεν θα υπάρξει 
πρόβληµα µε τα νέα δεδοµένα. Εντοπίζει όµως τη δυσκολία των µαθητών να προσαρµοστούν 
σε περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης.  
Στο απόσπασµα συνέντευξης που ακολουθεί µπορούµε να διαπιστώσουµε την κατεύθυνση 
προς την οποία λειτουργεί η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία των 
γνωστικών αντικειµένων και ειδικότερα για τα µαθηµατικά.  
Ερώτηση: Ποια είναι η γνώµη σου για το ρόλο του υπολογιστή στην µαθηµατική εκπαίδευση σε 
σχέση µε την µάθηση; 
Απάντηση: Η µάθηση αλλάζει τελείως χαρακτήρα και διαδικασία. Είναι µία καινούρια όψη 
ενός νοµίσµατος που ήταν κρυµµένη µέχρι σήµερα και αυτή τη στιγµή προσπαθούµε να τη 
γυρίσουµε από την άλλη µεριά .τώρα µπορεί ο µαθητής να βγάλει από µέσα αυτό που πιστεύει ο 
ίδιος π.χ. να διαπιστώσει µόνος του ότι το πολύγωνο καταλήγει σε κύκλο και όχι να το δεχτεί 
επειδή του το είπα εγώ. Και επειδή τα µαθηµατικά είναι απόλυτη σκέψη και λάθος να σου 
απαντήσει σε αυτή την πρόκληση που του δίνεις έχεις τη δυνατότητα να τον προσανατολίσεις 
ώστε να καταλήξει από µόνος του στο σωστό συµπέρασµα�. Ο ίδιος ο µαθητής µπορεί να 
δραστηριοποιηθεί και να παράγει µέσα στη γνώση του, όχι σαν περιεχόµενο αλλά σαν 
κατανόηση θα έλεγα καλύτερα. Αν εγώ του έλεγα 5 πράγµατα και από αυτά απορροφούσε τα 2 
τώρα διαπιστώνεται ότι απορροφάει τα 4.  
 Ε: Αυτό ποιος µας το λέει; 
Α: Αυτό το λέει η λίγη εµπειρία που έχω µέχρι σήµερα σε όσες διδασκαλίες έχουµε κάνει µε τα 
λογισµικά των µαθηµατικών και οι αντιδράσεις των µαθητών. Π.χ. σε ένα σενάριο που είχαµε 
φτιάξει για να κατανοήσουν οι µαθητές τι είναι εγγεγραµµένη γωνία, ότι κρατάει σταθερό το 
άνοιγµά της όταν η κορυφή της τρέχει τον κύκλο κοκ , βρέθηκε µαθητής, που µας είπε ότι 
«ξέρετε δεν είναι µόνο αυτού του κύκλου τα σηµεία που η γωνία έχει το ίδιο άνοιγµα, αλλά είναι 
και άλλα σηµεία που είναι από κάτω». Πού από κάτω; «Από την κάτω µεριά του κύκλου» λέει. 
«Εγώ έφτιαξα και άλλη τέτοια ίση γωνία µε αυτή που µου δώσατε εσείς». Και άρχισε σιγά-σιγά 
να µαζεύει τα σηµεία αυτά και έφτιαξε το συµµετρικό τόξο ως προς την χορδή, που έβλεπε η 
εγγεγραµµένη γωνία. Κάτι που εγώ που είχα φτιάξει το σενάριο, δεν είχα σκεφτεί να το βάλλω 
µέσα. Κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να το κάνει ο µαθητής στον πίνακα ή να το προκαλέσει ο 
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µαθητής στον πίνακα. Και αυτό δεν έγινε από ένα άριστο µαθητή, αλλά από ένα καλό βέβαια 
αλλά µέσης στάθµης. 
Εδώ ο επιµορφωτής διατυπώνει την άποψη ότι η χρήση του κατάλληλου εκπαιδευτικού 
λογισµικού για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου: α) αλλάζει το χαρακτήρα και τη 
διαδικασία της µάθησης, βάζοντας το µαθητή στο ρόλο να ανακαλύπτει µόνος του έννοιες και 
ιδιότητες που µέχρι τώρα τις δεχόταν παθητικά και τον καθηγητή να αξιοποιεί το λάθος για 
περαιτέρω κατανόηση, β) δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους µαθητές (όχι µόνο στους 
καλούς) να προχωρούν ένα βήµα παρακάτω, ανακαλύπτοντας και στη συνέχεια οργανώνοντας 
ιδιότητες τις οποίες ο καθηγητής δεν είχε συµπεριλάβει στη διδακτική του ατζέντα.  
 
Συµπεράσµατα 
Μια από τις διαδικασίες υποστήριξης της µετεξέλιξης των ανθρώπινων διαδικασιών και 
αντιλήψεων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΝΤ µε στόχο την µετάβαση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η κατάρτιση επιµορφωτών 
που θα παρέµβουν στη σχολική µονάδα καλλιεργώντας την αντίστοιχη κοινότητα και 
κουλτούρα. Με την πρώτη �φουρνιά� των 15 επιµορφωτών µας φαίνεται ότι πετύχαµε τη 
δηµιουργία κοινότητας µεταξύ τους και την έναρξη της παρέµβασης σε 75 σχολεία. Μερικές 
από τις αντιξοότητες που αντιµετωπίσαµε δεν θα υπάρχουν στους επόµενους, όπως η εξέλιξη 
των έργων της �Οδύσσειας� (π.χ. τώρα υπάρχει ήδη η υποδοµή σε 350 σχολεία και πολλά 
λογισµικά είναι έτοιµα καθώς και ο µηχανισµός διάθεσής τους) καθώς και το ότι θα είναι 
γνωστό ότι το όλο έργο ήδη έχει ξεκινήσει. Στην επόµενη φάση καταρτίζονται 65 νέοι 
επιµορφωτές µε την έναρξη αντίστοιχων προγραµµάτων σε άλλα δύο κέντρα στο 
Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Με το έργο αυτό θα υπάρξει υποστήριξη στο 
10% περίπου των σχολείων της χώρας και αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η ένταξη των 
σχολείων στην κοινωνία της πληροφορίας είναι µακρόπνοο σχέδιο.  
Παρότι γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση της υποστήριξης της 
επιµορφωτικής δραστηριότητας, είναι αντικείµενο προβληµατισµού το πώς θα αναπτυχθεί η 
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Για παράδειγµα, στο 
παρόν πρόγραµµα υπάρχει επιστηµονική γνώση σε θέµατα α) κατάρτισης ενηλίκων σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο, β) παιδαγωγικής αξιοποίησης της υπολογιστικής και δικτυακής 
τεχνολογίας, γ) γνωσιακής επιστήµης, δ) σχεδιασµού, ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού 
λογισµικού και ε) σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης ερευνητικών και αναπτυξιακών 
έργων. Το αντικείµενο της επιµόρφωσης καλύπτει δηλαδή όλο το φάσµα των γνώσεων και 
των εµπειριών που είναι απαραίτητες για την εν λόγω κατάρτιση. Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια 
ώστε τα επιµέρους αντικείµενα να µην διδάσκονται αποσπασµατικά αλλά σε πλήρη συνάφεια 
το ένα µε το άλλο. Αυτό υποστηρίχθηκε από την υψηλή και εξειδικευµένη επιστηµονική 
κατάρτιση των διδασκόντων καθώς και τη δυνατότητα να λειτουργούν σαν οµάδα έχοντας 
εµπειρία συνεργασίας σε παρεµφερή θέµατα στα πλαίσια της �Οδύσσειας� και άλλων 
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Το πρόγραµµα κατάρτισης θα ήταν αδύνατο να 
σχεδιαστεί και να λειτουργήσει ξεκοµµένο από το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή (εργαστήρια, 
λογισµικό), µε την ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραµµάτων και µε τις διοικητικές διαδικασίες 
που απαιτούνται για την επιλογή και διάθεση των επιµορφωτών. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
η σύµπραξη φορέων µε υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα συνεργασίας και η καλλιέργεια 
της ακαδηµαϊκής γνώσης και εµπειρίας σε αυτά τα θέµατα µε την εξέλιξη νέων επιστηµόνων. 
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