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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διεπιστημονικό πεδίο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

Εκπαίδευση, μέσα από μια έντονη ιστορική εξέλιξη 50 ετών, έχει αναπτύξει μια ευρεία ποικιλία 

διαφορετικών κατηγοριών συστημάτων και εργαλείων μαθησιακής τεχνολογίας. Παράλληλα με τις 

εξελίξεις στις Θεωρίες Μάθησης και στις Διδακτικές των Θετικών Επιστημών έχουν πλέον αναδυθεί 

νέες ενδιαφέρουσες τάσεις αναφορικά με: (α) τη φύση και τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, (β) τη δημιουργία και χρήση σύνθετων «περιβαλλόντων εκπαιδευτικών υλικών» 

μέσω ενός πλούσιου συνδυασμού φυσικών και τεχνολογικών αντικειμένων. 

Ο σχεδιασμός ενός μικτού περιβάλλοντος εκπαιδευτικού υλικού και η προσπάθεια διασφάλισης 

μιας λειτουργικά αποτελεσματικής (μαθησιακά, διαδικαστικά) αξιοποίησής τους, έχει αναδείξει 

μια σειρά από διαστάσεις που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι αυτές 

που αφορούν την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας μαθησιακής 

δραστηριότητας/project, όπως: (Ι) Σχεδιασμός «Τεχνολογικών Συνιστωσών Υποστήριξης» των 

συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, υποστήριξη της ατομικής ή/και συνεργατικής λειτουργίας των 

μαθητών σε γνωστικό ή μεταγνωστικό επίπεδο, ή υποστήριξη του έργου του διδάσκοντα 

αναφορικά με την επίβλεψη, αποτίμηση αναγκών, αξιολόγηση των μαθητών, την διαχείριση της 

κοινωνικής διαβούλευσης της τάξης κ.ά. (ΙΙ) Σχεδιασμός «Οδηγών Σεναρίων για Εκπαιδευτικούς» 

και «Φύλλα Εργασίας Μαθητών» που οργανώνουν και υποστηρίζουν τις μεταβάσεις στην 

αξιοποίηση των ποικίλων εκπαιδευτικών υλικών, την συνεργατική ή κοινωνική διαπραγμάτευση 

των επιμέρους παρατηρήσεων, διαπιστώσεων, (ανα)στοχασμών, την διαχείριση του χρόνου και 

του χώρου κ.ά. Οι εν λόγω διαστάσεις σχεδιασμού αναδεικνύονται ως πολύτιμες, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για σύνθετες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρουν νέες δυνατότητες στην 

μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παραδείγματα, για τις αναδυόμενες τάσεις αλλά και τις εμπλεκόμενες διαστάσεις του σχεδιασμού 

και της λειτουργικής αξιοποίησης των εμπλουτισμένων περιβαλλόντων εκπαιδευτικών υλικών 

μικτής φύσης, θα παρουσιαστούν μέσα από τις συναφείς παραγωγές, μεταξύ άλλων, του 

Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής. 
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