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Δηδαθηηθέο Τερληθέο
Ο φξνο «δηδαθηηθή ηερληθή» είλαη ζπλψλπκνο κε ηνπο φξνπο «ηερληθή δηδαζθαιίαο» ή «εθπαηδεπηηθή
ηερληθή» θαη αθνξά ζε έλα παηδαγσγηθφ «εξγαιείν», ην νπνίν αμηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθνκαζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ραξαθηεξίδεη ηε δηδαθηηθή κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο. Οη
δηδαθηηθέο ηερληθέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ, λα γξάςνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα
ζρνιηάζνπλ θαη λα αζθεζνχλ αηνκηθά ή νκαδηθά.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηηο ζπλζήθεο,
ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
θαη λα θηλεηνπνηείηαη/δηαηεξείηαη ην καζεζηαθφ ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, ε αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ
ηερληθψλ ζηε δηδαζθαιία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ην ζηπι κάζεζεο ησλ καζεηψλ, δηεπξχλνληαο ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο θαζψο εμαζθνχληαη ζε ελαιιαθηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο.
Εηζήγεζε ή Δηάιεμε ή Μνλνινγηθή Παξνπζίαζε
Η εηζήγεζε αθνξά ζηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη σο ηερληθή δηδαζθαιίαο
αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα κε επηθχιαμε θαη ζθεπηηθηζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Σξηιηαλφο, 2004). Ο
ελδνηαζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δε ζπκκεηέρνπλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, δελ θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα, θαη δε κπνξνχλ λα
ζπδεηήζνπλ, λα δηαιερζνχλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ. Βέβαηα, έρεη ηα πιενλεθηήκαηα φηη: (α) θαζηζηά
δπλαηή ηε κεηάδνζε ζπγθξνηεκέλσλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάιπζε ελλνηψλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα, (β) ε πξνεηνηκαζία θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο είλαη επθνιφηεξε απφ άιιεο ηερληθέο, (γ) είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεκάησλ, γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε
ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη (δ) νη καζεηέο ζπρλά αηζζάλνληαη αζθαιέζηεξα φηαλ απιψο
παξαθνινπζνχλ παξά φηαλ πξνζπαζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφςεηο ή δεηήκαηα κφλνη ηνπο ή κε άιινπο.
Παξά ηελ αξλεηηθή ηεο αληηκεηψπηζε σο ηερληθή, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία θαηά ηηο νπνίεο
επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηεο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. γλσζηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ,
αλαθεθαιαίσζε ελλνηψλ, επηζήκαλζε παξαλνήζεσλ θαη δπζλφεησλ ζεκείσλ, θαζνδήγεζε ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο θ.ιπ). Γηα λα ζπγθξαηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ, ε εηζήγεζε ζα πξέπεη λα έρεη ινγηθή δνκή θαη εμέιημε (εηζαγσγή, θπξίσο ζέκα, ππνζέκαηα,
επίινγνο, αλαθεθαιαίσζε, ζχλζεζε), ε νπνία λα είλαη θαηαλνεηή ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο (ην πνιχ
15 ιεπηά), λα πεξηέρεη πνιιά παξαδείγκαηα, θαη λα ππνζηεξίδεηαη κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ
(π.ρ. δηαθάλεηεο, ζρεδηαγξάκκαηα).
Σπδήηεζε ή δηάινγνο
Ο δηάινγνο επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κέζα ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ γχξσ απφ έλα ζέκα ή
πξφβιεκα, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή απνθάζεσλ. Η ιεηηνπξγία ηεο ζπδήηεζεο θξίλεηαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα
αλαιχζνπλ ηηο δηδαρζείζεο έλλνηεο/ζέκαηα, λα παξαζέζνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ
λνεηηθά, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ άιισλ
ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο θαη, ηέινο, λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπο
αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα (Μαηζαγγνχξαο, 2001). ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο, ε επηθνηλσλία
κεηαηξέπεηαη απφ δαζθαινκαζεηηθή ζε δηακαζεηηθή κε ηε ζπληνληζηηθή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ο δηακαζεηηθφο δηάινγνο κπνξεί λα απνδεηρζεί άγνλνο, αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ αλαπηχμεη ζηάζεηο, φπσο
επξχηεηα αληίιεςεο θαη ζεβαζκφο γηα ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, θαη θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ
ζηελ άζθεζε θξηηηθήο ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη δηαιεθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ
θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα εθθπιηζηεί ζε κηα αηέξκνλε ζπδήηεζε ή ζε κηα παξάζεζε
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παξάιιεισλ κνλνιφγσλ, αλ δε ζίγνληαη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ή αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα
λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη. Ο εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ λα παξέκβεη ζην
δηακαζεηηθφ δηάινγν, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα εμεγήζνπλ
ην ζπιινγηζκφ ηνπο, λα εξκελεχζνπλ ηηο απφςεηο άιισλ, λα δηαζαθελίζνπλ θαη λα αλαδηαηππψζνπλ ηηο
ζέζεηο ηνπο, λα εληνπίζνπλ αλαθνινπζίεο θαη αληηθάζεηο, θ.ιπ.
Βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο δηακαζεηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη: ν
ζπληνληζκφο ηεο ζπδήηεζεο, ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ, ε αμηνπνίεζε ησλ καζεηηθψλ ηδεψλ θαη ε
αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαηεπζχλεη
δηαθξηηηθά ηε ζπδήηεζε, λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο φρη κφλν λα εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αιιά θαη λα
θξίλνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο θαζψο θαη λα έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπο
εθθξάδνληαο ινγηθά επηρεηξήκαηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Βαζηθέο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζηελ
αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί (ρξνληθή δηάξθεηα, ζηάδηα, κεζνδνινγία) θαη ε
ζχλδεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο.
Εξωηαπνθξίζεηο
Οη εξσηαπνθξίζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ελφο δηαιφγνπ θαη ε πνηφηεηά ηνπο θαζνξίδεη ηελ επηηπρία
ηεο ζπδήηεζεο. Πξψηνο πνπ ζηήξημε ζεσξεηηθά ηε ρξήζε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ ήηαλ ν σθξάηεο κε ηε
«καηεπηηθή» κέζνδν. Η εξψηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεξεάδεη ηελ απάληεζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ
επηηπρία ηεο ζπδήηεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά εχζηνρσλ εξσηήζεσλ είλαη ηα
αθφινπζα (Σξηιηαλφο, 2004): (α) ζαθήλεηα & θπζηθφηεηα: δηαηχπσζε κε αθξίβεηα ησλ ζεκείσλ πνπ ζα
απαληήζνπλ νη καζεηέο θαη ρξήζε ιέμεσλ πνπ είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο, (β) ζπληνκία &
πεξηεθηηθφηεηα: κηα εξψηεζε ζα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη ζχληνκα ψζηε λα ζπγθξαηείηαη εχθνια θαη ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, (γ) ζθνπηκφηεηα: ζα πξέπεη
λα ζηνρεχεη πάληνηε ζε θάπνην ζηφρν, (δ) ζπλέρεηα: ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε αιιεινπρία ζηηο
εξσηήζεηο ψζηε λα ππάξρεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα, θαη (ε) κέηξηαο δπζθνιίαο & πξφθιεζε ηεο ζθέςεο: κηα
εξψηεζε δε ζα πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ εχθνιε νχηε πνιχ δχζθνιε θαη ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ηνπο
καζεηέο λα ζθεθηνχλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.
Οη εξσηαπνθξίζεηο ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ή ηελ εηζήγεζε, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη
πνηθηιία θαη ελδηαθέξνλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζπλήζσο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ απνηεινχλ ζήκεξα ην θχξην ζηνηρείν θάζε δηδαζθαιίαο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην 80% ηνπ
ζρνιηθνχ ρξφλνπ αθηεξψλεηαη ζε εξσηαπνθξίζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη εξσηήζεηο αλάθιεζεο ζηε κλήκε
θαηαιακβάλνπλ ην 70-80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ, ελψ νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε γεληθεχζεηο θαη
ζπκπεξάζκαηα κφλν ην 20-30% (Σξηιηαλφο, 2004). Δλδεηθηηθνί ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε ζπρλή
ρξήζε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ ζηε δηδαζθαιία είλαη: (α) δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ
πεξηέξγεηα θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, (β) βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε, αλαθεθαιαίσζε θαη εκπέδσζε ηνπ
καζήκαηνο, (γ) νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξε εκβάζπλζε ζην ζέκα, (δ)
δεκηνπξγνχλ θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο, θαη (ε) ν εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη ην βαζκφ θαηαλφεζεο
θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο.
Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ εξσηαπνθξίζεσλ ζηε δηδαζθαιία έρεη δείμεη φηη (Σξηιηαλφο, 2004):
(α) δε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ ε απάληεζε πεξηνξίδεηαη ζε έλα «λαη» ή «φρη» ή
εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Σν θαηαιάβαηε;», «Θέιεη θαλείο λα ξσηήζεη θάηη;», (β) απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο
γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο, κπνξεί λα ππάξρνπλ παξεκβάζεηο εθηφο ζέκαηνο θαη δελ είλαη απηνλφεην φηη
ζπκκεηέρνπλ φινη ζηε ζπδήηεζε, (γ) ν εθπαηδεπηηθφο δε ζα πξέπεη λα δίλεη ν ίδηνο ηελ απάληεζε ή λα
δηαθφπηεη ηελ απάληεζε θάπνηνπ καζεηή γηα λα ηελ νινθιεξψζεη ή γηαηί είλαη ιαλζαζκέλε, αιιά
ρξεζηκνπνηψληαο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο, ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζεη ην καζεηή ζηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο,
(δ) νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ινγηθή ζπλέρεηα, λα πξνσζνχλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηελ

3

Δπηκέιεηα θεηκέλνπ, Ι. Μπέιινπ ρ. χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο

έθθξαζε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, θαη (ε) ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε δηαηχπσζε
εξσηήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο.
Χηνλνζηηβάδα
Η ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο, φπσο θαη ηεο ζπδήηεζεο, απνζθνπεί ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ έλα ζέκα. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο, αξρηθά
απνθαζίδεηαη απφ ηνπο καζεηέο ην ζέκα πξνο επεμεξγαζία. ηε ζπλέρεηα, θάζε καζεηήο, αηνκηθά, ζρνιηάδεη
γξαπηά ην ζέκα θαη ζπγθξίλεη ηα ζρφιηα ηνπ κε εθείλα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ, εληνπίδνληαο θνηλά ζεκεία,
δηαθνξέο, ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ζπκπιήξσζε θ.ιπ. Η δξαζηεξηφηεηα επαλαιακβάλεηαη κέζα ζε νκάδεο
πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ θαη νη απφςεηο ηεο νκάδαο παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, φπνπ γίλεηαη ε
ζχλζεζε ησλ απφςεσλ θαη εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ηερληθήο είλαη ζρεηηθά κηθξφο θαη δελ επλννχληαη νη παξεκβάζεηο εθηφο ζέκαηνο.
Καηαηγηζκόο ηδεώλ
Η ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) αθνξά ζηελ εμέηαζε ελφο ζέκαηνο ή κηαο έλλνηαο κέζσ
ηεο ελζάξξπλζεο/ππνθίλεζεο ησλ καζεηψλ λα πξνβνχλ ζε ειεχζεξε, απζφξκεηε έθθξαζε ηδεψλ. ηφρνο
είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κε φπνηα απζφξκεηε ηδέα ή πξφηαζε έρνπλ.
ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά ζέηεη έλα θαηάιιειν εξψηεκα
κε ζηφρν λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο θαη λα δηεγείξεη ηε ζθέςε θαη ηε θαληαζία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, νη
καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο/ηδέεο ηνπο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα. ηε
ζπγθεθξηκέλε θάζε, δελ πξαγκαηνπνηείηαη θξηηηθή ησλ ηδεψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. ε επφκελε θάζε, νη
καζεηέο θαινχληαη λα επεμεγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη λα θξίλνπλ απηέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε
ζηφρν ηελ απνθάιπςε ησλ πνιιαπιψλ πηπρψλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο. Δπίζεο,
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηαμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ή θαη δηάηαμή ηνπο αλάινγα κε ην
βαζκφ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ.
Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ είλαη πνιχ ρξήζηκε ηερληθή ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γηα ηελ εηζαγσγή
ελφο λένπ ζέκαηνο/έλλνηαο, γηα ηελ αλάθιεζε θάπνησλ ζεκάησλ πνπ ήδε γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα
ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε φισλ ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαζψο θαη λα αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ. Βαζηθέο ελέξγεηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ είλαη: (α) λα πιεξνθνξήζεη εγθαίξσο ηνπο καζεηέο γηα ην ζέκα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ
ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο λα ζθεθηνχλ, (β) λα θξνληίζεη γηα ηελ εχθνιε θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ησλ
καζεηψλ (π.ρ. ζηνλ πίλαθα, ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζε νζφλε ππνινγηζηή πνπ πξνβάιιεηαη ζε φιε ηελ
ηάμε θ.ιπ.), θαη (γ) λα δηεγείξεη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ κε ρξήζε πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, ηζηνζειίδσλ θ.ιπ.
Επίδεημε
Η ηερληθή ηεο επίδεημεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ, είλαη ζπλήζσο
αθαηάιιειε γηα ηε δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ/ελλνηψλ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε άιισλ
ηερληθψλ, φπσο ηεο εηζήγεζεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ εξσηαπνθξίζεσλ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο
επίδεημεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ, παξαηεξψληαο αξρηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εθηειεί ή λα παξνπζηάδεη κηα
πξάμε θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλνπλ νη ίδηνη, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ, ηελ πξάμε πνπ πξνεγνχκελα
εθηειέζηεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
ηελ επίδεημε, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη λα είλαη θπξίαξρνο κφλν θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ζην
νπνίν ν ίδηνο ππνδεηθλχεη ζπζηεκαηηθά πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. ηε ζπλέρεηα, ν ξφινο
ηνπ κεηαθέξεηαη πξννδεπηηθά ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κεηά ηελ παξαηήξεζε, εξεπλνχλ θαη δηεμάγνπλ ηελ
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αληίζηνηρε πξάμε. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο θαη ρψξνο έηζη ψζηε φινη νη
καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ.
Η επίδεημε απνηειεί κηα ρξήζηκε ηερληθή, θαζψο: (α) ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξάμε, (β)
ζπκπιεξψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, (γ) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο,
νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο παξαζηάζεηο θαζψο παξνπζηάδνληαη νη νξζέο θαη νη ιαζεκέλεο
πξάμεηο, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο, θαη (δ) εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ
καζεηψλ θαη θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Γηαλλνχιεο, 1993). Όκσο, δελ πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία
θαη ε πξσηνβνπιία, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ πνπ ζπρλά είλαη αξθεηά
δαπαλεξφο, ε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή πεξηνξίδεηαη θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ είλαη θαηεπζπλφκελε θαη ηα
απνηειέζκαηα δελ είλαη ζεηηθά φηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη κεγάινο.
Πξαθηηθή άζθεζε
ηφρνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ
καζεηψλ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο, νη καζεηέο θαινχληαη αηνκηθά ή ζπιινγηθά λα εθπνλήζνπλ κηα
δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο, επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, πξαγκαηνπνίεζε ελφο
πεηξάκαηνο) πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, κε ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ «θάλνληαο»
(learning by doing) θαη απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο
άζθεζεο/δξαζηεξηφηεηαο. Η εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ απαηηεί πνιχ ρξφλν, φκσο απαηηεί
πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία θαη επνπηεία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δε δίλεη πάληνηε ηε δπλαηφηεηα γηα
ιεπηνκεξή εμέηαζε ελφο ζέκαηνο, φπσο άιιεο ηερληθέο (π.ρ. κειέηε πεξίπησζεο). Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε
ηελ εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ, φπσο ηεο εηζήγεζεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη
ησλ εξσηαπνθξίζεσλ. Σν πιαίζην εθπφλεζεο ηεο άζθεζεο/δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο ζηνπο
καζεηέο θαη λα δίλνληαη, κέζσ ελφο θχιινπ εξγαζίαο, νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη καζεηέο,
ζε πνηα εξσηήκαηα πξέπεη λα απαληήζνπλ, πνηεο πεγέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, πφζν ρξφλν έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο, θ.ιπ.
Οκάδεο εξγαζίαο
ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, νη καζεηέο θαηαλεκεκέλνη ζε νκάδεο,
αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο/αζθήζεηο, επηιχνπλ πξνβιήκαηα, θαηαιήγνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα, εθηεινχλ πεηξάκαηα, θιπ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο θαη ηελ πιεξέζηεξε επεμεξγαζία ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο. Η εξγαζία ζε νκάδεο ελζαξξχλεη
ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη αλαπηχζζεη ηε δηακαζεηηθή επηθνηλσλία, ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηδεψλ θαη ηελ
απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα αιιεινβνεζνχληαη θαη θαιιηεξγνχληαη
θνηλσληθέο αξεηέο, φπσο ε επγέλεηα, ν αιιεινζεβαζκφο θ.ιπ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δε ζα
πξέπεη λα είλαη κεγάινο θαη νη νκάδεο κπνξεί λα έρνπλ νκνηνγελή ή αλνκνηνγελή ζχλζεζε φζνλ αθνξά ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (π.ρ. εκπεηξίεο, γλψζεηο, θχιν, θιπ), αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο
ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
καζεηψλ λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη, λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, λα
παξαθνινπζεί ην έξγν ησλ νκάδσλ ηελ ψξα εξγαζίαο ηνπο, λα παξέρεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα νδεγίεο
ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη ηέινο λα ζπληνλίδεη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εξγαζίαο
πνπ αθνξά ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Παηρλίδη ξόιωλ
Σν παηρλίδη ξφισλ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηερληθή γηα ηε δηδαζθαιία επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο κηα νκάδα καζεηψλ αλαιακβάλεη ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο ιεηηνπξγίαο ή ελφο γεγνλφηνο.
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Σν παηρλίδη ξφισλ ζπλδπάδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε ηε ζπλεξγαηηθή θαη βησκαηηθή
κάζεζε ζην πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απεηθνλίδεη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Οη καζεηέο
ελζαξξχλνληαη λα εκπιαθνχλ θπζηθά θαη λνεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, λα εθθξάζνπλ ηηο
αληηιήςεηο ηνπο κέζα ζε έλα αζθαιέο επηζηεκνληθφ πιαίζην θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε
δχζθνιεο, αθεξεκέλεο θαη ζχλζεηεο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο (Taylor, 1987).
ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ππνδπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο
ξφινπο πνπ ζπλδένληαη κε κηα εμεηαδφκελε θαηάζηαζε, κε ζηφρν κέζα απφ ην βίσκα λα θαηαλνήζνπλ
βαζχηεξα ηφζν ηελ θαηάζηαζε φζν θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ηεο. Σν παηρλίδη ξφισλ πξνυπνζέηεη
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ ηνπ αηφκνπ. Κξίζηκνο είλαη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, σο εκςπρσηή πνπ εκπλέεη θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο
θξίλεη θαιφπηζηα ψζηε λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπο. Δπίζεο, πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ησλ
ξφισλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνεγεζεί ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπ θάζε ξφινπ.
Σν παηρλίδη ξφισλ έρεη αμηνπνηεζεί σο ηερληθή δηδαζθαιίαο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηδαζθαιία
ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ιεηηνπξγίαο ινγηθψλ ππιψλ (Jones, 1987), ζηελ αλαδξνκή (Dorf,
1992), ζηνλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ελφο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα (Καλίδεο, 2005), θ.ά.
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ αιγφξηζκνπ ηαμηλφκεζε θπζαιίδαο δίλεηαη απφ
ηελ νκάδα Γξεγνξηάδνπ (Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2008).
Η ρξήζε ηεο ηερληθήο παηρλίδη ξφισλ ζηε δηδαζθαιία (α) εληζρχεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ,
δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο γλψζεο παξά ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, (β)
ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, (γ) παξέρεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ αλαπαξηζηά πξαγκαηηθέο
θαηαζηάζεηο, φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί, (δ)
επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηαδηθαζίαο θαη λα αληηιεθζνχλ
ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηεμαγσγή κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ αιιάδνπλ ηα αξρηθά δεδνκέλα,
(ε) παξέρεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηηο παξαλνήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο,
(ζη) δελ απαηηεί ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη (δ) απνηειεί έλα επράξηζην ηξφπν κάζεζεο. Όκσο,
απαηηεί κεγάιν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ππάξρεη εμάξηεζε
ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ θαη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε
ππέξ-απινπνίεζε ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ, λα κεηαηξέςεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε απιφ παηρλίδη θαη λα
παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα απνζπληνληζκνχ ηεο ηάμεο.
Η εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα:
(α) Πξνεηνηκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο: αθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δθηφο απφ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνπ
ζα αλαπαξαζηαζεί κε ην παηρλίδη ξφισλ, πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο ελεξγεηψλ, φπσο (i) θαζνξηζκφο
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, (ii) πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, (iii) πφζνο ρξφλνο ζα δηαηεζεί γηα ην
παηρλίδη, (iv) πνηνο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί, (v) γεληθφ πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη (vi) εηδηθνί ξφινη
ησλ καζεηψλ. Αλάινγα κε ην βαζκφ ειεπζεξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γξάθνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα θάζε
ξφιν θαζψο θαη γηα ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Κάζε καζεηήο πξέπεη λα έρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη έλα ηδηαίηεξν ζηφρν λα εθπιεξψζεη. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη κε πιήξσο
θαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο, ηδηαίηεξα ζηα αξρηθά ζηάδηα, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζε δξαζηεξηφηεηεο κε κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο. ε θάζε πεξίπησζε ν
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη έλαλ ηξφπν δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή
νδεγεζεί ζε αδηέμνδν.
(β) Δθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο: πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε ξφισλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Η
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εζεινληηθή θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε
επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ καζεηψλ θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπο κε ηνπο ξφινπο πνπ απαηηεί ε δξαζηεξηφηεηα.
Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο κε κηα ζχληνκε δηδαζθαιία ή κε
εξσηήζεηο λα ζέζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηνπο ζεαηέο-παξαηεξεηέο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα
δηεμαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κηα
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δηδαθηηθή ψξα (45 ιεπηά), αιιά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ρξφλνο θαη γηα ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο
ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζή ηεο, θαιφ είλαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 έσο 30 ιεπηά.
(γ) πδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο: νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζεαηέο- παξαηεξεηέο ζα πξέπεη
λα ζρνιηάζνπλ ελέξγεηεο θαη δηαιφγνπο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηε δηαδηθαζία κε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ή κε έλα θαηάιιειν θχιιν
εξγαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί αλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Μειέηε πεξίπηωζεο
Μηα πεξίπησζε είλαη έλα πξαγκαηηθφ ή ππνζεηηθφ παξάδεηγκα πνπ αληαλαθιά κηα επξχηεξε θαηάζηαζε
(Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1999). Οη πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ
κε δπν ηξφπνπο:
(1) ε πεξίπησζε απνηειεί έλα πξφβιεκα πξνο επίιπζε. Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζε κηα πξνβιεκαηηθή
θαηάζηαζε θαη ελζαξξχλνληαη λα ηελ επηιχζνπλ, αξρηθά αλαιχνληάο ηελ θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλνληαο
απνθάζεηο θαη πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηεο (Pyatt, 2004). Απηή ε εθδνρή
εθαξκνγήο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε δηδαζθαιία ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν κειέηε πεξίπησζεο ή
κέζνδνο πεξίπησζεο.
(2) ε πεξίπησζε απνηειεί έλα παξαδείγκαηα αλαθνξάο (Pyatt, 2004) ζε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ (problem based learning) ή εθπφλεζεο ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (project based learning), ζηηο
νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ έλα άιιν, παξφκνην πξφβιεκα (Kolodner & Guzdial, 2000). ε
απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο έλα πξφβιεκα πξνο επίιπζε θαη παξάιιεια
ηνπο παξέρνληαη πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα, ηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα απηά απφ
εηδηθνχο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο (Kolodner, 1993; Pyatt, 2004). Οη καζεηέο πξέπεη ζηε
ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ιχζε γηα ηε λέα θαηάζηαζε, πξνζαξκφδνληαο ηηο ιχζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηηο δνζείζεο πεξηπηψζεηο.
Οη πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαδείγκαηα αλαθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ
πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, (β) ηε ιχζε θάπνηνπ εηδηθνχ, (γ) ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε ν εηδηθφο γηα λα
ιχζεη ην πξφβιεκα, (δ) ηελ εμήγεζε ησλ βεκάησλ απηψλ, θαη (ε) ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Kolodner &
Guzdial, 2000). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ιχζεηο θαζψο θαη
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο.
Η ρξήζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν σο κειεηψλ πεξίπησζεο φζν θαη σο
παξαδεηγκάησλ αλαθνξάο, παξνπζηάδεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ, φπσο (α) απνηεινχλ καζεηνθεληξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο, (β) βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάιπζεο θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ (Κφθθνο &
Ληνλαξάθεο, 1999), (γ) ζπκβάιινπλ ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ θαη
πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ θφζκνπ
(Hernandez-Serrano & Jonassen, 2003), θαη (δ) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζε
επίπεδν ζηάζεσλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1999). Όκσο, ε επηινγή θαη ε θαηαγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ
απνηεινχλ ρξνλνβφξα θαη επίπνλε δηαδηθαζία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Κπξηαθνχ θ.ά., 2007) θαη νη καζεηέο
πνιιέο θνξέο επηθεληξψλνληαη ζηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξίπησζεο πνπ κειεηνχλ. Έηζη, φηαλ
αληηκεησπίδνπλ λέα πξνβιήκαηα δπζθνιεχνληαη λα αλαθαιέζνπλ κηα αληίζηνηρε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
κειεηήζεη, φπνπ ε νκνηφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζηα επηθαλεηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη εκθαλήο. Σν
πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα απνθεπρζεί αλ αληί γηα κηα πεξίπησζε, νη καζεηέο κειεηνχλ δεχγε πεξηπηψζεσλ,
νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ζηε δνκή ηεο
ιχζεο ηνπο (Gentner et al., 2004).
Η αμηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ σο ηερληθή δηδαζθαιίαο πξνυπνζέηεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πιαίζην
ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα:
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 επηιέμεη ην ζέκα ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη πεξηπηψζεηο πξέπεη λα απνηεινχλ παξαδείγκαηα φζν ην δπλαηφλ
πιεζηέζηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηα νπνία φκσο νη καζεηέο λα δηαζέηνπλ ζπγγεληθέο εκπεηξίεο ή
πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο.
 ζπγγξάςεη ηελ πεξίπησζε, πεξηιακβάλνληαο ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πξνζψπσλ
πνπ εκπιέθνληαη ψζηε λα είλαη ζαθέο ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
απνθεχγνληαη πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο πνπ νδεγνχλ ζε καθξνζθειείο θαη θνπξαζηηθέο εθθσλήζεηο πνπ
ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα ελδηαθέξνληνο θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ.
 απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπ (κειέηε
πεξίπησζεο ή παξάδεηγκα αλαθνξάο), αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ.
Γηα ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πεξηπηψζεηο σο κειέηεο πεξίπησζεο, ζα πξέπεη
λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια εξσηήκαηα πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάιπζε θαη ηελ
επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε.
Κξίλεηαη ρξήζηκν, νη κειέηεο πεξίπησζεο λα εθπνλνχληαη ζην πιαίζην νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηάμε ζπδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ νκάδσλ. Όηαλ νη πεξηπηψζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαδείγκαηα αλαθνξάο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηιέμεη έλα παξφκνην
πξφβιεκα, ην νπνίν ζα θιεζνχλ λα επηιχζνπλ νη καζεηέο, πξνζαξκφδνληαο ηε ιχζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
πεξίπησζε-παξάδεηγκα. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε-παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο, ν
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα πεξηγξάθεηαη εθηφο απφ ην πξφβιεκα, ε ιχζε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ εηδηθψλ, ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε/αλ ν/νη εηδηθφο/νη γηα λα θηάζνπλ ζηε ιχζε, κηα εμήγεζε
ηεο ιχζεο απηήο, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο. Η θαηαγξαθή ησλ βεκάησλ γίλεηαη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
επαλάιεςή ηνπο ζηελ επίιπζε ελφο λένπ, αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο. Η εμήγεζε απνηειεί νδεγφ ζηελ
πξνζαξκνγή ηεο ιχζεο ηνπ εηδηθνχ ζε κηα λέα θαηάζηαζε (Kolodner, 1993). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη
καζεηέο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζρφιηα ησλ εηδηθψλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
πξνγξακκαηηζκνχ, είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ καζεηέο πνπ κειεηνχζαλ ιχζεηο ρσξίο
εμεγήζεηο (Linn & Clancy, 1992). Σέινο, ην απνηέιεζκα ηεο ιχζεο είλαη απαξαίηεην θαζψο νη καζεηέο δε
καζαίλνπλ κφλν κειεηψληαο επηηπρεκέλεο ιχζεηο, αιιά κπνξνχλ λα εμάγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
κειεηψληαο απνηπρεκέλεο απφπεηξεο γηα ιχζε. Δμάιινπ, γηα ην ιφγν απηφ, νη πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλαο ηξφπνο γηα λα κάζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηα ιάζε, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ηα
δνθηκάζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Kolodner, 1993). Απφ ηελ νκάδα ηεο Γξεγνξηάδνπ δίλεηαη κηα
πεξίπησζε σο παξάδεηγκα αλαθνξάο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δνκήο επαλάιεςεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη
κηα πεξίπησζε σο πξφβιεκα πξνο επίιπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πιηθνχ ηνπ ππνινγηζηή (Γξεγνξηάδνπ
θ.ά., 2008).
Ελλνηνινγηθή Χαξηνγξάθεζε & Ελλνηνινγηθόο Χάξηεο
Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο (ΔΥ) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ J. Novak (Novak & Gowin, 1984) βαζηδφκελνο ζηε
ζεσξία ηεο κάζεζεο κε λφεκα ηνπ Ausubel (Ausubel et al., 1978) ζηε δεθαεηία ηνπ ’70, απνηειεί κηα απφ ηηο
δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ έρεη ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη
λνεκαηηθή κάζεζε.
Έλαο ΔΥ απνηειείηαη απφ θφκβνπο θαη απφ ζπλδέζκνπο. Οη θφκβνη αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο (αληηθείκελα ή
γεγνλφηα) θαη θάζε θφκβνο έρεη κηα εηηθέηα. Οη ζχλδεζκνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ,
πεξηγξάθνληαο πψο κηα έλλνηα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε. Γχν θφκβνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα γξακκή,
κε ή ρσξίο θαηεχζπλζε (φηαλ ε ζρέζε δελ έρεη θαηεχζπλζε αθνξά κηα ηεξαξρηθή ζρέζε), θαη ε γξακκή έρεη
κηα εηηθέηα πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ. Η βαζηθή έλλνηα πνπ
πεξηγξάθεηαη απφ ηηο έλλνηεο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη (ζπλήζσο απεηθνλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ράξηε)
θαιείηαη θεληξηθή έλλνηα (central concept). Η ηξηάδα Έλλνηα-χλδεζκνο-Έλλνηα δεκηνπξγεί κηα πξφηαζε
(proposition). Οπζηαζηηθά, έλαο ΔΥ απνηειεί κηα δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζπλδέζεσλ κεηαμχ δχν ή
πεξηζζνηέξσλ ελλνηψλ κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ, πξνβάιινληαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο
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ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ, έλαο ΔΥ απνηειείηαη απφ δχν έλλνηεο πνπ
ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε θαη ζρεκαηίδνπλ κηα πξφηαζε π.ρ. Υσξεηηθφηεηα - έρεη βαζηθή κνλάδα κέηξεζεοByte.
Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο ΔΥ θαιείηαη ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (ΔΥΓ) θαη ραξαθηεξίδεηαη πνιιέο
θνξέο σο πην ζεκαληηθή απφ ην ίδην ην ηειηθφ πξντφλ (Novak & Canas, 2004). Οη Novak & Gowin (1984)
πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ΔΥΓ ζην πιαίζην ελφο πεδίνπ γλψζεο σο κηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα,
φπνπ ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο, απνζαθήληζεο θαη νηθνδφκεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ
ζρεκάησλ ηνπ, θαζνξίδνληαο ηηο ζεκαληηθά εκπιεθφκελεο έλλνηεο, ηηο ζρέζεηο ηνπο, θαη ηε δνκή ηνπο.
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη δηάθνξα εξγαιεία ραξηνγξάθεζεο πνπ έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ
ηε δνκή Κφκβνο-χλδεζκνο-Κφκβνο θαη νη ζχλδεζκνη νξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ, φπσο νη
ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps), νη γλσζηηθνί ράξηεο (knowledge maps), ηα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα
(semantic networks), νη γλσζηαθνί ράξηεο (cognitive maps or causal maps) θαη νη λνεηηθνί ράξηεο (mind
maps).
Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ραξηψλ, πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδνληαη εζθαικέλα φινη νη
ράξηεο σο ελλνηνινγηθνί ράξηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Novak.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ΔΥ απνηεινχλ ε χπαξμε ζηαηηθψλ ή δπλακηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ
ελλνηψλ, ε δνκή ηνπ ράξηε (ηεξαξρηθή, θπθιηθή, πβξηδηθή), ε χπαξμε ζχλζεησλ ζπλδέζεσλ θαη
παξαδεηγκάησλ, ν πνηνηηθφο ή πνζνηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο θεληξηθήο έλλνηαο ή θαη ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ
θαη ε εξψηεζε εζηίαζεο (Γνπιή θ.ά., 2006). πγθεθξηκέλα:
 Οη ζηαηηθνί ζχλδεζκνη κεηαμχ ελλνηψλ πεξηγξάθνπλ, νξίδνπλ, θαηεγνξηνπνηνχλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο
έλλνηεο ζε έλα πεδίν γλψζεο θαη ζπλήζσο αθνξνχλ ζρέζεηο πνπ δειψλνπλ ηαμηλφκεζε θαη ηεξαξρία. Οη
δπλακηθνί ζχλδεζκνη κεηαμχ ελλνηψλ εθθξάδνπλ ηελ αιιαγή ζηηο έλλνηεο, δειαδή αλαπαξηζηνχλ πσο ε
ηπρφλ αιιαγή ζηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα, ή θαηάζηαζε κηαο έλλνηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα,
πνζφηεηα ή θαηάζηαζε ηεο άιιεο έλλνηαο.
 Αξρηθά δηλφηαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ησλ ραξηψλ κε ηηο πην γεληθέο θαη ζεκαληηθέο
έλλνηεο λα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ ράξηε ελψ νη έλλνηεο πνπ ηηο αλαιχνπλ/ζπγθεθξηκελνπνηνχλ λα
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηψηεξα επίπεδα. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη ΔΥ πνπ
έρνπλ θπθιηθή δνκή. ε έλαλ ΔΥ κε θπθιηθή δνκή, νη έλλνηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε κνξθή ελφο
βξφρνπ, φπνπ θάζε έλλνηα έρεη κηα είζνδν θαη κία έμνδν, δειψλνληαο ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ελλνηψλ
κεηαμχ ηνπο. Οη ΔΥ κε θπθιηθή δνκή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
ηεξαξρηθνχο ΔΥ (πβξηδηθνί ΔΥ, Δηθφλα 1).
 Οη ζχλζεηεο ζπλδέζεηο αλαπαξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο/πεδία ηνπ ράξηε θαη κπνξεί λα αθνξνχλ ζρέζεηο φπσο αηηηφηεηαο (π.ρ. έρεηο σο απνηέιεζκα,
νδεγεί
ζε,
πξνθαιεί),
ρξνληθήο
αθνινπζίαο
(π.ρ.
πξνεγείηαη,
πξνυπάξρεη),
αιιειεπίδξαζεο/αιιειεμάξηεζεο (φπσο επεξεάδεη, εμαξηάηαη, ζπλδέεηαη θιπ), θιπ.
 Έλα παξάδεηγκα ζην ράξηε ζπγθεθξηκελνπνηεί/δηεπθξηλίδεη ην λφεκα ηεο έλλνηαο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη.
 Η χπαξμε πνηνηηθνχ ή πνζνηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ζηελ εηηθέηα ηεο θεληξηθήο έλλνηαο ελφο ΔΥ ή ζηηο
εηηθέηεο ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ πνπ αλαπαξίζηαληαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ελλνηψλ θαη δπλακηθψλ πξνηάζεσλ, ηφζν ζε ράξηεο ηεξαξρηθήο δνκήο φζν θαη ζε
ράξηεο θπθιηθήο δνκήο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ απεηθφληζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ελλνηψλ
 Η θαηαζθεπή ελφο ράξηε πξνηείλεηαη λα έρεη σο ζηφρν λα δνζεί απάληεζε ζε κηα εξψηεζε εζηίαζεο
(focus question) πνπ θαζνξίδεη ην πξφβιεκα ή ην ζέκα, ην νπνίν ζα αλαιπζεί/αλαπαξαζηαζεί κέζσ ηνπ
ΔΥ (π.ρ. «Ση είλαη ε έλλνηα Υ;», «Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο Υ;», «Ση ζπκβαίλεη φηαλ ε έλλνηα
Υ κεηαβάιιεηαη;», «Πψο δνπιεχεη/ιεηηνπξγεί ε έλλνηα Υ;»).
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Δηθφλα 1. Ένας σβριδικός τάρηης (με ιεραρτική και κσκλική δομή) ποσ αναπαριζηά ηην έννοια «Ψηθιογραθικά
Γραθικά» από ηην ενόηηηα «Πολσμέζα»
Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο θαηαζθεπήο ελφο EX είλαη ην «ραξηί – κνιχβη» ή ηα Post-It γηα ζεκεηψζεηο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ππνινγηζηηθά εξγαιεία ΔΥΓ ηφζν ζε εκπνξηθφ επίπεδν (π.ρ. ην
Inspiration, http://www.inspiration.com/home.cfm) φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ, φπσο ην CmapTools
(http://cmap.ihmc.us) (Canas et al., 2004), ε ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ (Κφκεο & Φεηδάο, 2000), ην Synergo
(http://www.synergo.gr/)
(Avouris,
Margaritis
&
Komis,
2004),
θαη
ην
COMPASS
(http://hermes.di.uoa.gr/compass) (Gouli et al., 2006; Gouli et al., 2004; Γνπιή & Γφγνπινπ, 2006).
Σν CmapTools, ειεχζεξν ινγηζκηθφ, δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ην
Δξγαζηήξην Δθαξκνγψλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
(http://earthlab.uoi.gr/).
Ο ΔΥ έρεη αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα γλσζηηθά πεδία θαη ζε δηάθνξεο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνπο (Jonassen, 2000; Novak & Canas, 2006), ν ΔΥ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία κπνξεί λα απνηειέζεη (i) κηα δηδαθηηθή ηερληθή θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (curriculum
planning), (ii) έλα εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ «ηη γλσξίδνπλ» νη καζεηέο, ηφζν ζηε θάζε
ηεο πξνθαηαξθηηθήο ή πξνγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ
καζεηψλ, φζν θαη ζηηο θάζεηο ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, θαη (iii) κηα καζεζηαθή
ζηξαηεγηθή (learning strategy). ηε ζπλέρεηα, ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΥ σο ηερληθή
δηδαζθαιίαο, ελψ δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ σο εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο
παξνπζηάδνληαη ζηα (Γνπιή θ.ά., 2006; Γνπιή θ.ά., 2005; Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2008).
Ο ΔΥ απνηειεί έλα πνιχηηκν δηδαθηηθφ εξγαιείν, εκπινπηίδνληαο ηε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο (π.ρ. εηζήγεζε,
εξσηαπνθξίζεηο, ζπδήηεζε, νκάδεο εξγαζίαο), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο (Βαζηινπνχινπ, 2001; Novak
& Gowin, 1984; Coffey et al., 2003):
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(i) νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο «ελλνηνινγηθήο δηαθάλεηαο»
ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο. Ο ΔΥ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιάλνπ ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν ζα αθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο/δηδαθηηθέο ελφηεηεο φζν θαη γηα ηελ
παξνπζίαζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, νη δηδαθηηθέο
ηερληθέο, ην επνπηηθφ πιηθφ, ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο θ.ιπ. πλήζσο, νη EX πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
(ii) εηζαγσγηθφο ράξηεο κηαο ελφηεηαο ή γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ κηαο ελφηεηαο. Ο ΔΥ, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο εηζαγσγηθφο ράξηεο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο
δηδαζθαιίαο θαη θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απεηθνλίδνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Γηα
θάζε κηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ελφηεηαο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ δηαθνξεηηθνί ράξηεο πνπ ζα
απεηθνλίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε βαζηθή έλλνηα κε κεγαιχηεξε αλάιπζε. Οη επηκέξνπο ράξηεο κπνξεί λα
θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ζε ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ ή απφ νκάδεο εξγαζίαο
κεηά απφ κειέηε ζρεηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο ζηξαηεγηθήο).
(iii) νξγαλσηήο πξνψζεζεο ή πξννξγαλσηήο (advance organizer) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο
πξννξγαλσηηθήο δηδαζθαιίαο, γηα ηε δηδαζθαιία θαη εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ, απεηθνλίδνληαο έλλνηεο πνπ
ήδε γλσξίδνπλ νη καζεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΔΥ ιεηηνπξγεί σο γλσζηηθή γέθπξα, εηζάγνληαο
ζηαδηαθά ηε λέα πιεξνθνξία θαη επηηξέπνληαο ηε δφκεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ήδε θαηαθηεζείζαο γλψζεο
κε ηε λέα πιεξνθνξία. πλήζσο, ε αμηνπνίεζε ηνπ ΔΥ σο πξννξγαλσηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξηο
θάζεηο: (α) αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ΔΥ (πξννξγαλσηήο) αλαπαξηζηψληαο έλλνηεο νηθείεο ζηνπο καζεηέο, (β)
ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη λέεο έλλνηεο θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο, (γ) ζηελ ηξίηε θάζε
ελζσκαηψλνληαη νη λέεο έλλνηεο ζηνλ πξννξγαλσηή θαη ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο πνπ ήδε αλαπαξίζηαληαη,
ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα λέν αλαδνκεκέλν γλσζηηθφ ζρήκα, θαη (δ) ηέινο εθαξκφδεηαη ν πξννξγαλσηήο ζε
λέεο θάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ή ζηελ εξκελεία πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ, θαη (iv) ράξηεο επαλάιεςεο γηα ηε ζχλνςε ησλ βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ ηεο ελφηεηαο κεηά ηε
δηδαζθαιία. Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά ή
θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Όπσο θάζε καζεηνθεληξηθή κέζνδνο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΥΓ, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη
λα είλαη ζπκκεηνρηθφο θαη φρη πξσηαγσληζηηθφο. Θα πξέπεη λα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηνλ θαηάιιειν ρξφλν λα
επεμεξγαζηνχλ ηηο έλλνηεο ελφο ράξηε ή/θαη λα ζρεδηάζνπλ ην ράξηε. Θα πξέπεη λα κελ θαηαθεχγεη ζε
έηνηκεο απαληήζεηο αιιά λα ζέηεη ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα ή λα δίλεη ηηο θαηάιιειεο ππνδείμεηο, ψζηε νη
καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ελφο ζέκαηνο, λα δηεπθξηλίζνπλ ηηο έλλνηεο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ηνπο. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία, δίλνληαο ζηνπο
καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ «παιηά» γλψζε, λα ηελ εκπινπηίζνπλ/αλαδηνξγαλψζνπλ/
αλαδνκήζνπλ κε λέεο πιεξνθνξίεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπζρεηίζεηο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ΔΥΓ πνπ ζα ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, κπνξεί λα αθνξνχλ πνηθίιεο εξγαζίεο.
Δλδεηθηηθέο εξγαζίεο κπνξεί λα είλαη: (α) θαηαζθεπή ελφο ράξηε πνπ αθνξά ζε κηα θεληξηθή έλλνηα ή ζε κηα
εξψηεζε ή κεηά απφ κειέηε ζρεηηθνχ πιηθνχ, (β) δηφξζσζε ελφο ράξηε (π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο, δηαγξαθέο ζηηο
έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο), (γ) επέθηαζε ελφο ράξηε, δειαδή νη καζεηέο
θαινχληαη λα πξνζζέζνπλ ζην δνζκέλν ράξηε λέεο έλλνηεο/ζπλδέζκνπο, (δ) ζπκπιήξσζε ελφο ράξηε,
δειαδή νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα δνκεκέλν θαη εκηζπκπιεξσκέλν ράξηε κε έλλνηεο
ή/θαη κε ζπλδέζκνπο, (ε) ζρνιηαζκφο ελφο ράξηε απφ ηνπο καζεηέο ή απάληεζε ζε εξσηήζεηο κεηά απφ
κειέηε ζρεηηθνχ ράξηε, (ζη) νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ π.ρ. αμηνιφγεζε/δηφξζσζε θαη
επέθηαζε ελφο δνζκέλνπ ράξηε. Οη εξγαζίεο δηαθνξνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ζηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρνπλ
γηα ηε γλσζηηθή δνκή ησλ καζεηψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην βαζκφ βνήζεηαο/θαζνδήγεζεο πνπ
πξνζθέξνπλ, π.ρ. ε θαηαζθεπή ελφο ράξηε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα εξγαζία ρακεινχ βαζκνχ
βνήζεηαο/θαζνδήγεζεο ελψ ε ζπκπιήξσζε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα εξγαζία πςεινχ βαζκνχ
βνήζεηαο/θαζνδήγεζεο. Γξαζηεξηφηεηεο ΔΥΓ ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, Γπκλαζίνπ παξνπζηάδνληαη ζηα
(Γνπιή θ.ά., 2006; Γνπιή θ.ά., 2005). Δπίζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο,
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δπλαηνί ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη παξαδείγκαηα
δξαζηεξηνηήησλ δίλνληαη ζην (Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2008).
ην πιαίζην εθπφλεζεο δξαζηεξηνηήησλ ΔΥΓ θαη ηδηαίηεξα ζε εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή
ραξηψλ, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ζα αλαπαξαζηήζνπλ ζε
έλα ράξηε θαζψο θαη λα νξίζνπλ απιέο θαη ζαθείο πξνηαζηαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (Γνπιή θ.ά.,
2005). Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε κηα πεξίνδνο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηε δηαδηθαζία
ηεο ΔΥΓ θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ ΔΥ. ην πιαίζην απηφ, νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο ζπκπιήξσζεο ή/θαη επέθηαζεο ή/θαη θαηαζθεπήο ελφο ράξηε, ππνζηεξηδφκελεο
απφ ιίζηα ελλνηψλ/ζπλδέζκσλ, απνζθνπψληαο ζην λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα νξίδνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ελλνηψλ πνπ ήδε απεηθνλίδνληαη, λα εηζάγνπλ λέεο έλλνηεο, λα απεηθνλίδνπλ λέεο πξνηάζεηο, νξίδνληαο απιέο
ή ζχλζεηεο ζπλδέζεηο θαη λα δηαθξίλνπλ/αλαγλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θεληξηθή έλλνηα ηνπ
ράξηε.
Οη εξγαζίεο πνπ αμηνπνηνχλ ΔΥ ζρεδηαζκέλνπο θαη δνκεκέλνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (expert skeleton
maps) ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ κεγάιν βαζκφ εμνηθείσζεο
κε ηελ ηερληθή ηεο ΔΥΓ (Novak & Canas, 2006). Δπίζεο, κεηψλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία
παξαλνήζεσλ ή εζθαικέλσλ ηδεψλ/αληηιήςεσλ θαη απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ
λα «θηίζνπλ» γλσζηηθέο δνκέο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ κε ην ρξφλν ζηελ εμάιεηςε ή ζηελ ειάηησζε ηπρφλ
παξαλνήζεσλ (Novak, 2002). Πξνθεηκέλνπ φκσο λα κεησζεί ή απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο ζηείξαο
απνκλεκφλεπζεο απφ ηνπο καζεηέο ησλ ζρεδηαζκέλσλ θαη δνκεκέλσλ ραξηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε έλα πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ επεμήγεζε ησλ απεηθνλίζεσλ ηνπ
ράξηε θαζψο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο απεηθνλίζεηο.
Οη καζεηέο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ κπνξεί λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο (i) κηα ιίζηα
ελλνηψλ (parking lot of concepts) ή/θαη κηα ιίζηα ζπλδέζκσλ ή κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ ηηο
έλλνηεο/ζπλδέζκνπο πνπ ζα απεηθνλίζνπλ ζην ράξηε ηνπο, αλάινγα κε ην βαζκφ βνήζεηαο/θαζνδήγεζεο πνπ
επηζπκνχκε λα δνζεί, ή/θαη (ii) έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη/θαζνδεγήζεη ζηε ζχλζεζε θαη
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη δηαζέζηκεο ιίζηεο ελλνηψλ/ζπλδέζκσλ κπνξεί λα πεξηέρνπλ κφλν ηηο
απαξαίηεηεο έλλνηεο/ζπλδέζκνπο ή/θαη πεξηηηέο έλλνηεο ή/θαη ιαλζαζκέλνπο ζπλδέζκνπο. Όπσο
επηζεκαίλεηαη απφ εξεπλεηέο, ε παξνρή ιίζηαο ελλνηψλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ΔΥΓ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα
πεξηνξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεηή λα επηιέμεη εθείλνο ηηο έλλνηεο αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα αλαθαιχςεη ηπρφλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ έρεη ν καζεηήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
έλλνηεο (Novak & Canas, 2006).
Δηεξεπλεηηθέο θαη
Πξνγξακκαηηζκνύ

Σπλεξγαηηθέο

Δηδαθηηθν-Μαζεζηαθέο

Δξαζηεξηόηεηεο

ζε

καζήκαηα

Η εθκάζεζε πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί κία πνιχπινθε θαη επίπνλε δηαδηθαζία γηα πνιινχο καζεηέο θαζψο
απαηηείηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Η παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, πνπ
αθνινπζείηαη θπξίσο ζηα εηζαγσγηθά καζήκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, βαζίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε απφ
πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη δνκψλ, ελδερφκελε ελαζρφιεζε
ζην εξγαζηήξην ζην πιαίζην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ επίζεο ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ηα παξαδείγκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ δίλνληαη είλαη θπξίσο
αξηζκεηηθνχ/καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δελ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (Brusilovsky et al.,
1997). Η παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο. ηε βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη δηδαθηηθν-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
(δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο) πνπ επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο, αμηνπνηψληαο ραξαθηεξηζηηθά απφ ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη
δηάθνξεο δηδαθηηθν-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο) πνπ βαζίδνληαη ζηνλ
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πεηξακαηηζκφ, ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηε ζπλεξγαζία θαη έρνπλ εθαξκνζηεί/αμηνινγεζεί, ζην πιαίζην
εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θπξίσο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζε καζήκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζην (Κφκεο, 2005).
Η πξνζέγγηζε «Μαύξν – Κνπηί»
χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, νη εθπαηδεπηηθνί, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο
δηδαθηηθέο ηερληθέο, εηζάγνπλ κηα έλλνηα κέζα απφ απιά παξαδείγκαηα- πξνγξάκκαηα πινπνηεκέλα ζηε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζέηνπλ ζρεηηθέο εξγαζίεο ζηνπο
καζεηέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπγγξαθή θαη εθηέιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο.
ηελ πξνζέγγηζε «Μαχξν-Κνπηί», πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ αξρηθά κε ηηο λέεο έλλνηεο θαηά
ηελ εθπφλεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην εξγαζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία δηάιεμεζπδήηεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ δχν βαζηθά ηκήκαηα: (i) αξρηθά νη καζεηέο θαινχληαη λα
εθηειέζνπλ απιά πξνγξάκκαηα (ησλ νπνίσλ δε γλσξίδνπλ ηνλ θψδηθα θαη ηε ιεηηνπξγία – «καχξα θνπηηά»),
λα «ζπλδηαιιαγνχλ» κε ηνλ ππνινγηζηή, θαη λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ
θπξίσο ζην δηάινγν κε ηνλ ππνινγηζηή, (ii) ζηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο κειεηνχλ ηνλ θψδηθα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο, νη καζεηέο
ζπδεηνχλ ηηο απαληήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη απνζαθελίδνπλ ηπρφλ απνξίεο ηνπο κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ (Haberman & Kolikant, 2001). Μέζσ απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, νη καζεηέο
εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δνκέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεηηθά, δηεξεπλψληαο νη ίδηνη αξρηθά
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη δνκψλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ
δηεξεπλήζεθε ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, ζηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο
(Haberman & Kolikant, 2001). Σα απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο αμηνιφγεζεο έδεημαλ φηη νη καζεηέο πνπ
δηδάρζεθαλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο «Μαχξν-Κνπηί» αθνκνίσζαλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη
έθαλαλ πνιχ ιηγφηεξα ιάζε. Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην πεξηβάιινλ MicroWorlds Pro γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζηελ
έλλνηα ηεο επαλάιεςεο, έδεημε φηη νη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία,
εηζήρζεζαλ νκαιά ζηελ έλλνηα ηεο επαλάιεςεο θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ πξνθεηκέλνπ λα πεηξακαηηζηνχλ κε
ηε ιεηηνπξγία ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο (Παπαληθνιάνπ θ.ά, 2005a). ηα (Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2002;
Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2008; Παπαληθνιάνπ θ.ά, 2005b) παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηεί κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε.
Πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηηο «Δηεξεπλήζεηο»
Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ «Γηεξεπλήζεσλ» (Explorations) απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαλνήζεσλ θαη ησλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ
λνεηηθψλ κνληέισλ (Lischner, 2001). Οη «Γηεξεπλήζεηο» είλαη δνκεκέλεο δηδαθηηθν-καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ/ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάδεημε ηεο ππάξρνπζαο αληίιεςεο θαη δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη κέζα απφ έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο λα νδεγεζνχλ ζηελ
επηζπκεηή ελλνηνινγηθή αιιαγή. Αλ θαη νη «Γηεξεπλήζεηο» έρνπλ θπξίσο πξνηαζεί, εθαξκνζζεί θαη
αμηνινγεζεί ζην πιαίζην εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ, ε εθαξκνγή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο
έλλνηαο ηεο θξπθήο κλήκεο (Grigoriadou et al., 2006) έρεη δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε. ην
πιαίζην κηαο δηδαθηηθν-καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο «Γηεξεπλήζεηο», ν καζεηήο θαιείηαη
αξρηθά λα δηαβάζεη έλα κηθξφ πξφγξακκα, λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα πξνβιέςεη ηε
«ζπκπεξηθνξά» ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα πξνθαζνξηζκέλεο ή κε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο εηζφδνπ θαη ηέινο λα
ειέγμεη ηηο απαληήζεηο ηνπ, εθηειψληαο ην πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνβιέςεηο
ηνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, ν καζεηήο θαζνδεγνχκελνο απφ εηδηθά
ζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο θαιείηαη λα δψζεη εμεγήζεηο. Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή
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πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην καζεηή λα εληνπίζεη ην ιάζνο ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα ην
δηνξζψζεη. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ απφ κφλνη ηα ιάζε ηνπο.
δηαθνξεηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά καδί ηνπο θαη ηνπο βνεζάεη λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ (Lischner, 2001). ηα (Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2002; Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2008; Παπαληθνιάνπ θ.ά,
2005b) παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε.
Πξνθεηκέλνπ νη «Γηεξεπλήζεηο» λα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα πξέπεη λα (i) επηθεληξψλνληαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα/έλλνηα, (ii) πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δπζθνιίαο (εχθνιεο ψζηε
λα κελ απνγνεηεχνπλ ην καζεηή αιιά θαη δχζθνιεο ψζηε λα κελ πξνβιέπνληαη εχθνια θαη λα παξνηξχλνπλ
ην καζεηή γηα πεξαηηέξσ πεηξακαηηζκφ), (iii) πξνζαξκφδνληαη ζην επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα
κπνξνχλ ζηαδηαθά νη καζεηέο λα καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο, (iv) ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα
πξνζέρνπλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ησλ ελλνηψλ, θαη (v) έρνπλ κεηξήζηκα απνηειέζκαηα
(Lischner, 2001).
Αλαθνξέο
Οη αλαθνξέο βξίζθνληαη ζηε http://edu19-20.cti.gr/

Σν θείκελν απνηειεί ηκήκα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ηνπ έξγνπ
«Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο»,
Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/)
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