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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και οι εφαρμογές τους συγκροτούν 

ένα σύνθετο  πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο. Έτσι, κάθε 

απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και πρωτίστως αυτών οι οποίες 

απευθύνονται στην εκπαίδευση κάθε επιπέδου και βαθμίδας, απαιτεί και προϋποθέτει 

πολλαπλές ασφαλιστικές δικλείδες. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια έντονη 

συζήτηση ή μάλλον αρκετοί παράλληλοι και συχνά ασύμβατοι διάλογοι ή μονόλογοι για τη 
δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών ψηφιακών διδακτικών υλικών. Τα υλικά αυτά 

περιγράφονται συχνά ως «Learning Object – Objet d’apprentissage». Αν και είμαστε ακόμα 

πολύ μακριά από έναν κοινά αποδεκτό ορισμό για το τι είναι τα ΟΑ, σε μια περιγραφική 

γλώσσα αυτά είναι ειδικές ψηφιακές οντότητες οι οποίες αποτελούν εκπαιδευτικούς πόρους 

για τις διδακτικές διαδικασίες. Στην εισήγηση θα προσπαθήσουμε να θέσουμε ερωτήματα 

σχετιζόμενα με τη θέση και την κοινωνική-εκπαιδευτική πρόσληψη των ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση, με το πλαίσιο γένεσης των Μαθησιακών Αντικειμένων ως εκπαιδευτικών 

υλικών, με τα ευρύτερα διακυβεύματα της δημιουργίας και της χρήσης Μαθησιακών 

Αντικειμένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.   
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