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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η ποόξδξπ ρςημ ςευμηςή μξημξρύμη δεμ θα μπξοξύρε μα ατήρει αμεπηοέαρςξ ςξμ υώοξ 

ςηπ εκπαίδεσρηπ. Σήμεοα, διαδοαρςικξί αλγόοιθμξι όυι μόμξ διδάρκξσμ μαθήμαςα, αλλά μπξοξύμ 

μα ποξραομόρξσμ ςξ ύτξπ και ςξ επίπεδξ ςηπ διδαρκαλίαπ αμάλξγα με ςξ ακοξαςήοιξ. Τα 

πλεξμεκςήμαςα ςηπ υοήρηπ ςχμ εστσώμ ρσρςημάςχμ ρςη διδαρκαλία είμαι, αμαμτιρβήςηςα, 

πξλλά και ρημαμςικά. Φαίμξμςαι όμχπ ρςξμ ξοίζξμςα και κάπξια ρκξςειμά ρημεία, πξσ μόμξ ςξ 

τχπ ςξσ υοόμξσ θα δείνει αμ ποόκειςαι για διρεπίλσςα ποξβλήμαςα ή για ερταλμέμεπ 

ποξβλέφειπ. 

 

 

ΟΡΙΜΟ - ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ξεκιμώμςαπ κοίμξσμε ρκόπιμξ μα δώρξσμε έμα γεμικό ξοιρμό για ςα εστσή ρσρςήμαςα 

(ΔΣ). Δστσή ρσρςήμαςα είμαι ςα ρσρςήμαςα εκείμα πξσ επιδεικμύξσμ λξγική, εμπειοική μάθηρη 

και ικαμόςηςα λήφηπ λξγικώμ απξτάρεχμ υχοίπ ςη μερξλάβηρη ςξσ αμθοώπξσ. Για ςξμ 

ρυεδιαρμό ςχμ ΔΣ εκςόπ από ςημ παοαδξριακή επενεογαρία αοιθμηςικώμ-ρσμβξλικώμ 

παοαρςάρεχμ ςηπ γμώρηπ, υοηριμξπξιξύμςαι ςευμξλξγίεπ ενελικςικώμ αλγξοίθμχμ, μεσοχμικώμ 

δικςύχμ κ.ά. Με ςξμ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ μα αλλάζει και μα επηοεάζεςαι ρε πξλύ μεγάλξ βαθμό 

από ςιπ πληοξτξοιακέπ και διαδικςσακέπ ςευμξλξγίεπ, ςα ΔΣ δεμ θα μπξοξύραμ μα ςξμ ατήρξσμ 

αμεπηοέαρςξ.  

Τα Δστσή Σσρςήμαςα Διδαρκαλίαπ-ΔΣΔ (Intelligent Tutoring Systems-ITS) είμαι εστσή -

σπξλξγιρςικά- ρσρςήμαςα πξσ υοηριμξπξιξύμςαι για ςιπ αμάγκεπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. 

Χοηριμξπξιξύμ μεθόδξσπ ςευμηςήπ μξημξρύμηπ και είμαι ρυεδιαρμέμα με ςέςξιξμ ςοόπξ, έςρι 

ώρςε αουικά μα παοέυξσμ πεοιευόμεμξ ρςξμ εκπαιδεσόμεμξ ξ ξπξίξπ αλληλεπιδοώμςαπ με ασςό, 

με παοόμξιξ ςοόπξ πξσ θα αλληλεπιδοξύρε με έμα δάρκαλξ ή καθηγηςή, ρςη ρσμέυεια μα 

επιςσγυάμεςαι η παοξυή εναςξμικεσμέμηπ διδαρκαλίαπ. Έμα καθξοιρςικό ρςξιυείξ για ςημ 

επίςεσνη ςηπ εναςξμικεσμέμηπ διδαρκαλίαπ είμαι ξ ρχρςόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ επιπέδξσ 

δσρκξλίαπ ςχμ εοχςήρεχμ-αρκήρεχμ και τσρικά ξ ρχρςόπ ρυεδιαρμόπ ςχμ ςερς, ώρςε μα 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ αμάγκεπ για ςη ρχρςή ανιξλόγηρη ςξσ κάθε εκπαιδεσόμεμξσ, αμάλξγα με 

ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ έυει παοακξλξσθήρει. Τέλξπ, έμα καθξοιρςικό θέμα ςευμικήπ 

τύρεχπ ατξοά ςιπ εστσείπ μεθόδξσπ, δηλαδή ςημ ςευμξλξγία ή ςξ ρσμδσαρμό ςευμξλξγιώμ και 

αλγξοίθμχμ, πξσ θα υοηριμξπξιηθξύμ για ςημ επίςεσνη ςχμ παοαπάμχ δύξ ρςόυχμ. 
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

 

Τα ποώςα ρσρςήμαςα διδαρκαλίαπ βαριρμέμα ρςημ επιρςήμη ςχμ σπξλξγιρςώμ άουιραμ μα 

αμαπςύρρξμςαι ςη δεκαεςία ςξσ 1950. Ίρχπ η υοξμξλξγία μα μαπ εκπλήρρει, αλλά η αμάπςσνη και 

η υοήρη ςέςξιχμ ρσρςημάςχμ δεμ είμαι καιμξύογια ιδέα. Ήςαμ γμχρςά χπ Σσρςήμαςα 

Διδαρκαλίαπ Βξηθξύμεμα από Υπξλξγιρςή-ΣΔΒΥ (Computer Assisted Instruction-CAI) ή Σσρςήμαςα 

Μάθηρηπ Βξηθξύμεμα από Υπξλξγιρςή (Computer Assisted Learning-CAL).  Τα ΣΔΒΥ παοξσρίαζαμ 

ρςξμ εκπαιδεσόμεμξ -με ςξμ όοξ εκπαιδεσόμεμξπ εμμξξύμε ςξμ μαθηςή, ςξμ ρπξσδαρςή και ςξμ 

τξιςηςή- με δξμημέμξ ςοόπξ ςη γμώρη, γύοχ από κάπξιξ γμχρςικό αμςικείμεμξ, έυξμςαπ όμχπ 

ρςαςική δξμή. Τα ΣΔΒΥ ποξβάλαμ ποξκαθξοιρμέμξ κείμεμξ και παοείυαμ απλξσρςεσμέμεπ 

αρκήρειπ, ςημ ξοθόςηςα ςχμ ξπξίχμ μπξοξύρε μα ελέγνει ςξ ρύρςημα και ρςη ρσμέυεια μα 

εμημεοώρει ςξμ εκπαιδεσόμεμξ. Ακόμη και ςα πιξ ενελιγμέμα ΣΒΔΥ δεμ μπξοξύραμ μα παοέυξσμ 

εναςξμικεσμέμη μάθηρη, καθώπ αδσμαςξύραμ μα εομημεύρξσμ ςα αίςια μιαπ λαμθαρμέμηπ 

απάμςηρηπ.  

Έυξσμε, λξιπόμ, ςη δεκαεςία ςξσ 1950 γοαμμικά ποξγοάμμαςα πξσ ξδηγξύραμ ςξμ 

εκπαιδεσόμεμξ με γοαμμικό ςοόπξ, αμενάοςηςα από ςιπ απαμςήρειπ ςξσ. Οι εοχςήρειπ ήςαμ, 

όπχπ αμαμέμεςαι, πξλύ απλέπ. Τη δεκαεςία ςξσ 1960 εμρχμαςώμξμςαι ξι απαμςήρειπ ςξσ 

εκπαιδεσόμεμξσ για μα επιλένει ςημ επόμεμη εοώςηρη. Μικοόπ αοιθμόπ εοχςήρεχμ με ςημ 

ύπαονη, όμχπ, ποξγοάμμαςξπ διακλάδχρηπ. Και τςάμξσμε ρςη δεκαεςία ςξσ 1970 με μια 

ρημαμςική αμακάλσφη. Οι σπξλξγιρςέπ θα μπξοξύραμ μα υοηριμξπξιηθξύμ για ςημ παοαγχγή και 

επίλσρη ποξβλημάςχμ, υοηριμξπξιώμςαπ λιγόςεοη μμήμη καθώπ ξι εοχςήρειπ δεμ υοειάζεςαι μα 

απξθηκεσςξύμ εκ ςχμ ποξςέοχμ. Ήςαμ, πλέξμ, δσμαςή η ποξραομξγή ρςξ επίπεδξ ικαμόςηςαπ 

ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ. 

Οι οίζεπ ςηπ αμάπςσνηπ ςχμ ΔΣΔ εμςξπίζξμςαι ρςη δεκαεςία ςξσ 1970, καθώπ γίμξμςαι ξι 

ποώςεπ ποξρπάθειεπ εμρχμάςχρηπ μεθόδχμ από ςξ εοεσμηςικό πεδίξ ςηπ ςευμηςήπ μξημξρύμηπ 

ρε ΣΒΔΥ. Τα ΔΣΔ έυξσμ λξιπόμ ςη βάρη ςξσπ ρςξ «κίμημα» ςηπ ςευμηςήπ μξημξρύμηπ, πξσ 

εμταμίρςηκε καςά ςη διάοκεια ςχμ δεκαεςιώμ 1950 και 1960. Πξλλξί ποχςξπόοξι εοεσμηςέπ -ξ 

Alan Turing, ξ Marvin Minsky, ξ John McCarthy  και ξ Allen Newell- πίρςεσαμ όςι ρύμςξμα θα 

αμαπςσυθξύμ σπξλξγιρςέπ πξσ θα μπξοξύμ μα ρκέτςξμςαι όπχπ ξι άμθοχπξι. 

 

 

Η ΔΟΜΗ ΕΝΟ ΕΔ 

 

Ο ςοόπξπ λειςξσογίαπ εμόπ ΔΣΔ δεμ έυει ρυέρη με ςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςξ ξπξίξ 

παοξσριάζει και είμαι ρυεδόμ ξ ίδιξπ ρε κάθε ρύρςημα. Τα ΔΣΔ απξςελξύμςαι από ςέρρεοα βαρικά 

ρςξιυεία (Δικόμα 1): 

 Tξ μξμςέλξ πεδίξσ (domain), πεοιέυει ςιπ έμμξιεπ και ςξσπ καμόμεπ ρύμτχμα με ςξσπ 

ξπξίξσπ ποαγμαςξπξιείςαι η διδαρκαλία. 

 Τξ μξμςέλξ εκπαιδεσόμεμξσ, ανιξλξγεί ςξ επίπεδξ ςηπ γμώρηπ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ ώρςε 

μα καθξδηγείςαι ρχρςά ρύμτχμα με ςιπ μαθηριακέπ ςξσ αμάγκεπ. Αμαπςύρρει έμα ποξτίλ με 

ρςόυξ ςημ εναςξμικεσμέμη διδαρκαλία για μα γίμεςαι η διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ πιξ εσυάοιρςη 

και απξςελερμαςικόςεοη. 

 Τξ μξμςέλξ διδαρκαλίαπ, ποξρξμξιάζει ςξμ οόλξ εμόπ δαρκάλξσ ρε μια αίθξσρα 

διδαρκαλίαπ. Πεοιέυει πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ρςοαςηγικέπ διδαρκαλίαπ, ρε ρσμεογαρία 

πάμςα με ςξ μξμςέλξ εκπαιδεσόμεμξσ, έςρι ώρςε μα επιςεσυθξύμ ξι διδακςικξί ρςόυξι και 

 Τξ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ (interface), είμαι ςξ επικξιμχμιακό ρςξιυείξ εμόπ ΔΣΔ για ςημ 
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αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσόμεμξσ και ρσρςήμαςξπ. Τξ πεοιβάλλξμ με ςξ ξπξίξ αλληλεπιδοά ξ 

εκπαιδεσόμεμξπ ποέπει μα είμαι εύυοηρςξ και τιλικό. 

Σε αμςίθερη με άλλα σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα διδαρκαλίαπ, ςα ΔΣΔ υοηριμξπξιξύμ 

καςαρςάρειπ σφηλήπ διαδοαρςικήπ μάθηρηπ. Η απόδξρη ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ καθξδηγεί ςξ 

ρύρςημα και η διδαρκαλία ποξραομόζεςαι με ρςόυξ ρσγκεκοιμέμα και εναςξμικεσμέμα μαθηριακά 

απξςελέρμαςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Η δξμή εμόπ ΔΣΔ 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΕΔ 

 

Η αμάλσρη ςηπ υοήρηπ ςχμ ΔΣΔ μαπ έυει δώρει εμςσπχριακά απξςελέρμαςα αμ και 

σπήοναμ αματξοέπ ρςη βιβλιξγοατία για πεοιπςώρειπ πξσ ξι ποξρδξκίεπ παοέμειμαμ... 

ποξρδξκίεπ. Έυξσμε λξιπόμ ακαδημαψκέπ επιδόρειπ πξσ βελςιώθηκαμ αιρθηςά -ασςό είμαι ςξ 

ζηςξύμεμξ- και απξςελέρμαςα πξσ δεμ ήςαμ ςα αμαμεμόμεμα.  

Τξ ρημαμςικόςεοξ, ίρχπ, πλεξμέκςημα ςχμ ΔΣΔ είμαι όςι ποξρτέοξσμ εκπαίδεσρη 

ποξραομξρμέμη ρςιπ δσμαςόςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκάρςξςε εκπαιδεσόμεμξσ. Δίμαι η 

πεοίτημη εναςξμικεσμέμη διδαρκαλία για ςημ ξπξία ςόρξπ λόγξπ γίμεςαι ρςημ εκπαιδεσςική 

κξιμόςηςα. Σε έμα ρημεοιμό ρσμβαςικό παοαδξριακό εκπαιδεσςικό πεοιβάλλξμ για μα επιςεσυθεί 

ρε απόλσςξ βαθμό η εναςξμικεσμέμη διδαρκαλία απαιςείςαι μα σπάουει έμαπ εκπαιδεσςικόπ για 

κάθε εκπαιδεσόμεμξ. Χχοίπ μα υοειαρςεί μα ποξυχοήρξσμε ρε πεοαιςέοχ αμάλσρη, ασςό είμαι 

ποακςικά αδύμαςξ, καθώπ ποξκύπςξσμ πεοιξοιρμξί υχοικήπ και ξικξμξμικήπ τύρεχπ. Τη λύρη 

έουεςαι μα ςη δώρει η ςευμξλξγική ενέλινη, ςηπ ξπξίαπ ξ ποαγμαςικόπ ποξξοιρμόπ και ρκξπόπ 

είμαι μα ποξρτέοει ρςξμ άμθοχπξ.  

Τα ΔΣΔ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ από ςξμ εκπαιδεσςή χπ έμα επιπλέξμ βέλξπ ρςημ 

εκπαιδεσςική ςξσ ταοέςοα εμιρυύξμςαπ ςημ παοαδξριακή διδαρκαλία, καθώπ μπξοξύμ μα 

υοηριμξπξιηθξύμ για ενάρκηρη αμςικαθιρςώμςαπ κάπξιεπ εογαρίεπ πξσ είμαι μα γίμξσμ ρςξ 

ρυξλείξ/παμεπιρςήμιξ ή ακόμη και ρςξ ρπίςι και επιςοέπξμςαπ ρςξμ εκπαιδεσςικό μα αρυξληθεί 

πεοιρρόςεοξ υοόμξ με ςξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ πξσ έυξσμ μεγαλύςεοεπ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ. 

Σύμτχμα, πάμςα, με ςη βιβλιξγοατία, η υοήρη εμόπ ΔΣΔ μπξοεί μα λειςξσογήρει για ςξμ 

εκπαιδεσόμεμξ ραμ αγυξλσςικό, ατξύ ςξσ επιςοέπει μα ποξρπαθήρει όρεπ τξοέπ θέλει, 

βελςιώμξμςαπ ςημ επίδξρή ςξσ, αδιατξοώμςαπ παοάλληλα για ςα πιθαμά ςξσ λάθη, καθώπ η 

τσρική παοξσρία ςξσ εκπαιδεσςή δεμ είμαι αμαγκαία.   

Υπάουει βέβαια η δσμαςόςηςα καςαγοατήπ ςηπ επίδξρηπ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ, ετόρξμ ξ 
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εκπαιδεσςήπ ςξ επιθσμεί, ρςξιυείξ πάοα πξλύ ρημαμςικό, γιαςί γμχοίζξμςαπ ξ εκπαιδεσςήπ ςα 

ρημεία ρςα ξπξία δσρκξλεύςηκε ξ εκπαιδεσόμεμξπ μπξοεί μα λειςξσογήρει απξςελερμαςικόςεοα 

ρςημ ςάνη ςξμίζξμςαπ επιλεκςικέπ διαπιρςχμέμεπ αδσμαμίεπ.  

Τα ΔΣΔ μπξοξύμ, ακόμη, μα υοηριμξπξιηθξύμ ραμ «κας’ ξίκξμ δάρκαλξπ» και μα 

επχτεληθξύμ ξμάδεπ εκπαιδεσόμεμχμ πξσ έυξσμ τσρική δσρκξλία μα παοακξλξσθήρξσμ μια 

διδαρκαλία είςε γιαςί έυξσμ κάπξια ρξβαοή αμαπηοία, είςε γιαςί βοίρκξμςαι ρε απξμακοσρμέμεπ 

ακοιςικέπ πεοιξυέπ.  

Τέλξπ, μεςανύ ςχμ πλεξμεκςημάςχμ είμαι και η εσυάοιρςη υοήρη ςξσ εκπαιδεσςικξύ 

σλικξύ ςχμ ΔΣΔ από ςξμ εκπαιδεσόμεμξ, καθώπ ποόκειςαι για διαδοαρςικό σλικό εμπλξσςιρμέμξ 

μεςανύ άλλχμ με παιυμίδια, βίμςεξ, ποξρξμξιώρειπ κ.ά., ςα ξπξία αμάλξγα με ςη βάρη γμώρηπ 

ςξσπ μπξοξύμ μα απεσθύμξμςαι ρε ηλικιακέπ ξμάδεπ εκπαιδεσόμεμχμ, από ςημ ποξρυξλική  

εκπαίδεσρη μέυοι ςημ ςοιςξβάθμια. 

Τα ΔΣΔ έυξσμ όπχπ είμαι τσρικό και αδσμαμίεπ, ξι ξπξίεπ με ςξμ υοόμξ θα λιγξρςεύξσμ, 

καθώπ η ςευμξλξγία, και ρσγκεκοιμέμα η ςευμηςή μξημξρύμη, θα ενελίρρεςαι. Χοηριμξπξιξύμ 

πεοιξοιρμέμεπ παιδαγχγικέπ και διδακςικέπ ςευμικέπ. Δίμαι έμα θέμα πξσ με ςξμ υοόμξ θα 

νεπεοαρςεί, αλλά ξ βαθμόπ δσρκξλίαπ ςηπ εμρχμάςχρηπ πξλλώμ ρςοαςηγικώμ είμαι, ρήμεοα, 

μεγάλξπ.  

Αμ και ςξ ποόβλημα ςηπ αμαςοξτξδόςηρηπ και ςηπ καθξδήγηρηπ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ 

δείυμει μα αμήκει ρςξ παοελθόμ και μα έυει λσθεί, η απξςελερμαςική αμάγμχρη ςχμ 

ρσμαιρθημάςχμ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ από ςα ΔΣΔ έυει ακόμη δοόμξ. Σςη ρσμέυεια ςηπ εογαρίαπ θα 

γίμει εκςεμέρςεοη αματξοά. 

Μία ρημαμςική αδσμαμία ςχμ ΔΣΔ είμαι ςξ πεοιξοιρμέμξ τάρμα ςχμ γμχρςικώμ 

αμςικειμέμχμ με ςα ξπξία μπξοξύμ μα αρυξληθξύμ. Δμώ σπάουξσμ πξλλά ποξγοάμμαςα πξσ 

ατξοξύμ ςα μαθημαςικά, ςιπ τσρικέπ επιρςήμεπ, ςη λξγική -γμχρςικά αμςικείμεμα πξσ ςαιοιάζξσμ 

ρςη δσαδική γλώρρα ςχμ σπξλξγιρςώμ- είμαι λίγα ασςά πξσ ατξοξύμ ςημ ιρςξοία, ςη 

λξγξςευμία, ςιπ κξιμχμικέπ επιρςήμεπ, ρςιπ ξπξίεπ ξι απαμςήρειπ είμαι πιξ σπξκειμεμικέπ.  

Τέλξπ, θα ήςαμ ποξςιμόςεοη μια πιξ άμερη επικξιμχμία ςξσ ΔΣΔ με ςξμ εκπαιδεσόμεμξ, αμ 

ήςαμ δσμαςόμ και μέρχ μια ποαγμαςικήπ ρσμξμιλίαπ, κάςι ςέςξιξ όμχπ, ποξπ ςξμ παοόμ, λόγχ 

ςευμξλξγικώμ πεοιξοιρμώμ, έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρε πξλύ μικοό αοιθμό ρσρςημάςχμ. 

 

 

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Τα ΔΣΔ έυξσμ εμρχμαςώρει πξλλά επιρςημξμικά εσοήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ασςά πξσ 

κάμξσμ ξι εκπαιδεσςέπ και είμαι υοήριμα για ςημ εκπαίδεσρη ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ. Η 

αμαςοξτξδόςηρη ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ και η καθξδήγηρή ςξσπ είμαι ρςξιυεία ρημαμςικά ποξπ ςημ 

καςάκςηρη ςηπ γμώρηπ και έυξσμ εμρχμαςχθεί ρςα ΔΣΔ.  Η ποξρπάθεια έυει επικεμςοχθεί, 

πλέξμ, ρςξ μα μπξοέρξσμ ςα ΔΣΔ μα διαβάρξσμ ςη διάθερη ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ, γίμεςαι δηλαδή, 

ρςξυεσμέμα, δξσλειά ρςξμ ςξμέα ςχμ ρσμαιρθημάςχμ. Να μπξοεί, για παοάδειγμα, ςξ ρύρςημα, 

έμαμ απξγξηςεσμέμξ εκπαιδεσόμεμξ μα ςξμ εμθαοούμει και μα ςξμ ρσμβξσλεύει μα ρσμευίρει ςημ 

ποξρπάθειά ςξσ.  

Ατξύ έυει γίμει ξ εμςξπιρμόπ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ πξσ είμαι ρημαμςικά ρςη διδαρκαλία -η 

πλήνη, η απξγξήςεσρη και η ρύγυσρη- ρειοά είυε η μέςοηρη ασςώμ με ακοίβεια, υχοίπ μα 

υοειαρςεί μα διακξπεί η διαδικαρία ςηπ καθξδήγηρηπ. Με ςη υοήρη κάμεοαπ, για μα 

αμαγμχοίζεςαι η έκτοαρη ςξσ ποξρώπξσ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ και καοέκλαπ με αιρθηςήοεπ έυει 

επιςεσυθεί ξ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ διάθερηπ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ ρε πξλύ μεγάλξ πξρξρςό πξσ 

ποξρεγγίζει ςξ 80%. Γίμεςαι αμςιληπςό όςι ςξ σφηλό κόρςξπ μιαπ καοέκλαπ με αιρθηςήοεπ κάμει 
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απαγξοεσςική ςη υοήρη ςηπ για κάθε εκπαιδεσόμεμξ και για ασςό ξι εοεσμηςέπ εογάζξμςαι ποξπ 

ςημ καςεύθσμρη μιαπ λιγόςεοξ δαπαμηοήπ και πεοίπλξκηπ λύρηπ, ποξρπαθώμςαπ μα ξδηγηθξύμ 

ρε ρσμπεοάρμαςα για ςημ φσυξλξγική διάθερη ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ, με βάρη μόμξ ςιπ απαμςήρειπ 

ςξσ ρςιπ εοχςήρειπ πξσ ςξσ έυξσμ γίμει.  

Ακόμη και αμ δξθεί απξςελερμαςική λύρη ρςημ αμαγμώοιρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ςξσ 

εκπαιδεσόμεμξσ σπάουξσμ δσξ ρημεία πξσ κάμξσμ δύρκξλη ςημ αμάπςσνη ΔΣΔ. Ο μικοόπ 

αοιθμόπ, ςξσλάυιρςξμ ποξπ ςξ παοόμ, ςχμ ειδικώμ πξσ μπξοξύμ μα δημιξσογήρξσμ ςέςξια 

ρσρςήμαςα και ξ υοόμξπ πξσ απαιςείςαι για ςη δημιξσογία ςξσπ -απαιςξύμςαι αοκεςέπ 

εκαςξμςάδεπ ώοεπ για ςη δημιξσογία μιαπ μόμξ ώοαπ εμόπ μαθήμαςξπ.  

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Πάοα ςξ γεγξμόπ, όςι έμαπ σπξλξγιρςήπ ρε ρσμδσαρμό με έμα ΔΣΔ μπξοεί μα μιμηθεί ςξμ 

άμθοχπξ-εκπαιδεσςή και πξλλέπ τξοέπ μα ςξμ νεπεοάρει ρε ικαμόςηςεπ, η απάμςηρη ρςξ 

εοώςημα αμ ςα ρσρςήμαςα ασςά ήοθαμ για μα βξηθήρξσμ ςξμ εκπαιδεσςή ρςξ έογξ ςξσ ή για μα 

ςξμ αμςικαςαρςήρξσμ, ενακξλξσθεί μα παοαμέμει αρατήπ.  

Υπάουει από πξλλξύπ η άπξφη όςι δεμ είμαι δσμαςόμ μα μπξοέρξσμε μα βάλξσμε μέρα ρε 

έμα κξσςί ςξμ εκπαιδεσςή, πξσ κάμει υειοξμξμίεπ και κιμήρειπ πξσ υαοακςηοίζξσμ έμα άςξμξ 

σφηλήπ θεαςοικήπ δειμόςηςαπ, πξσ αλλάζει ςξμ ςόμξ ςηπ τχμήπ ςξσ και ςξμ ποξραομόζει ρςη 

ρςιγμή και ρςημ πεοίρςαρη, πξσ βοίρκεςαι ρε ξπςική επατή με ςξμ εκπαιδεσόμεμξ και με ςη μαςιά 

ςξσ ρςέλμει πξλλαπλά μημύμαςα, μεςανύ ασςώμ μημύμαςα ρςήοινηπ και εμθάοοσμρηπ.  

Σςξμ αμςίπξδα, κάπξιξι σπξρςηοίζξσμ όςι είμαι θέμα υοόμξσ μα αμςικαςαρςαθεί ξ 

εκπαιδεσςήπ από ένσπμξσπ ενελιγμέμξσπ αλγόοιθμξσπ, ξι ξπξίξι θα είμαι σπξμξμεςικξί, δεμ θα 

τχμάζξσμ και δεμ θα απεογξύμ. Μάλιρςα ξι σπξρςηοικςέπ ασςήπ ςηπ άπξφηπ αμαοχςιξύμςαι, και 

όυι αδίκχπ, για πξιξ λόγξ κάπξιξπ μα υοειαρςεί μα διδαυθεί μαθημαςικά ή μηυαμική, ατξύ ξ 

κόρμξπ ςξσ μέλλξμςξπ θα διαθέςει ςόρξ ένσπμξσπ σπξλξγιρςέπ πξσ θα μπξοξύμ μα κάμξσμ ασςή 

ςη δξσλειά με απόλσςη επιςσυία;  

Η ςευμηςή μξημξρύμη και η βιξςευμξλξγία απαρυξλξύμ και θα ρσμευίρξσμ μα ςξ κάμξσμ, 

ςημ παγκόρμια κξιμόςηςα, ρε όλη ςη διάοκεια ςξσ αιώμα πξσ διαμύξσμε. Υπάουει η αμηρσυία όςι, 

χπ κξιμχμία, ίρχπ ξδηγηθξύμε ρε ρύγυοξμεπ φητιακέπ ςσοαμμίεπ. Ο ποαγμαςικόπ ποξξοιρμόπ 

ςηπ ςευμξλξγίαπ είμαι μα σπηοεςεί ςξμ άμθοχπξ. Δλπίζξσμε ρςξ ςέλξπ μα επικοαςήρει η λξγική 

και μα μημ σπάονξσμ ρςοεβλώρειπ ξι ξπξίεπ θα αμςιρςοέφξσμ ςξσπ οόλξσπ.  

Ο άμθοχπξπ είμαι ασςόπ πξσ θα απξταρίρει και θα επιλένει. 
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