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Εισαγωγή 
 

Τα βιβλία υπάρχουν για αιώνες, βοηθώντας να µεταφερθεί η γνώση, η θρησκεία και η 
φαντασία σε όλες τις γωνιές του κόσµου. Η εφεύρεση της τυπογραφίας, το 1400 περίπου, έφερε 
επανάσταση στην παραγωγή των βιβλίων, κάνοντάς τα όλο και πιο προσιτά και διαθέσιµα στο 
ευρύ κοινό. Εντούτοις, παρ’ όλα τα πλεονεκτήµατά τους, τα βιβλία έχουν κάποια σηµαντικά 
µειονεκτήµατα: παραδείγµατος χάριν, είναι δύσκολο να τροποποιηθεί το περιεχόµενό τους και 
δαπανηρό να εκδοθούν και να διανεµηθούν. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε στα ηλεκτρονικά µέσα να προσφέρουν µια χρήσιµη 
εναλλακτική πρόταση απέναντι στο τυπωµένο βιβλίο. Το ηλεκτρονικό υλικό πλεονεκτεί έναντι 
του τυπωµένου, καθώς προσφέρει όχι µόνο κείµενο, αλλά και ήχο, χρώµα, κίνηση και 
αλληλεπίδραση, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στο χρήστη να το διαχειριστεί όπως 
θέλει. Τα ηλεκτρονικά κείµενα όχι µόνο µπορούν να διανεµηθούν ελεύθερα και άµεσα µέσω του 
∆ιαδικτύου στους συνδεδεµένους προορισµούς σε όλο τον κόσµο, αλλά επιπλέον, µε τα φθηνά 
και ελαφρά CD, µπορούν να σταλούν ολόκληρες βιβλιοθήκες υλικού ανέξοδα σε οποιοδήποτε 
µέρος του πλανήτη. Αυτά τα CD µπορούν να αναπαραχθούν φτηνά και γρήγορα και να 
διανεµηθούν, δίνοντας µε τη σειρά τους, τη δυνατότητα στους παραλήπτες τους να τα 
αναδιανείµουν. Για παράδειγµα, µια βιβλιοθήκη που έλαβε ένα µόνο CD µε τα κείµενα 
εκατοντάδων βιβλίων, θα µπορούσε γρήγορα και φτηνά να διανείµει αντίγραφα του CD στους 
αναγνώστες της. 

Η συνεχής διάδοση της τεχνολογίας σε όλο τον κόσµο κάνει τους υπολογιστές ένα 
εργαλείο ολοένα και πιο πρακτικό για την εκπαίδευση των νέων. Αν και οι φτωχότερες περιοχές 
του πλανήτη δεν έχουν ακόµα αρκετούς τεχνολογικούς πόρους, το κόστος των υπολογιστών, το 
οποίο ακολουθεί φθίνουσα πορεία, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της πρόσβασης στο 
∆ιαδίκτυο, είναι πιθανό να κάνουν σύντοµα πραγµατικότητα την πρόσβαση όλων σε υπολογιστή. 
Μπροστά σε αυτό το σκηνικό µιας ευρύτατα διαδεδοµένης χρήσης του υπολογιστή, θα θέλαµε 
να κάνουµε µια επισκόπηση των άµεσων µέτρων που µπορούν να ληφθούν, ώστε να 
χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία για να ενισχυθεί η εκπαίδευση των παιδιών παγκοσµίως. 

Μαζί µε την δύναµη που παρέχεται από αυτές τις τεχνολογίες έρχεται και µια νέα ευθύνη. 
Σαν χρήστες σε αυτόν τον νέο ηλεκτρονικό κόσµο, πρέπει να τηρήσουµε έναν κώδικα 
δεοντολογίας, που περιλαµβάνει το σεβασµό των δικαιωµάτων του συγγραφέα και την πρόνοια, 
να φιλτράρουµε το υλικό για παιδιά από επιβλαβές περιεχόµενο, όπως η πορνογραφία ή η βία. 

Ελπίζουµε ότι θα βρείτε αυτό το µικρό βιβλίο χρήσιµο!  
Clara Shih και David Weekly 
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1. Η διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού µε ηλεκτρονικά 
µέσα 

 
Οι σχετικές µε την εκπαίδευση υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα συνδυασµό 

µέσων, τόσο ηλεκτρονικών όσο και παραδοσιακών σε έντυπη µορφή, για να προσεγγίσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς και µαθητές µε ελάχιστο κόστος. 

 
Ερευνητικά δεδοµένα  
Σε αντίθεση µε το υψηλό κόστος διανοµής του έντυπου υλικού, η διανοµή υλικού µε 

ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να προσφέρει µια ποικιλία περιεχοµένων µε χαµηλότερο κόστος. Οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέγουν από τα περιεχόµενα αυτά τα πιο κατάλληλα για τους 
σκοπούς και τα προγράµµατά τους. 

 
Πρακτικές εφαρµογές  
Το επιλεγµένο υλικό µπορεί να διανεµηθεί ηλεκτρονικά και έπειτα να τυπωθεί στα 

επιµορφωτικά κέντρα , τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες. Η παραδοσιακή διανοµή έντυπου υλικού 
µπορεί να είναι χρήσιµη σε πολλά µέρη όπου το προσωπικό αντιµετωπίζει έλλειψη πόρων, δεν 
γνωρίζει ή δεν είναι εξοικειωµένο στην πρόσβαση σε υλικό µε ηλεκτρονική µορφή. 

Το υλικό µπορεί να επιλεγεί κεντρικά ή τοπικά: η κεντρική επιλογή είναι καταλληλότερη 
για τις χώρες και τις περιφέρειες που εφαρµόζουν ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, ενώ η επιλογή σε 
τοπικό επίπεδο είναι καταλληλότερη για τις περιοχές όπου τα τοπικά στελέχη, οι εκπαιδευτικοί 
και οι µαθητές µπορούν οι ίδιοι να κάνουν τις επιλογές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ιδιαίτερες 
συνθήκες, τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντά τους. 

Υπάρχουν τρία θέµατα τα οποία πρέπει να προσέξουµε όσον αφορά την διανοµή του 
εκπαιδευτικού υλικού µε ηλεκτρονικά µέσα. 

1. Επιλογή - επιλέγοντας το υλικό που θα διατεθεί  
Προτείνουµε να υπάρχει µια ευρεία επιλογή σε υλικό που να καλύπτει πολλές 
µεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις (στην ενότητα 7 δίνονται λεπτοµέρειες). 
Το ηλεκτρονικό αρχείο να είναι µικρό σε µέγεθος για να «κατεβαίνει» γρήγορα και σε 
µορφή διαδεδοµένη και προσβάσιµη από όλους, όπως το «απλό κείµενο» (TXT) και 
το «υπερκειµένο» (HTML). ∆εν ενδείκνυνται τα µεγαλύτερα σε µέγεθος αρχεία σε 
µορφή «φορητού εγγράφου» (Portable Document Format - PDF) και σε µορφή 
παρουσιάσεων (PPT), καθώς σε κάποιες περιοχές οι υπολογιστές ή οι συνδέσεις µε το 
∆ιαδίκτυο έχουν χαµηλές ταχύτητες.  

2. Ταξινόµηση µε κριτήρια – επιτρέποντας στους χρήστες να «ξεφυλλίσουν» το υλικό 
Πρέπει να υπάρχει ένας γρήγορος και εύχρηστος µηχανισµός αναζήτησης, ώστε, 
εκείνοι που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό, να µπορούν είτε να ψάξουν µε 
λέξεις κλειδιά είτε να αποκτήσουν µια γρήγορη εικόνα του υλικού ανά κατηγορία.  

3. ∆ιανοµή – παραδίδοντας το επιλεγµένο υλικό στους χρήστες  
Οι δηµιουργοί πρέπει να επιλέξουν ανάµεσα σε δύο τρόπους διανοµής: τα CD (ή 
DVD) και το ∆ιαδίκτυο. Τα CD έχουν µεν κάποιο κόστος παραγωγής και διανοµής, 
αλλά είναι πιο βολικά στη διακίνηση υλικού, καθώς όλοι οι υπολογιστές µπορούν να 
«διαβάσουν» CD, δεν έχουν όµως όλοι πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. ∆είτε τα παρακάτω 
δύο κεφάλαια για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πότε χρησιµοποιούνται τα 
CD και πότε χρησιµοποιείται το ∆ιαδίκτυο ως µέσο διανοµής. 
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2. Χρήση CD/DVD 
 
Τα CD προσφέρουν µεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση δεδοµένων και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν όσες φορές χρειάζεται, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.  
 
Ερευνητικά δεδοµένα  
 Πολλοί υπολογιστές ανά τον κόσµο σήµερα δεν συνδέονται µε το ∆ιαδίκτυο, είτε επειδή 

δεν υπάρχει διαθέσιµη σύνδεση, είτε επειδή κοστίζει αρκετά. Οι περισσότεροι υπολογιστές 
µπορούν, εντούτοις, να «διαβάσουν» CD ή DVD. Το CD µπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες 
από 300.000 σελίδες κειµένου. (Αν και όχι τόσο διαδεδοµένο, το DVD µπορεί να αποθηκεύσει 
ακόµα περισσότερα δεδοµένα). Πρόσθετα στοιχεία όπως ο ήχος, το χρώµα και η κίνηση 
καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο από το κείµενο αλλά, λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο χώρο 
αποθήκευσης που είναι διαθέσιµος στο CD, είναι εύκολο να περιληφθούν µαζί µε το κείµενο. Τα 
CD µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς ανθρώπους και όσες φορές χρειάζεται. Εφ' όσον 
δεν χαραχτούν πολύ, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πολλά χρόνια. Τα CD µπορούν επίσης να 
αντιγραφούν εύκολα µε ένα ειδικό «εγγραφέα CD», ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι 
προεγκατεστηµένος στους καινούργιους υπολογιστές. Τα δεδοµένα µπορούν γενικά να 
διαβαστούν γρηγορότερα από το CD, από ότι µπορούν να διαβαστούν από το ∆ιαδίκτυο, ειδικά 
εάν η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι αργή ή ασταθής. 

Ενώ υπάρχει ένα µικρό κόστος για να παραχθούν και να διανεµηθούν τα CD, το κόστος 
διακίνησης είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε αυτό για το έντυπο υλικό, καθώς το CD ζυγίζει 
πολύ λιγότερο από οποιοδήποτε µικρό φυλλάδιο. Συγκρίνοντας τα έξοδα αποστολής, το CD 
πλεονεκτεί έναντι του έντυπου υλικού: η αποστολή βιβλίων κοστίζει εκατοντάδες φορές 
περισσότερο από την αποστολή ενός µόνο CD που περιέχει πολύ περισσότερο κείµενο.  

Τα CD προϋποθέτουν προσεκτικό χειρισµό, καθώς οι χαρακιές και η έκθεση στο άµεσο 
ηλιακό φως µπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε κάποιους τοµείς ή σε ολόκληρο το CD και να το 
καταστήσουν µη αναγνώσιµο. Ένα µειονέκτηµα των CD σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο είναι ότι για 
να γίνει αλλαγή στα δεδοµένα που περιέχει απαιτείται παραγωγή και αποστολή µιας νέας σειράς 
από CD. Από αυτή την άποψη, η διανοµή υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου είναι πιο κατάλληλη για 
πληροφορίες που ανανεώνονται συχνά, όπως οι ειδήσεις. (Βλ. την επόµενη ενότητα.)  

 
Πρακτικές εφαρµογές  
 
1. Σύγκριση CD και DVD  

Τα DVD µπορούν να αποθηκεύσουν επτά φορές περισσότερες πληροφορίες από ένα 
CD. Αλλά, ενώ οι οδηγοί ανάγνωσης DVD µπορούν να διαβάσουν και CD, οι οδηγοί 
ανάγνωσης του CD δεν µπορούν να διαβάσουν DVD. Οι περισσότεροι υπολογιστές 
έχουν οδηγό ανάγνωσης του CD, αλλά, λιγότερες από τις µισές οικογένειες της 
βορείου Αµερικής έχουν οδηγό ανάγνωσης DVD, ενώ στην Ινδία και την περιοχή της 
νότιας Αφρικανικής Σαχάρας, το ποσοστό των οικογενειών που έχει πρόσβαση σε 
οδηγό ανάγνωσης DVD είναι λιγότερο από το 1%. Έτσι, αν ο στόχος ενός 
προγράµµατος είναι να παραχθεί υλικό για να χρησιµοποιηθεί από όσο το δυνατό 
περισσότερους ανθρώπους , είναι µάλλον προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί το CD αντί 
για το DVD, ακόµα κι αν αυτό θα απαιτήσει πολύ περισσότερα CD για να χωρέσουν 
την ίδια ποσότητα υλικού.  
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2. ∆ιανοµή  

Η ευκολία µε την οποία το CD µπορεί να αντιγραφεί επιτρέπει την ανάπτυξη ενός 
µοντέλου για εύκολη διανοµή όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή: αφότου 
παραλάβει το σχολείο ένα CD, µπορεί να κάνει αντίγραφα ή να τυπώσει το υλικό για 
τους µαθητές, τους γονείς, τους δασκάλους ή για άλλα σχολεία. ∆εν υπάρχει κανένα 
όριο στον αριθµό αντιγράφων που µπορεί να γίνει από το πρώτο CD και στη 
συνέχεια, τα αντίγραφα µπορούν επίσης να αντιγράφονται για πάντα. Εντούτοις, 
συνιστάται οι δηµιουργοί των CD να στέλνουν αρκετά αντίγραφα στους παραλήπτες 
σε περίπτωση που κάποια χαθούν ή καταστραφούν. Για τον ίδιο λόγο, οι παραλήπτες 
των CD πρέπει να προσπαθήσουν να κρατήσουν τουλάχιστον ένα αντίγραφο του CD 
σε ασφαλές µέρος σε περίπτωση που το αρχικό χαθεί ή καταστραφεί.  
 

3. Χειρισµός  
Για να αποτραπεί η περίπτωση καταστροφής των CD απαιτείται προσεκτικός 
χειρισµός. Το φως του ήλιου, η θερµότητα και οι χαρακιές µπορεί να καταστρέψουν 
ένα CD. Τα CD πρέπει ιδανικά να αποθηκεύονται σε ένα δροσερό, καθαρό και ξηρό 
περιβάλλον στους 16-21οC (60-70οF). Τα CD πρέπει να αποθηκεύονται µέσα στην 
προστατευτική πλαστική ή χάρτινη θήκη τους για να µειωθεί η πιθανότητα να 
χαραχτούν.  
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3. Χρήση του ∆ιαδικτύου 
 
Μέσα από ένα δικτυακό τόπο προσφέρεται η δυνατότητα της ανταλλαγής πληροφοριών 

οι οποίες είναι εύκολα ανανεώσιµες, κλιµακούµενες και προσαρµόσιµες. 
 
Ερευνητικά δεδοµένα  
Η χρήση του ∆ιαδικτύου για τη διανοµή υλικού µπορεί να περιγραφεί ως ένα µοντέλο 

«πελάτη - εξυπηρετητή». Οι δηµιουργοί του υλικού προσφέρουν αρχεία και ιστοσελίδες από 
έναν κεντρικό υπολογιστή «τον εξυπηρετητή». Στους υπολογιστές των χρηστών, τα 
προγράµµατα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο ενεργούν ως «πελάτες» για να περιηγηθούν και να 
κατεβάσουν τις επιλεγµένες πληροφορίες από τον κεντρικό υπολογιστή. Για τους χρήστες του 
∆ιαδικτύου, αυτό το µοντέλο είναι ένας πολύ γρήγορος και φτηνός τρόπος να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο υλικό. 

Με τη χρήση του ∆ιαδικτύου για διανοµή υλικού, όχι µόνο γίνεται εύκολο το να 
ανανεώνονται οι πληροφορίες και να δηµοσιεύονται σε ένα ευρύ κοινό, αλλά αυτές οι 
πληροφορίες µπορούν να προσαρµοστούν στις προτιµήσεις των χρηστών - οι χρήστες µπορούν 
ακόµη και να δηµοσιεύσουν τις δικές τους πληροφορίες, δεδοµένου ότι τους επιτρέπεται να 
«αναρτήσουν» τα σχόλιά τους για το υλικό ή να προσθέσουν νέο υλικό στον κεντρικό 
υπολογιστή. Η διαδικασία της ανανέωσης είναι σχετικά απλή: Οι υπεύθυνοι του δικτυακού 
τόπου µπορούν να κάνουν αλλαγές ακόµα και αφού έχουν «αναρτηθεί» οι πληροφορίες στον 
κεντρικό υπολογιστή και οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές να δουν 
αµέσως τις αλλαγές. Ο δικτυακός τόπος µπορεί να προσαρµοστεί, ώστε να ανιχνεύει τη χώρα και 
την περιοχή ενός χρήστη, δίνοντάς του αυτόµατα τις πληροφορίες στη γλώσσα του. Με τα 
έντυπα µέσα και τα CD οι πληροφορίες «µεταφέρονται» προς µια κατεύθυνση: από τον παροχέα 
του υλικού προς τον παραλήπτη. Το ∆ιαδίκτυο από την άλλη µεριά, επιτρέπει άµεση και 
αµφίδροµη αλληλεπίδραση. Οι δικτυακοί τόποι µπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 
παρουσιάζουν το υλικό µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στα µηνύµατα και τις επιλογές του 
χρήστη.  

 
Πρακτικές εφαρµογές  
Πολλοί άνθρωποι που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από εκπαιδευτικό υλικό στο 

∆ιαδίκτυο δεν έχουν ακόµα πρόσβαση σε αυτό. Όσοι έχουν πρόσβαση, µπορούν να ωφεληθούν 
από τους καλοσχεδιασµένους δικτυακούς τόπους, όπου προσφέρεται πλούσιο υλικό τόσο για 
χρήστες µε αργές όσο και για χρήστες µε γρήγορες συνδέσεις στο ∆ιαδίκτυο.  

Υπάρχουν τρία σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την παροχή 
υλικού σε ένα δικτυακό τόπο:  

 
1. Πρόνοια για τους χρήστες µε αργές συνδέσεις  

Το µέγεθος των αρχείων, τα οποία πρέπει να µεταφερθούν από το ∆ιαδίκτυο στον 
υπολογιστή του χρήστη, είναι ένας περιοριστικός παράγοντας· συνιστάται η χρήση 
αρχείων τα οποία καταλαµβάνουν ελάχιστο χώρο αποθήκευσης,  όπως είναι το απλό 
κείµενο (TXT) ή το υπερκείµενο (HTML). Ιδίως η µορφή HTML παρέχει τη 
δυνατότητα χρήσης πολλών γραµµατοσειρών, και χρωµάτων απαιτώντας ελάχιστο 
χώρο αποθήκευσης. Είναι το δοµικό στοιχείο κατασκευής των περισσότερων 
ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο. Τα έγγραφα µε τη µορφή φορητού εγγράφου (PDF) είναι 
πιο κατάλληλα για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται σε ένα έγγραφο να διατηρηθούν 
αυτούσια τα κείµενα, οι εικόνες, τα σχεδιαγράµµατα και η διάταξη.  
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2. Σύζευξη µε τον χρήστη  

Μόλις αποφασιστεί το περιεχόµενο, απαιτείται συνεργασία µε έµπειρους σχεδιαστές 
ιστοσελίδων οι οποίοι δηµιουργούν την ιστοσελίδα µε βάση τις αποδεκτές πρακτικές 
σχεδίασης, όπως η απλότητα στην παρουσίαση, η λειτουργικότητα και η 
ανατροφοδότηση.  
 

3. Φιλοξενία  
Συνήθως, οι φορείς θα συνεργαστούν µε τους σχεδιαστές ιστοσελίδων για να 
προετοιµάσουν έναν δικτυακό τόπο που να τους ικανοποιεί και µετά θα µεταφέρουν 
τα αρχεία τους σε µια υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων. Οι ιστοσελίδες στη συνέχεια 
είναι προσβάσιµες εικοσιτέσσερις ώρες την ηµέρα, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, για να 
«εξυπηρετούν» όποια στιγµή κάποιος θέλει να τις επισκεφθεί από οποιοδήποτε µέρος 
στον κόσµο. Κάθε δικτυακός τόπος προσδιορίζεται από µια µοναδική «διεύθυνση» 
(Universal Resource Locator - URL). Τα ονόµατα κεντρικών τοµέων (όπως 
http://www.learntoread.com) µπορούν να µισθωθούν για ένα ή δύο χρόνια.  
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4. Ενθάρρυνση της ανάγνωσης από την οθόνη 
 
Αρχεία σε ηλεκτρονική µορφή, όπως το υπερκείµενο και τα πολυµέσα, υποστηρίζουν την 

πλαισιακή µάθηση (contextual learning).  
 
Ερευνητικά δεδοµένα  
Το ψηφιακό υλικό, είτε µέσω σύνδεσης (βασισµένο στο ∆ιαδίκτυο) είτε χωρίς απευθείας 

σύνδεση (από δισκέτες ή CD), το οποίο επιτρέπει την ανάγνωση από την οθόνη του υπολογιστή, 
έχει το πλεονέκτηµα να χρησιµοποιεί µια ποικιλία µέσων (πολυµέσα) και έτσι τη δυνατότητα να 
εµπλέκει τον ίδιο το χρήστη στη διαδικασία. Παραδείγµατος χάριν, το υπερκείµενο (HTML) 
διευκολύνει τη µη γραµµική µάθηση (non-linear learning), την οποία µπορεί να προτιµούν οι µη 
τυπικοί µαθητές (non-traditional learners). Ακόµη, τα «δωµάτια ανοιχτής επικοινωνίας» (chat-
rooms) ή η ανταλλαγή µηνυµάτων µε τον δάσκαλο ή τους συνοµήλικους παρέχουν ακόµα ένα 
µέσο επικοινωνίας για τους µαθητές. 

Η έλλειψη υπολογιστών, εντούτοις, µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο που πρέπει να 
ξεπεραστεί όσο αφορά την παροχή της δυνατότητας για χρήση τέτοιων υπολογιστικών 
εργαλείων σε όλα τα παιδιά µιας περιοχής.  

 
Πρακτικές εφαρµογές  
Τόσο η παροχή υψηλής ποιότητας περιεχοµένου, όσο και η αποδοτική διανοµή του είναι 

σηµαντική σε οποιοδήποτε πρόγραµµα εκπαίδευσης. Αν και οι δικτυακοί τόποι ελεύθερης 
πρόσβασης όπως το Google και το Wikipedia έχουν τα πλεονεκτήµατά τους, οι µαθητές µπορούν 
να µάθουν περισσότερα µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού και εκπαιδευτικού υλικού για την 
ηλικία τους. 

Η ανάγνωση από τον υπολογιστή µπορεί να προσφέρει δυνατότητες αυτοµατοποιηµένης 
αξιολόγησης και ελέγχου της προόδου της αναγνωστικής ικανότητας. Προσφέρει ακόµη, 
µεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά µε το διαφορετικό αρχικό επίπεδο και το ρυθµό προόδου κάθε 
µαθητή και τέλος, προσφέρει γρήγορη και σαφή ανατροφοδότηση. Επιπλέον, οι νέοι σε σχέση µε 
τους µεγαλύτερους, µπορεί να αισθάνονται πιο άνετα όταν διαβάζουν από την οθόνη παρά από 
βιβλίο. 

Στο ψηφιακό υλικό, µαζί µε το κείµενο, είναι δυνατό να περιληφθούν εικόνες, 
διαγράµµατα, ήχοι ακόµα και βίντεο· αλλά έτσι µπορεί να υπάρξουν παράλληλα και κάποια 
µειονεκτήµατα. Τα ηχητικά και οπτικά πρόσθετα στοιχεία απαιτούν πολύ περισσότερο χώρο 
ψηφιακής αποθήκευσης από το κείµενο. Προσθέτοντας τέτοια στοιχεία στο κείµενο, αφενός 
αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται για να «φορτωθεί» το αρχείο στον υπολογιστή και αφετέρου 
µπορεί να µειωθεί ο αριθµός των αρχείων που χωρούν στο CD. Μια µόνο φωτογραφία µπορεί να 
καταναλώσει τόσο ψηφιακό χώρο αποθήκευσης όσο το κείµενο ενός βιβλίου! 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εντούτοις, η προσθήκη ενός µικρού αριθµού γραφικών ή 
ήχων είναι όχι µόνο αποδεκτή, αλλά επιθυµητή, καθώς οι εικόνες και οι ήχοι µπορούν να 
βοηθήσουν στην ερµηνεία των δύσκολων εννοιών και να κάνουν το υλικό ελκυστικότερο για 
τους µαθητές. Αλλά, ανάµεσα στην πολυπλοκότητα που προσθέτει η επεξεργασία κειµένων µε 
γραφικά και στο αυξηµένο κόστος της διανοµής των «πλούσιων σε πρόσθετα στοιχεία» αρχείων, 
συστήνεται τα γραφικά και ο ήχος να χρησιµοποιούνται µε φειδώ και µόνο όπου απαιτείται να 
βελτιώσουν την εµφάνιση και να υποβοηθήσουν την κατανόηση του κειµένου που συνοδεύουν.  
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5. Επιλογή του κατάλληλου υλικού µέσω δοκιµασµένων 
µεθόδων  

 
Οι παραλήπτες του εκπαιδευτικού υλικού µπορούν να χρησιµοποιήσουν µεθόδους απλές 

και εύκολες στη χρήση τους, όπως η Dale-Chall και η Flesch-Kinaid για να επιλέξουν την 
καλύτερη συλλογή υλικού για τους µαθητές τους. 

 
Ερευνητικά δεδοµένα  

 Τα εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό µπορούν να διαδραµατίσουν σπουδαίο ρόλο στη 
µάθηση των παιδιών. Ευτυχώς, υπάρχουν γνωστά κριτήρια καταλληλότητας, ώστε να βοηθηθούν 
οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή του πιο κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού για τους µαθητές, από την πληθώρα των τίτλων που κυκλοφορούν σε CD ή στο 
∆ιαδίκτυο. Ένα συνηθισµένο κριτήριο επιλογής είναι ότι, για τους µικρότερους µαθητές, οι 
µικρότερες, οι πιο κοινές λέξεις και οι πιο σύντοµες προτάσεις είναι ευκολότερο να διαβαστούν. 

Είναι προτιµότερο να παρέχεται στους µαθητές υλικό που να ανταποκρίνεται στις 
ικανότητές τους τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, το οποίο και θεωρείται ως το πλέον 
κατάλληλο να βοηθήσει τη µάθησή τους, από το να αξιολογεί αυτόµατα ο υπολογιστής τη 
δυσκολία ανάγνωσης κάποιων κείµενων και να προτείνει αναγνωστικό υλικό για όλη την τάξη ή 
ακόµα και εξατοµικευµένα για κάθε µαθητή.  
 

Πρακτικές εφαρµογές  
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιήσει για να 

«αξιολογήσει» το βαθµό δυσκολίας ανάγνωσης ενός κειµένου. Οι περισσότερες από αυτές, όπως 
η Dale-Chall και η Flesch-Kinaid, εξετάζουν τα βασικά στατιστικά στοιχεία του κειµένου, όπως 
το µέσο µήκος των λέξεων, το µέσο µήκος των προτάσεων και το µέσο µήκος των παραγράφων. 
Αυτές οι µέθοδοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του περιεχοµένου, ανάλογα µε την 
ηλικία και το επίπεδο του µαθητή, µπορούν να βρεθούν στο ∆ιαδίκτυο. 

Όταν ο υπολογιστής εκτιµήσει περίπου το βαθµό δυσκολίας ενός κειµένου, ο δάσκαλος ή 
ο διευθυντής του σχολείου µπορεί να αποφασίσει αν ο συγκεκριµένος βαθµός δυσκολίας είναι 
κατάλληλος για µια τάξη. Οι επιµορφωτές, οι δάσκαλοι και τα ίδια τα παιδιά µπορούν να 
παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά µε το επίπεδο δυσκολίας του κειµένου και την 
καταλληλότητα του περιεχοµένου µε τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα ενδιαφέροντά τους.  
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6. ∆ιδασκαλία της χρήσης υπολογιστή όπου είναι δυνατό  
 
Οι νέοι προσαρµόζονται γρήγορα στις νέες τεχνολογίες και µπορούν να τις 

χρησιµοποιήσουν για να βελτιώσουν τη µάθησή τους. 
 
Ερευνητικά δεδοµένα  
Οι µελέτες δείχνουν ότι η τεχνολογία πρέπει να χρησιµοποιείται περισσότερο ως µέσο 

στη διδασκαλία παρά ως αυτοσκοπός. Η πρόσβαση σε υπολογιστές µπορεί να προσφέρει 
ανεκτίµητη βοήθεια στη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
καταλάβουν τι µπορούν και τι δεν µπορούν να κάνουν η τεχνολογία και το λογισµικό και να 
ενσωµατώσουν τους υπολογιστές ανάλογα µε τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράµµατος. Ως 
πρόσθετο όφελος, η ικανότητα χρήσης υπολογιστή µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη στο να 
βοηθήσει τους µαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι στη µάθησή τους και να αναζητούν τη γνώση οι 
ίδιοι, καθώς επίσης και µακροπρόθεσµα να αποτελέσει ένα προσόν στην εύρεση καλύτερης 
εργασίας. Ακόµη, πολλά πανεπιστήµια απαιτούν, ή θεωρούν δεδοµένη, την ικανότητα χρήσης 
υπολογιστή για τους φοιτητές που δέχονται.  

 
Πρακτικές εφαρµογές  
Πολλά σχολεία δεν παρέχουν πρόσβαση σε υπολογιστές, ενώ µπορούν να διαθέσουν τα 

απαραίτητα χρήµατα για την αγορά τους, καθώς εκτιµούν ότι η συντήρηση των υπολογιστών 
κοστίζει περισσότερο από την αγορά τους. Ένας ακόµη λόγος µπορεί επίσης να είναι η εύρεση 
δασκάλων εξειδικευµένων στη χρήση υπολογιστών, δεδοµένου ότι πολλά άτοµα µε τέτοιες 
ικανότητες προτιµούν να εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, όπου κερδίζουν περισσότερα χρήµατα. 

Ακόµη, τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να εστιάσουν, όχι µόνο στην αγορά 
υπολογιστών, αλλά και στην εγκατάσταση καλού λογισµικού και διάθεση καλού ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού. Ένα µεγάλο πρόβληµα σε πολλά σχολεία εξοπλισµένα µε υπολογιστές το 
ότι οι µαθητές ασχολούνται µε παιχνίδια και όχι µε εκπαιδευτικές εφαρµογές. Προτείνουµε στα 
σχολεία να χρησιµοποιούν προεπιλεγµένους εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους και εφαρµογές 
για να στηρίξουν τη µαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, συστήνουµε τους ακόλουθους 
δικτυακούς τόπους (όπως υπήρχαν το Μάιο 2005):  

 
Ανάγνωση 

• Beck Learning: http://becklearning.org/ -∆ικτυακός τόπος αποκλειστικά για τη 
βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας 
• The Online Books Page: http://digital.library.upenn.edu/books/ 
• BiblioMania: http://bibliomania.com/ 
• The Internet Public Library: http://www.ipl.org/ 

 
Μαθηµατικά και επιστήµες 

• A+ Math: http://www.aplusmath.com/Flashcards/ -Κάρτες για πρόσθεση, αφαίρεση, 
πολλαπλασιασµό, διαίρεση και βασικές έννοιες άλγεβρας.  
• MathCats:http://www.mathcats.com/microworlds.html -Παιχνίδια µαθηµατικών για 
παιδιά 
• Chem Kids: http://www.chem kids.com/ 
• Ask Dr. Math: http://www.mathforum.org/dr.math/ 
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Ειδήσεις 
• Google News: http://news.google.com/ 
• Wikipedia Current Events: http://en.wikipedia.org/wiki/Current_events 
• Children’s Express: http://www.childrens-express.org/ 

 
Αναζήτηση 

• Google: http://www.google.com/ 
• Yahoo!: http://www.yahoo.com/ 
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7. Οι συγκυρίες ευνοούν την τεχνολογία  
 
Οι παγκόσµιες τεχνολογικές και οικονοµικές συγκυρίες µειώνουν το κόστος των 

υπολογιστών και το κόστος της χρήσης τους. 
 
Ερευνητικά δεδοµένα  
∆ιάφορα πρόσφατα συµβάντα βοηθούν στο να γίνει η υψηλή τεχνολογία ευρέως 

διαθέσιµη. Ένα από τα συµβάντα αφορά την κατασκευή των υπολογιστών και λέγεται «νόµος 
του Moore», ενώ ένα άλλο αφορά το λογισµικό και λέγεται «ανοικτός κώδικας». Ενώ αφορούν 
διαφορετικά πράγµατα και τα δύο επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσµα: να κάνουν προσιτό τον  
υπολογιστή σε όλους. 

Ο νόµος του Moore ονοµάστηκε έτσι από τον Gordon Moore, έναν µηχανικό 
επεξεργαστών υπολογιστών. Πρόβλεψε ότι κάθε ενάµισι έτος, οι επεξεργαστές θα µπορούσαν να 
γίνονται δύο φορές γρηγορότεροι. Παρόλο που έκανε αυτήν την πρόβλεψη περισσότερα από 
είκοσι χρόνια πριν, ισχύει ακόµη και σήµερα! Το γεγονός ότι οι καινούριοι επεξεργαστές 
γίνονται ολοένα και πιο γρήγοροι, έχει σαν αποτέλεσµα οι παλαιότεροι να γίνονται ολοένα και 
πιο φτηνοί. Το κόστος ενός «καλού, φτηνού, καινούριου υπολογιστή» έχει µειωθεί στο ένα 
πέµπτο του κόστους ενός αντίστοιχου πριν από δέκα έτη. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, οι 
γρήγοροι υπολογιστές θα είναι προσιτοί σε όλο και περισσότερους ανθρώπους ανά τον κόσµο. 

Ο ανοικτός κώδικας είναι ένα άλλο συναρπαστικό συµβάν στη ανάπτυξη του λογισµικού 
υπολογιστών. Πολλοί προγραµµατιστές υπολογιστών παγκοσµίως όχι µόνο αξιοποιούν τον 
ελεύθερο χρόνο τους για να δηµιουργήσουν λογισµικό το οποίο διαθέτουν δωρεάν, αλλά 
δηµοσιεύουν τις οδηγίες και τους κώδικες µε τους οποίους δηµιουργούν το λογισµικό. Με αυτό 
τον τρόπο, άλλοι προγραµµατιστές βρίσκουν και διορθώνουν προβλήµατα µε τις οδηγίες τους, 
καθώς επίσης προσθέτουν και νέες λειτουργίες στο λογισµικό. Πολλές φορές, για ένα µεγάλο 
µέρος του λογισµικού έχουν συνεισφέρει κυριολεκτικά εκατοντάδες άνθρωποι.  

Έτσι, τα προβλήµατα λύνονται γρήγορα και νέες λειτουργίες προστίθενται συχνά µε την 
συνεργασία ενός µεγάλου αριθµού προγραµµατιστών σε όλο τον κόσµο, που λειτουργούν χωρίς 
καθοδήγηση. Ενώ ακούγεται σαν ανεξέλεγκτο πείραµα, αυτό το πρότυπο ανάπτυξης είναι 
υπεύθυνο για το µεγαλύτερο µέρος του λογισµικού που συντηρεί το ∆ιαδίκτυο σήµερα! Η 
κοινότητα του ανοικτού κώδικα ανέπτυξε σχεδόν τα πάντα, από τον τρόπο που γίνεται η 
διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) µέχρι το πώς εξυπηρετούνται οι 
ιστοσελίδες. Περιττό να προσθέσουµε, ότι µερικές εµπορικές επιχειρήσεις δεν είναι 
ευχαριστηµένες από αυτήν την τάση, καθώς θα επιθυµούσαν όλοι οι άνθρωποι να πληρώνουν για 
το λογισµικό που χρησιµοποιούν. Αλλά για τους ανθρώπους στις φτωχότερες περιοχές του 
πλανήτη, η ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν δωρεάν κάποιο λογισµικό µε πολλές δυνατότητες είναι 
αναµφισβήτητη.  

 
Πρακτικές εφαρµογές  
Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός πακέτων λογισµικού ανοικτού κώδικα που µπορούν 

να είναι πολύ χρήσιµα σε ένα σχολείο. Εδώ παρατίθεται µόνο ένας µικρός αριθµός ελεύθερων 
λογισµικών µε πολλές δυνατότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί του ακριβού, 
εµπορικού λογισµικού σε ένα σχολείο:  

 
• Για αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο:   FireFox  

http://GetFirefox.com 
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• Για τη δηµιουργία εγγράφων:   OpenOffice 

http://OpenOffice.org 
 
• Για την ανάγνωση και τη σύνταξη ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail):     
       Thunderbird 

http://GetThunderbird.com 
 
• Για τη δηµιουργία εγγράφων PDF:   PDFCreator 

http://sf.net/projects/pdfcreator 
 
• Για την επεξεργασία φωτογραφιών:   Gimp 

http://gimp.org 
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8. Συµπέρασµα 
 
 

Τα ερευνητικά δεδοµένα και οι πρακτικές εφαρµογές που παρουσιάζονται εδώ δίνουν την 
ελπίδα ότι η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση θα γίνει µια όλο και πιο προσιτή 
πραγµατικότητα για ένα µεγάλο µέρος του κόσµου. Συγκεκριµένα, η διανοµή του εκπαιδευτικού 
υλικού µπορεί να αποκτήσει µεγαλύτερες δυνατότητες και προσαρµοστικότητα στις ανάγκες του 
χρήστη µέσω της ηλεκτρονικής οδού. Ολόκληρες βιβλιοθήκες δεκάδων χιλιάδων βιβλίων 
µπορούν τώρα να σταλούν πιο φτηνά ακόµη κι από ένα φτηνό χαρτόδετο βιβλίο. 

Μόλις οι πληροφορίες φθάσουν στον προορισµό τους, µπορούν στη συνέχεια να 
αναπαραχθούν γρήγορα και να σταλούν σε άλλους παραλήπτες, κάνοντας τη διάδοση των 
πληροφοριών εντελώς διαφορετική από ό,τι γνωρίζαµε µέχρι τώρα. Ακόµη και σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχουν υπολογιστές διαθέσιµοι σε δασκάλους και µαθητές, το ∆ιαδίκτυο και τα CD 
παρέχουν την δυνατότητα να γίνονται εκτυπώσεις σε τοπικό επίπεδο, όπως έχει εξηγηθεί 
παραπάνω σ’ αυτό το κείµενο. 

Η αυξανόµενη πρόσβαση σε φθηνούς υπολογιστές και το ελεύθερο λογισµικό θα 
ενισχύσουν την εκπαίδευση σε όλο τον κόσµο, τόσο για τους νέους όσο και τους ενηλίκους. 
Προβλέπουµε για την επόµενη γενιά µαθητών τη δυνατότητα να τελειώσουν την εκπαίδευσή 
τους έχοντας κατακτήσει τους γνωστικούς στόχους και, έχοντας αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση 
υπολογιστών, να αποτελέσουν τα νέα ακµάζοντα µέλη της κοινωνίας της πληροφορίας.  
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Γλωσσάριο  
 
Σύντοµες εξηγήσεις των τεχνικών όρων που χρησιµοποιήθηκαν σ’ αυτό το µικρό βιβλίο. 
 

Αµφίδροµος (Bidirectional) - κυριολεκτικά: διπλής κατεύθυνσης. Όταν οι πληροφορίες 
µπορούν όχι µόνο να προσληφθούν παθητικά, αλλά και να δηµοσιευθούν από έναν τελικό 
χρήστη. Η τηλεόραση δεν είναι ένα αµφίδροµο µέσο, αλλά οι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο 
υπολογιστές είναι. 

Πρόγραµµα πλοήγησης (Browser) ένα πρόγραµµα λογισµικού για τους υπολογιστές οι οποίοι 
είναι συνδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο, όπως το Firefox, που επιτρέπει στο χρήστη να εµφανίζει 
ιστοσελίδες όπως π.χ. www.yahoo.com, να πλοηγείται σ’ αυτές και να τις τυπώνει. 

CD-ROM - αρχικά των λέξεων Compact Disk Read-Only Memory, ή αλλιώς CD για συντοµία. 
Αυτοί οι κυκλικοί δίσκοι των πέντε ιντσών µπορούν να περιέχουν πολλές πληροφορίες και 
να παραχθούν φτηνά. 

∆ωµάτια ανοιχτής επικοινωνίας (Chat-rooms) - όταν µια οµάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε 
διαφορετικά µέρη χρησιµοποιούν ένα λογισµικό για να δει ο ένας τι δακτυλογραφούν οι 
άλλοι στην οµάδα. Εάν ένας συµµετέχων δακτυλογραφεί «γεια! Πώς είστε;», ο καθένας 
που χρησιµοποιεί το λογισµικό βλέπει το µήνυµα την ίδια στιγµή. Είναι σαν να ήταν όλοι 
σε ένα είδος «δωµατίου», και ο καθένας να µιλούσε στους άλλους. 

Πρότυπο πελάτη - εξυπηρετητή (Client-server model) - ένα µοντέλο όπου οι υπολογιστές 
(πελάτες) των χρηστών συνδέονται µε έναν κεντρικό υπολογιστή (εξυπηρετητή) µέσω ενός 
δικτύου, όπως το ∆ιαδίκτυο ή οι τηλεφωνικές γραµµές. Ο κεντρικός υπολογιστής 
καταγράφει τα δεδοµένα όλων των υπολογιστών (πελατών) του δικτύου και δίνει 
πρόσβαση εκεί όπου χρειάζεται. 

DVD-ROM - αρχικά των λέξεων Digital Versatile Disk Read-Only Memory, ή απλά DVD. 
Αυτοί οι κυκλικοί δίσκοι των πέντε ιντσών είναι παρόµοιοι µε τα CD, αλλά, δεδοµένου ότι 
εφευρέθηκαν µια δεκαετία αργότερα, µπορούν να αποθηκεύσουν πολύ περισσότερες 
πληροφορίες. Είναι φτηνοί να παραχθούν, αλλά όχι τόσο φτηνοί όσο τα CD.  

Google - µια επιχείρηση στις Ηνωµένες Πολιτείες που παρέχει µια ελεύθερη υπηρεσία για 
αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. Το Google είναι µια από πολλές παρόµοιες 
επιχειρήσεις «µηχανών αναζήτησης», αλλά αυτή τη στιγµή γενικά θεωρείται η καλύτερη, 
καθώς παρουσιάζει γρήγορα τα χρήσιµα και σχετικά αποτελέσµατα χωρίς πολλές 
διαφηµίσεις. ∆είτε: http://google.com/  

Υλικό (Hardware) - τα υλικά στοιχεία που κάνουν τον υπολογιστή να λειτουργεί, όπως η µνήµη 
και ο επεξεργαστής. 

Υπερκείµενο (HTML/hypertext) - αρχικά των λέξεων HyperText Markup Language. Αυτή η 
γλώσσα περιλαµβάνει µια σειρά απλών «σηµειώσεων» που µπορούν να εφαρµοστούν στο 
κείµενο, όπως το να γράφεται µια λέξη µε έντονους χαρακτήρες, ή το να προγραµµατιστεί 
µια ορισµένη εικόνα ή µια λέξη, ώστε όταν «επιλεγεί» (µε το ποντίκι), το πρόγραµµα 
πλοήγησης να µεταφέρει τον χρήστη σε διαφορετική ιστοσελίδα.  

Κοινωνία της πληροφορίας (Information society) - η ιδέα ότι η σύγχρονη κοινωνία αρχίζει να 
ενδιαφέρεται για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάχυση των πληροφοριών, σε 
αντιδιαστολή µε τα βιοµηχανικά αγαθά. 

Στιγµιαίο µήνυµα (Instant Messaging - IM) - ένα πρόγραµµα λογισµικού που επιτρέπει σε δύο 
ανθρώπους να δακτυλογραφούν αµέσως ο ένας στον άλλο. Κάθε γραµµή κειµένου που ο 
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ένας χρήστης γράφει εµφανίζεται αµέσως στον άλλον. Οι χρήστες µπορούν να έχουν 
«λίστες φίλων» που παρουσιάζουν πότε οι φίλοι τους είναι σε απευθείας σύνδεση. 250 
εκατοµµύρια άνθρωποι χρησιµοποιούν το πρόγραµµα IM! 

∆ιαδίκτυο (Internet) - το δίκτυο που συνδέει όλα τα δηµόσια δίκτυα υπολογιστών στον κόσµο. 
Είναι «το δίκτυο των δικτύων», ενεργώντας ως διασύνδεση ανάµεσα στα δίκτυα και ως εκ 
τούτου ονοµάστηκε «∆ιαδίκτυο». Υπάρχουν κυριολεκτικά δισεκατοµµύρια σελίδες µε 
πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο, που σχεδόν όλες είναι ελεύθερα διαθέσιµες σε κάθε άνθρωπο 
µε υπολογιστή. 

Πολυµέσα (Multimedia) - υλικά που αποτελούνται όχι µόνο από ένα µέσο - όπως το κείµενο - 
αλλά και από εικόνες, ήχους και βίντεο . 

Μη γραµµική µάθηση (Non-linear learning) - ένα είδος µάθησης όπου ένας µαθητής µπορεί 
να ερευνήσει τα θέµατα µε τη σειρά που επιλέγει ο ίδιος. Παραδοσιακά, αυτό το επίπεδο 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας ήταν διαθέσιµο µόνο σε εκείνους τους µαθητές που είχαν τα  
οικονοµικά µέσα, αλλά σήµερα καθένας µε υπολογιστή και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 
υλικό µπορεί να επιλέξει τη µη γραµµική µάθηση. 

Μη παραδοσιακοί µαθητές (Non-traditional learners) - πολλοί άνθρωποι δεν µαθαίνουν 
αποτελεσµατικά σε ένα «παραδοσιακό» περιβάλλον, όπου ο µαθητής κρατά σηµειώσεις 
καθώς ο δάσκαλος µιλά για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι µαθητές που επιλέγουν νέα 
περιβάλλοντα, όπως η µάθηση µε υπολογιστή, θεωρούνται µη παραδοσιακοί µαθητές.  

Κλιµάκωση (Scalability) – η δυνατότητα να εφαρµοστεί µια τεχνική ή µια έννοια σε 
µεγαλύτερη κλίµακα χωρίς πάρα πολλή δυσκολία. Μπορεί να γνωρίζετε κάποιον που ενώ 
µαγειρεύει ένα θαυµάσιο οικογενειακό γεύµα, του είναι δύσκολο να ανοίξει εκατοντάδες 
εστιατόρια, επειδή οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση εκατοντάδων 
εστιατορίων είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που απαιτούνται για το µαγείρεµα ενός 
οικογενειακού γεύµατος. Αυτός ο µάγειρας δεν µπορούν να ανταποκριθεί στην κλίµακα 
µεγέθους. 

Λογισµικό (Software) - προγράµµατα υπολογιστών που µπορούν να αποθηκευτούν και να 
λειτουργήσουν σε έναν υπολογιστή. Το λογισµικό µπορεί να εγκατασταθεί µε τη 
µεταφόρτωση του από το ∆ιαδίκτυο ή την αντιγραφή του από ένα CD. 

Κείµενο (TXT) – µια απλή µορφή κειµένων αναγνώσιµη από οποιοδήποτε υπολογιστή χωρίς 
ειδικό λογισµικό. Τα αρχεία TXT έχουν µόνο τη βασική µορφοποίηση και, σε αντίθεση µε 
το HTML, δεν µπορούν, να εµφανίσουν µια λέξη ως έντονη ή ως επιλέξιµη (µε το ποντίκι).  

Wikipedia - ένας ελεύθερος, µη κερδοσκοπικός δικτυακός τόπος που λειτουργεί ως 
εγκυκλοπαίδεια και που επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη να τροποποιήσει οποιαδήποτε σελίδα 
επιθυµεί. Οι δικτυακοί τόποι που ενεργούν µε αυτό τον τρόπο ονοµάζονται Wikis, ως εκ 
τούτου το όνοµα προέρχεται από το Wiki + εγκυκλοπαίδεια.  
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