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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων ως συμπλήρωμα ή επέκταση
των δια ζώσης μαθημάτων στη σχολική τάξη με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων ( LAMS)
για όλα τα μαθήματα ενός Γυμνασίου (3 ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης). Περιγράφουμε την υλοποίηση ενδοσχολικής
επιμόρφωσης των ενδιαφερόμενων καθηγητών ως προϋπόθεση εφαρμογής μιας καινοτομίας στην τάξη, την
ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο LAMS από τους ίδιους τους καθηγητές και τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή του συστήματος σε όλες τις τάξεις, σε όλα σχεδόν τα μαθήματα. Από την αξιολόγηση αυτής της
καινοτομίας συμπεραίνουμε ότι το LAMS είναι ένα εύχρηστο και σταθερό περιβάλλον που διευκολύνει και
επεκτείνει τη δια ζώσης διδασκαλία. Ακόμη και οι καθηγητές, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ
δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν με επιτυχία στην τάξη τους τα ψηφιακά μαθήματα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακό μάθημα, Γυμνάσιο, Επιμόρφωση, LAMS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πραγματοποιείται από μεγάλο μέρος των
καθηγητών όλων των γνωστικών αντικειμένων ακολουθεί παραδοσιακή προσέγγιση πράγμα που
παρουσιάζει αδυναμίες και αποτελεί μια από τις αιτίες των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές. Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών γίνονται σημαντικές προσπάθειες στον τομέα
της μαθησιακής τεχνολογίας στοχεύοντας στην ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος. Με τον
όρο μαθησιακή τεχνολογία (learning technology) αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε τεχνολογία
χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης (Bednar &
Sweeder, 2005).
Η μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης και
πεδίο ανάπτυξης νέων πρωτότυπων τεχνολογιών (Conole & Fill, 2005). Η χρήση ειδικού
εκπαιδευτικού λογισμικού διευκολύνει την διδασκαλία όλων σχεδόν των γνωστικών αντικειμένων. Τι
συμβαίνει όμως, όταν χρησιμοποιούμε υπολογιστή στην τάξη ή έξω από αυτή με τους μαθητές μας;
Έχει παρατηρηθεί από την εφαρμογή χρήσης Η/Υ στη σχολική τάξη, ότι το περιβάλλον εργασίας
στους Η/Υ των μαθητών δεν είναι ομοιόμορφο. Για την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων μαθημάτων
και τη βελτίωση της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, υπάρχει ελλιπής επιμόρφωση,
απουσία πρακτικής και ανταλλαγής καλών πρακτικών που να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς γενικά
και τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής ειδικότερα, στην αξιοποίηση του υλικού που
προαναφέρθηκε για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κατάλληλων για τις ιδιαίτερες
ανάγκες των μαθητών τους (Laurillard, 2002).
Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό που είναι εγκατεστημένο, στην πορεία έχει τροποποιηθεί λόγω
παρεμβάσεων των μαθητών στους Η/Υ τους. Οι δυο αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με την αδυναμία
εξεύρεσης άμεσων λύσεων από τους διδάσκοντες, δημιουργούν ισχυρή διαταραχή στη διαδικασία
εφαρμογής της διδασκαλίας με στήριξη Η/Υ στην τάξη. Από την άλλη πλευρά, το εκπαιδευτικό
λογισμικό, το οποίο οι διδάσκοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν, δεν έχει κατασκευαστεί από τους
ίδιους και για τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών τους. Έτσι, οι διδάσκοντες αναγκάζονται να
τροποποιήσουν πολλές φορές τη διδακτική προσέγγιση και τον τρόπο διδασκαλίας τους με βάση το
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λογιμικό. Τέλος, ο συγχρονισμός και η παρακολούθηση της εργασίας των μαθητών στους Η/Υ τους
από τον διδάσκοντα μέσα στην τάξη είναι σχεδόν αδύνατη.
Τα παραπάνω, είναι ουσιώδεις αποτρεπτικοί παράγοντες για την εφαρμογή στην πράξη της χρήσης
Η/Υ με προκατασκευασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο είναι εγκατεστημένο τοπικά στους Η/Υ
των μαθητών.
Τα συστήματα e-learning διευκολύνουν τη διδασκαλία όλων σχεδόν των αντικειμένων και αίρουν
περιορισμούς που υπάρχουν τόσο στην παραδοσιακή διδασκαλία όσο και στη διδασκαλία
υποστηριζόμενη με ειδικό λογισμικό που λειτουργεί σε αυτόνομο Η/Υ. Στο πλαίσιο χρήσης τέτοιων
συστημάτων, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν, εξασκηθούν, αλληλεπιδράσουν και αξιολογηθούν
συνεργαζόμενοι δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Τα εργαλεία συνεργασίας δίνουν τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό, των μαθητών μεταξύ τους και των μαθητών
με τον διδάσκοντα και πέραν των χρονικών ορίων του μαθήματος. Επίσης, η ελεγχόμενη δυνατότητα
χρήσης για τους μαθητές μέσω του διαδικτύου, επιτρέπει την πρόσβαση σε βασικά σημεία του
μαθήματος ακόμα και από το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, δίνουν τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να
δημιουργήσει αντικείμενα και δομές σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο και τεχνικές που ακολουθεί
προσανατολισμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών του.
Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (http://lamsfoundation.org)
υποστηρίζει και διευκολύνει την οργάνωση και τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε στην
τάξη είτε από απόσταση. Επί πλέον παρέχει δυνατότητες αμφίδρομης, σύγχρονης ή ασύγχρονης,
επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών με τους καθηγητές τους (Dalziel,
2003). Με τη χρήση των εργαλείων ροής είναι δυνατή η εξατομικευμένη διδασκαλία – σε ένα βαθμό
– κατά συνέπεια η εκπλήρωση της ανάγκης του μαθητή να μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό, χωρίς να
επηρεάζεται το σύνολο (Papadakis & Ghiglione, 2008). Τέλος τα εργαλεία αξιολόγησης δίνουν τη
δυνατότητα τόσο στον μαθητή όσο και στον καθηγητή να ελέγξουν και να ανατροφοδοτήσουν τις
γνώσεις τους, τη διδασκαλία και τα αποτελέσματα. Οι διδάσκοντες, δημιουργούν πολύ εύκολα
ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων (μαθήματα) που σχεδιάζονται από τους ίδιους, για τους
μαθητές τους, κατά συνέπεια πιο εφαρμόσιμες και αποδοτικότερες.
Σκοπός της προσπάθειας μας, είναι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από ένα
σύστημα που θα εξασφαλίζει τα απαραίτητα εργαλεία, την ευχρηστία, το απλό, σταθερό και
ομοιόμορφο περιβάλλον εκτέλεσης χωρίς πρόσθετο λογισμικό και τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να
υλοποιεί ο καθηγητής μαθήματα για τους μαθητές του σύμφωνα με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει.
Η μελέτη εστιάζει σε 3 άξονες.
Α) Προετοιμασία καθηγητών: Αναλύεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ενδοσχολικής
επιμόρφωσης των καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης ως προϋπόθεση εφαρμογής της
καινοτομίας στην τάξη. Ο κύριος άξονας της επιμόρφωσης, ήταν η απόκτηση γνώσεων και ευχέρειας
στη δημιουργία μαθημάτων από τους ίδιους τους διδάσκοντες οι οποίοι θα τα εφαρμόζουν στην τάξη
τους. Παράλληλα, επετεύχθη η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση των εργαλείων συνεργασίας κυρίως
ασύγχρονων και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθητών, αφού οι συμμετέχοντες
λειτούργησαν ταυτόχρονα σαν διδάσκοντες και σαν μαθητές.
Β) Εφαρμογή στη διδακτική πράξη: Παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του συστήματος στην τάξη, σε όλα σχεδόν τα μαθήματα, η επέκταση της υποδομής και
του δικτύου του σχολείου ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία και εντοπίζονται πλεονεκτήματα και
αδυναμίες.
Γ) Αξιολόγηση: Παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται τα δεδομένα και αποτελέσματα της
αξιολόγησης του προγράμματος. Επίσης, προσεγγίζονται τα θετικά σημεία και οι αδυναμίες
εφαρμογής ως καλές πρακτικές και ως προτάσεις βελτίωσης αντίστοιχα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ερευνητική αυτή δράση πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης την περίοδο
Μαΐου – Δεκεμβρίου 2010. Συμμετείχαν εθελοντικά 18 από τους 22 καθηγητές του σχολείου οι οποίοι
σχεδίασαν, δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν με τους μαθητές στην τάξη περισσότερα από 30
μαθήματα. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια πειραματική μελέτη και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια
μελέτη περίπτωσης (Cohen & Manion,1989).
Για τη δράση αυτή χρησιμοποιήθηκε ο server του ΕΑΠ http://testlams.eap.gr/lams στον οποίο
διαμορφώθηκε ειδικός χώρος για τις ανάγκες του 3ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης. Για την τεχνική
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στήριξη απαιτήθηκαν 2 άνθρωποι. Ένας, για τη διαχείριση του server και των χρηστών και ένας για
τις ομάδες εργασίας στο σχολείο.
Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης και της επικοινωνίας των εκπαιδευομένων, μεταξύ τους και με
τον επιμορφωτή, καθώς επίσης και της δημοσίευσης και εκτέλεσης των δοκιμαστικών μαθημάτων,
δημιουργήθηκαν δύο «υποχώροι» ο «LAMS seminar 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης» και ο «TEST
LAMS seminar» με χρήστες μόνο τους επιμορφούμενους καθηγητές και τους Σχολικούς Συμβούλους
της περιφέρειας. Στον πρώτο, τοποθετήθηκαν μαθήματα που δημιουργήθηκαν από τον επιμορφωτή
και εκπονήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους και χώρος συζήτησης για την ασύγχρονη επικοινωνία.
Στο χώρο αυτόν οι επιμορφούμενοι έχουν δικαιώματα εκπαιδευόμενου μόνο. Στον δεύτερο, οι
επιμορφούμενοι έχουν δικαιώματα εκπαιδευομένου, συγγραφέα και επόπτη. Ο χώρος αυτός
χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται για «ανάρτηση» των δοκιμαστικών μαθημάτων των
επιμορφούμενων.
Σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, (Πίνακας 1) στην προσπάθεια να δημιουργήσουν και να
ανεβάσουν τα μαθήματα τους στον δοκιμαστικό χώρο, αναπτύχθηκε ασύγχρονη συζήτηση σε forum
που είχε δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα, επειδή υπήρχε φυσική παρουσία του
επιμορφωτή στο σχολείο, αρκετές ερωτήσεις συζητούνταν δια ζώσης.

Γονείς
Επέκταση
Δικτύου

ΤΑΞΗ (εφαρμογή)

Πίνακας 1: Κατανομή χρόνου του προγράμματος

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής
μεθόδου. Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν έντυπα και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και προσωπικές
συνεντεύξεις με τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες τους.
Η συλλογή των δεδομένων, η καταχώρησή τους και η επεξεργασία τους έγινε από ομάδα εργασίας
μαθητών με την καθοδήγηση και εποπτεία του επιμορφωτή – καθηγητή Πληροφορικής. Η ομάδα
εργασίας εργάστηκε εξ’ ολοκλήρου ασύγχρονα με χρήση του συστήματος LAMS στο οποίο
δημιουργήθηκε ειδικός χώρος με forum, chat και ανταλλαγής αρχείων. Τα αποτελέσματα της
συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα στο σχολείο από τους
μαθητές και τους καθηγητές τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή 14 από τους 22 καθηγητές του σχολείου. Μετά την πρώτη
συνάντηση, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από άλλους. Τελικά το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με
συμμετοχή 18 καθηγητών: Φιλόλογοι (4), Μαθηματικοί (2), Φυσικοί - Χημικοί (3), Τεχνολογίας (1),
Μουσικής (1), Ξένων Γλωσσών (3), Οικιακής Οικονομίας (2), Φυσικής Αγωγής (2), Πληροφορικής
(1). Από τους παραπάνω, 14 ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση και σχεδίασαν, δημιούργησαν και
χρησιμοποίησαν με τους μαθητές περισσότερα από 30 μαθήματα. Οι καθηγητές που διέκοψαν το
πρόγραμμα ήταν των ειδικοτήτων Μουσικής (1) και Γυμναστικής (1). Καθηγητές Οικιακής
Οικονομίας (1), Γερμανικών (1), Μαθηματικών (1) δεν συμμετείχαν στην φάση της εφαρμογής στην
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τάξη γιατί τοποθετήθηκαν σε άλλο σχολείο. Στα παρακάτω διαγράμματα (Σχήμα 1) φαίνονται α) τα
χρόνια υπηρεσίας β) το επίπεδο χρήσης Η/Υ των επιμορφούμενων καθηγητών.

Σχήμα 1: Προφίλ καθηγητών

Η επιμορφωτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε τρία (3) μέρη:
ΜΕΡΟΣ 1 (Απρίλιος – Μάιος 2010). Βιωματικό σεμινάριο σε 2 ομάδες στο εργαστήριο
πληροφορικής με ταυτόχρονη εξάσκηση σε δυο 3ωρες συναντήσεις.
ΜΕΡΟΣ 2 (Ιούνιος - Αύγουστος 2010). Εργασία ασύγχρονα και βιωματικό σεμινάριο σε μια 3ωρη
συνάντηση στο εργαστήριο πληροφορικής σε 2 ομάδες.
ΜΕΡΟΣ 3 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2010). Εφαρμογή στο σχολείο και εργασία από το σπίτι
ασύγχρονα με βιωματικά σεμινάρια. (μια συνάντηση το Σεπτέμβριο και μια συνάντηση στο τέλος του
μέρους 3, στο εργαστήριο πληροφορικής σε 2 ομάδες).
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλάμβανε (Φακιολάκης & Παπαδάκης, 2011):
• Περιγραφή και χαρακτηριστικά του LAMS: Οι χρήστες του συστήματος και οι ρόλοι τους,
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα περιβάλλοντα εκπαιδευόμενου, συγγραφέα και
επόπτη.
• Παραδείγματα για τις ακολουθίες μαθημάτων και το περιβάλλον εκπαιδευόμενου και
επόπτη: Εκτέλεση παραδείγματος από τους επιμορφούμενους (ως μαθητές) και επίδειξη
της εποπτείας από τον επιμορφωτή στο μάθημα αυτό.
• Τα περιβάλλοντα εκπαιδευόμενου, συγγραφέα και επόπτη, εργαλεία ομαδοποίησης
(groups) και εργαλεία ροής όπως οι πύλες, οι διακλαδώσεις με συνθήκες μετάβασης
(εξατομικευμένη διδασκαλία).
• Εργαλεία συνεργασίας με έμφαση στη σύγχρονη και ασύγχρονη συνομιλία.
Μετά τις αρχικές συναντήσεις, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και υλοποίησης δοκιμαστικών
μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους, παρουσιάστηκαν «κοινές» απορίες μέσω του forum. Γι’ αυτό,
δημιουργήθηκαν από τον επιμορφωτή δέκα (10) μαθήματα με σκοπό να αναλύσουν και να
επεξηγήσουν τα συγκεκριμένα θέματα.
Μετά την αρχική παρουσίαση των εργαλείων συγγραφής, οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να
δημιουργούν μαθήματα με χρήση βασικών εργαλείων, όπως ο Πίνακας Ανακοινώσεων και οι
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και επεκτάθηκαν σε χρήση εργαλείων παρουσίασης και
επικοινωνίας. Δημιουργήθηκαν συνολικά περισσότερα από πενήντα (50) μαθήματα στα αντικείμενα:
Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Τεχνολογίας, Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικών, Γαλλικών,
Γερμανικών, Ιστορίας, Οικιακής Οικονομίας, Φυσικής Αγωγής. Τα περισσότερα από αυτά,
τοποθετήθηκαν στους αντίστοιχους χώρους για να εκτελεστούν από τους μαθητές, στην τάξη ή εκτός
τάξης.
Αξίζει να σημειωθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπήρξε από την αρχική συζήτηση για το
πρόγραμμα αυτό από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του σχολείου. Μετά από συζητήσεις, προτάθηκε
από την ίδια και εφαρμόστηκε ένα είδος «αυτο-οργάνωσης» και συντονισμού με δημιουργία ομάδας
εργασίας των φιλολόγων. Σχεδιάστηκαν μαθήματα από την ομάδα αυτή, έγινε η δημιουργία των
μαθημάτων στο LAMS από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης και εκτελέστηκαν από τους μαθητές στην
τάξη και στη Βιβλιοθήκη με την εποπτεία των καθηγητριών των τάξεων.
Ιδιαίτερα μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για τη δομή διακλάδωσης. Από την
πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό ότι με τη χρήση της δομής αυτής είναι δυνατόν σε ένα βαθμό να
δημιουργήσουμε μαθήματα που να εκτελούνται ταυτόχρονα από τους μαθητές, σύμφωνα όμως με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, δηλαδή να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο
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«εξατομικευμένη διδασκαλία». Επί πλέον, το ότι τα μαθήματα αυτά θα είναι διαθέσιμα προς χρήση
από τους μαθητές και πέραν του μαθήματος, από το σπίτι τους, ενισχύει τη χρησιμότητα της. Επίσης,
διευκρινίστηκαν θέματα εποπτείας, εξαγωγής αποτελεσμάτων και βαθμολογίας.
Η ανάγκη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης έγινε φανερή σε δημιουργία ακολουθιών
– μαθημάτων με χρήση πιο σύνθετων εργαλείων, όπως επικοινωνίας και δομών διακλάδωσης. Για τα
θέματα αυτά, έγινε πρόσκληση για ενημερωτική συνάντηση στο σχολείο, προς τους Σχολικούς
Συμβούλους της περιφέρειας (Β’ Αθήνας και Α’ Ανατολικής Αττικής) καθώς και προς τους
ΠΛΗΝΕΤ Β’ Αθήνας. Στη συνάντηση εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν 6 συνολικά Σχολικοί
Σύμβουλοι: Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής.
Τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
• Μαθήματα που εκτελέστηκαν μέσα στην τάξη από τους μαθητές με χρήση του netbook
(Β’ Γυμνασίου), τα οποία ήταν ωριαία μαθήματα που καλύπτουν περίπου μια διδακτική
ώρα ή και μικρά μαθήματα διάρκειας 10 -15 λεπτών για σύνδεση του τρέχοντος
μαθήματος με τα προηγούμενα και δημιουργίας ερεθισμάτων για συζήτηση
• Μαθήματα που θα εκτελεστούν μέσα στην τάξη από τον καθηγητή με χρήση του
διαδραστικού πίνακα (Α,Β,Γ Γυμνασίου) και
• Μαθήματα που θα εκτελεστούν εκτός τάξης, από τους μαθητές. Τα μαθήματα αυτά
αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες - υλικό για μελέτη.
Μαθήματα που δημιουργήθηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν στα εξής αντικείμενα (εκτός της
Πληροφορικής): Μαθηματικά, Ιστορία, Οικιακή Οικονομία, Νεοελληνική Γλώσσα, Τεχνολογία,
Φυσική Αγωγή. Επί πλέον, στη Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκαν μαθήματα στην Ιστορία, και για την
Ομάδα Πληροφορικής στη Ρομποτική. Τα μαθήματα που αφορούν τα αντικείμενα του αναλυτικού
προγράμματος είναι συνολικά 30 (για το διάστημα από Οκτώβριο 2010 έως και Νοέμβριο 2010).
Πέραν των μαθημάτων που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μαθήματα, το σύστημα χρησιμοποιήθηκε και σαν εργαλείο για την
υποστήριξη δραστηριοτήτων που γίνονται εθελοντικά, πέραν του διδακτικού ωραρίου, με ομάδες
μαθητών όλων των τάξεων. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, λειτουργούν οι εξής ομάδες:
Ομάδα Πληροφορικής: Μαθητές σε υποομάδες ασχολούνται με εφαρμογές πολυμέσων, DTP,
ρομποτικής και αυτοματισμών (mini PLC – Lego NXT). Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο Πληροφορικής, εκτός ωραρίου και σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον υπεύθυνο
του εργαστηρίου κ. Φακιολάκη Γιώργο.
Λέσχη ανάγνωσης: Ομάδα μαθητών ασχολείται με την Λογοτεχνία μέσα από ανάλυση
συγκεκριμένων λογοτεχνικών βιβλίων. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη, εκτός
ωραρίου και σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Λιλιμπάκη Σοφία.
Ομάδα Αξιολόγησης: Ομάδα μαθητών που συνέλεξαν, καταχώρησαν και επεξεργάστηκαν τα
στοιχεία των ερωτηματολογίων των μαθητών και γονέων και εργάστηκαν για την ημερίδα
αξιολόγησης του προγράμματος.
Αναγκαία προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθούν τα σχεδιασμένα μαθήματα στην τάξη είναι να
υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους υπολογιστές των μαθητών. Για να γίνει αυτό, σχεδιάστηκε
ένα multi WAN δίκτυο. Το ασύρματο δίκτυο, είναι καλό να είναι ανεξάρτητο από το σχολικό δίκτυο
για λόγους ασφαλείας. Επί πλέον οι περισσότερες από μια ADSL συνδέσεις μέσω διαφορετικών
τηλεφωνικών γραμμών εξασφαλίζουν ικανοποιητική ταχύτητα πρόσβασης σε πολλούς (~100) χρήστες
ταυτόχρονα. Παράλληλα, το κόστος λειτουργίας είναι σχετικά χαμηλό.
Στο σχολείο χρησιμοποιήθηκε μια ADSL σύνδεση λόγω μη ύπαρξης επί πλέον τηλεφωνικών
γραμμών. Η εφαρμογή των μαθημάτων μέσα στην τάξη έγινε διαδοχικά: Διαφορετικά τμήματα
χρησιμοποιούσαν το σύστημα διαφορετικές ώρες του ημερήσιου προγράμματος. Έτσι, ποτέ δεν
συνδέονταν ταυτόχρονα περισσότεροι από 30 χρήστες. Ακόμα, συμφωνήθηκε, για τα μαθήματα που
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στην τάξη, οι δραστηριότητες με εφαρμογές πολυμέσων, όπως
video, ήχος κλπ, να τοποθετούνταν ως υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ακολουθία και να
εκτελούνταν από τον καθηγητή με χρήση projector. Έτσι, εξασφαλίστηκε η ικανοποιητική ταχύτητα
του δικτύου σε όλους τους Η/Υ των μαθητών, η χρήση του video projector (σε διαδραστικούς πίνακες
δεν έχει γίνει ακόμα η προμήθεια) και η διαθεσιμότητα της δραστηριότητας στους μαθητές για χρήση
εκτός τάξης.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με στοιχεία που αντλήθηκαν από το σύστημα
μέσω της εποπτείας, από ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε μαθητές, γονείς και καθηγητές και
προσωπικές συνεντεύξεις των καθηγητών που συμμετείχαν. Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην
αξιολόγηση ήταν 10, οι μαθητές 133 και οι γονείς – κηδεμόνες 63. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου
των μαθητών και των γονέων επεξεργάστηκε ομάδα εργασίας μαθητών με την καθοδήγηση του
επιμορφωτή και καθηγητή Πληροφορικής και παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα που οργανώθηκε
και πραγματοποιήθηκε στο σχολείο με συμμετοχή μαθητών, καθηγητών, γονέων, Σχολικών
Συμβούλων, στελεχών της εκπαίδευσης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από την εποπτεία αφορούν στοιχεία συμμετοχής των μαθητών στα
μαθήματα που υπάρχουν στο σύστημα.
Από τα ερωτηματολόγια των καθηγητών προέκυψαν δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν το
προφίλ των καθηγητών που πήραν μέρος στη δράση, την αξιολόγηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης,
τη φιλικότητα και την ευκολία χρήσης του συστήματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία των μαθημάτων. Επίσης, για όσους καθηγητές εφάρμοσαν το σύστημα αυτό είτε στην
τάξη είτε δημιούργησαν υποστηρικτικά μαθήματα για εκτέλεση εκτός τάξης, αντλήθηκαν δεδομένα
για την εφαρμογή με τους μαθητές και τα τυχόν προβλήματα που εμφανίστηκαν, το ενδιαφέρον των
μαθητών και τον τρόπο που το σύστημα επηρεάζει την εξέλιξη του μαθήματος. Για τους καθηγητές
που δεν προχώρησαν σε εφαρμογή, διερευνήθηκαν οι λόγοι και οι προθέσεις τους για συνέχεια.
Από τα ερωτηματολόγια των μαθητών προέκυψαν δεδομένα που αφορούν τη δυνατότητα
πρόσβασης στο σύστημα εκτός σχολείου, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν το σύστημα και τη
χρησιμότητα και την πρόθεση τους για εργασία με αυτό.
Τέλος, το ερωτηματολόγιο προς τους γονείς – κηδεμόνες, δηλαδή προς τα πρόσωπα που
παρακολουθούν και πολλές φορές καθοδηγούν, άρα εμπλέκονται, στη διαδικασία μελέτης και
εργασίας των μαθητών είχε διπλό ρόλο: Καταρχήν ενημερωτικό, δηλαδή να γνωστοποιήσει την
ύπαρξη του συστήματος, διότι παρόλο που είχε προηγηθεί ενημέρωση προς τους γονείς στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι πολλοί γονείς αγνοούσαν την ύπαρξη του και
δεύτερον, να αντλήσει δεδομένα για το πώς κρίνουν το εγχείρημα.
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν όλα τα μαθήματα εκτός της
Πληροφορικής. Στο μάθημα της Πληροφορικής, το σύστημα αυτό εφαρμόζεται περισσότερο από δυο
χρόνια και το πρόγραμμα αυτό, κατά συνέπεια και η αξιολόγηση του, αφορά τα υπόλοιπα
αντικείμενα.
Τα μαθήματα που υλοποιήθηκαν στην τάξη με χρήση Η/Υ από τον κάθε μαθητή αφορούσαν τη Β’
Γυμνασίου (διαθέτουν το netbook). Έγιναν μαθήματα στη Γλώσσα και στην Οικιακή Οικονομία.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ωριαίες δραστηριότητες με μαθήματα που εκτελέστηκαν από τον
καθηγητή στην τάξη με video projector όπως επίσης και στη Βιβλιοθήκη με όλους τους μαθητές, ανά
τμήμα.
Στα μαθήματα που έχουν τοποθετηθεί για να τα εκτελούν οι μαθητές από το σπίτι τους, (30
συνολικά) τα ποσοστά συμμετοχής επί του συνόλου των μαθητών φαίνονται στα διαγράμματα του
Σχήματος 2. Τα αντίστοιχα ποσοστά των μαθητών που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας «Ομάδα
Πληροφορικής» και «Λέσχη Ανάγνωσης» και «Αξιολόγησης» είναι ~100%. Θεωρώντας ότι δεν έχουν
όλοι οι μαθητές πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους, τα ποσοστά επί των μαθητών που έχουν
πρόσβαση, θα είναι μεγαλύτερα.

Σχήμα 2: Συμμετοχή μαθητώνγια τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος
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Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το ότι από τους μαθητές που χρησιμοποίησαν το σύστημα από το
σπίτι τους, περίπου οι μισοί ολοκλήρωσαν τα μαθήματα στα οποία είχαν μπει. Όπως φαίνεται και από
τα διαγράμματα του Σχήματος 3 οι μαθητές που δεν ολοκλήρωσαν τα μαθήματα δηλώνουν ότι είτε
δεν είχαν χρόνο, είτε ότι δεν ήταν ενδιαφέροντα τα μαθήματα!

Σχήμα 3: Συμμετοχή και ολοκλήρωση μαθημάτων από μαθητές

Στα μαθήματα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν κυρίως εργαλεία πληροφόρησης (Πίνακας
Ανακοινώσεων, Διαμοίραση Πόρων) σε ποσοστό 100% στο σύνολο των μαθημάτων και αξιολόγησης
σε ποσοστό 89%. Τα εργαλεία ανατροφοδότησης, συνεργασίας και ροής, χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα
(~4-5%). Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού σκοπός ήταν η εκμάθηση και χρήση του LAMS στο σχολείο
και η δημιουργία μαθημάτων από τους ίδιους τους καθηγητές σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο που
ακολουθούν. Στην τάξη, η συζήτηση και συνεργασία γίνεται σε ένα βαθμό δια ζώσης.

Σχήμα 4:Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και προβλήματα εφαρμογής στην τάξη

Στην εφαρμογή του στην τάξη εμφανίστηκαν στην αρχή προβλήματα κυρίως τεχνικής φύσης. Η
ταχύτητα της σύνδεσης είναι ικανοποιητική για χρήση από ένα τμήμα (~30 χρήστες ταυτόχρονα) με
την προϋπόθεση να μην υπάρχουν δραστηριότητες video ή audio που θα πρέπει να προσπελάσουν
ταυτόχρονα οι μαθητές, πράγμα που μπορεί να αποφευχθεί αν οι απαιτούμενοι πόροι τοποθετηθούν σε
υποστηρικτικές δραστηριότητες και εκτελεστούν μόνο από τον καθηγητή με video projector ή και με
διαδραστικό πίνακα. Παρόλα αυτά, η επέκταση του δικτύου σε multi WAN είναι απαραίτητη.
Ενδιαφέρον σημείο είναι ότι κατά την εφαρμογή στην τάξη και ενώ οι μαθητές ήταν συνδεδεμένοι
στο internet και είχαν τη δυνατότητα χρήσης άλλων διαδικτυακών προγραμμάτων, εντούτοις μόνο μια
μαθήτρια σε ένα μάθημα το επιχείρησε!
Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα του Σχήματος 4, το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν μεγάλο
παρόλο που η διαταραχή λόγω του Η/Υ στην παραδοσιακή τάξη ήταν έντονη!
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Σχήμα 5:Χρήση στην τάξη και ενδιαφέρον μαθητών

Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους θεωρούν το σύστημα χρήσιμο, όπως προκύπτει τόσο από τα
ερωτηματολόγια όσο και από συζητήσεις μέσα και έξω από την τάξη. Επί πλέον, σε μεγάλο ποσοστό
(~80%) θα ήθελαν να υπήρχαν μαθήματα και για τα υπόλοιπα αντικείμενα. (Σχήμα 6)

Σχήμα 6:Οι μαθητές για τη χρησιμότητα του συστήματος

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που παρακολουθούν τη μελέτη τους και συχνά
παρεμβαίνουν ερωτήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 63 άτομα. Από αυτά,
ήταν 24% Άνδρες και 76% Γυναίκες, 43% μικρότερη των 40 ετών, 54% από 40 έως 50 ετών, 3%
μεγαλύτερη των 50 ετών, με επίπεδο εκπαίδευσης 6% Στοιχειώδους, 68% Βασικής (Γυμνάσιο –
Λύκειο) 10% ΤΕΙ και 16% ΑΕΙ. Οι περισσότεροι (62%) δεν έχουν δει το σύστημα, αλλά η
συντριπτική πλειοψηφία τους (94%) θεωρεί ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα
μαθήματα. (Σχήμα 7)

Σχήμα 7:Οι γονείς – κηδεμόνες για τη χρησιμότητα του συστήματος

Επί πλέον, πιστεύουν ότι αυτό είναι χρήσιμο εργαλείο σε σημαντικό ποσοστό: 30% πάρα πολύ,
52% πολύ, 17% λίγο και 0% καθόλου.
Τέλος, οι γονείς – κηδεμόνες, σε κλίμακα 0 – 10, βαθμολογούν την προσπάθεια που έχει γίνει
μέχρι τώρα με μέσο βαθμό 6,93±2,26.
Η συμμετοχή των μαθητών εκτός τάξης δεν ήταν 100%. Στην αρχή ήταν λίγοι που
χρησιμοποίησαν το σύστημα αλλά με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι το
χρησιμοποιούν, (Σχήμα 2). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ενδιαφέρον των μαθητών για τα συγκεκριμένα
μαθήματα και στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το
www.epyna.eu
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internet ως εργαλείο μελέτης και μάθησης αλλά κυρίως ως μέσον επικοινωνίας και διασκέδασης.
Έτσι, είναι απαραίτητη η καθοδήγηση τους. Επί πλέον οι γονείς έχουν αρνητική στάση στη χρήση του
internet από τα παιδιά τους και συχνά τους την απαγορεύουν. Οι περιορισμοί αυτοί άρχισαν να
αμβλύνονται με την πάροδο του χρόνου και με τη συζήτηση και καθοδήγηση των μαθητών από τον
επιμορφωτή – καθηγητή Πληροφορικής στο αντίστοιχο μάθημα. Έτσι, η ενημέρωση των γονέων
κρίθηκε απαραίτητη. Επί πλέον, θα πρέπει να γίνει η επέκταση των μαθημάτων σε όλα τα αντικείμενα
και σε μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης.
Η συμμετοχή των καθηγητών στην εφαρμογή στην τάξη ήταν ~70%, δηλαδή από τους 11 που
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, οι 8 υλοποίησαν μαθήματα με τους μαθητές στην τάξη και εκτός τάξης.
Οι καθηγητές που δεν υλοποίησαν μαθήματα, σε σχετική ερώτηση απάντησαν σε ποσοστό 75% ότι
δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο και 25% (ένα άτομο) ότι δεν θεωρεί το εργαλείο αυτό χρήσιμο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καθηγητές που δήλωσαν ότι δεν είχαν τον απαραίτητο
χρόνο, επίσης δήλωσαν ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα στο μέλλον και επί πλέον δεν
επιθυμούν να έχουν έτοιμα μαθήματα για χρήση αλλά να τα δημιουργήσουν οι ίδιοι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το LAMS παρέχει για τους μαθητές εύχρηστο και σταθερό περιβάλλον. Οι μαθητές δεν
χρειάζονται περισσότερο από πέντε (5) λεπτά για να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο για τη μελέτη στο σπίτι επεκτείνοντας τη «διδασκαλία» εκτός σχολικού ωραρίου.
Διευκολύνει και επεκτείνει τη διδασκαλία στην τάξη. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό
και πιο ενεργητικά
Oι καθηγητές, ανεξάρτητα από ειδικότητα, βρίσκουν το LAMS εύχρηστο και δηλώνουν ότι τα
εργαλεία που παρέχει καλύπτουν τις ανάγκες τους για δημιουργία μαθημάτων σε μεγάλο βαθμό. Το
χρησιμοποιούν εύκολα και ουσιαστικά. Δημιουργούν μαθήματα με ευκολία σύμφωνα με τις ανάγκες
της διδασκαλίας, των μαθητών και του μοντέλου διδασκαλίας τους. Οι καθηγητές χωρίς ιδιαίτερη
εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ, μετά την πρώτη συνάντηση άρχισαν να δημιουργούν μαθήματα. Αδυναμίες
εντοπίζονται στο εργαλείο αξιολόγησης (ερωτήσεις αντιστοίχισης «πολλά προς πολλά») και δυσκολία
στην εφαρμογή του πολυτονικού για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.
Το LAMS παρέχει για τους καθηγητές απλό περιβάλλον εποπτείας της διεξαγωγής του μαθήματος.
Η συνεργασία των φιλολόγων με τον συντονισμό της υπεύθυνης της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να
ενισχυθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό σύνολο μαθημάτων.
Οι τεχνικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε επίπεδο σχολείου είναι μικρές και μπορούν να
επιλυθούν με υλοποίηση της σχεδιασμένης υποδομής.
Η «αδράνεια» του συστήματος (μαθητές – καθηγητές – γονείς) είναι υπαρκτή αλλά φαίνεται ότι με
την πάροδο του χρόνου και τη χρήση του LAMS ως εργαλείου υποστήριξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, αυτή αμβλύνεται με ικανοποιητικό ρυθμό.
Η επέκταση της χρήσης του LAMS σε όλα τα μαθήματα ζητείται από όλους και επομένως θα
πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια δημιουργίας και εφαρμογής επί πλέον ψηφιακών μαθημάτων.
Η χρήση της δυνατότητας διαμοίρασης και επαναχρησιμοποίησης του μαθημάτων μέσω της
διεθνούς και της Ελληνικής κοινότητας του LAMS, όπως και των εργαλείων εποπτείας δεν ήταν
ικανοποιητική για την πλειοψηφία των καθηγητών. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την περεταίρω
επιμόρφωση των καθηγητών σε δεύτερο επίπεδο.
Η διάχυση της εμπειρίας από την επιμόρφωση των καθηγητών και την εφαρμογή του συστήματος
στο σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, με την ενημέρωση των στελεχών της εκπαίδευσης
και την επιμόρφωση των καθηγητών Πληροφορικής.
Η απόκτηση εμπειρίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση βοηθά στη διαμόρφωση θετικής στάσης
για τη δια βίου μάθηση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κατανόηση των βασικών εννοιών χωρικού προσανατολισμού και των σχέσεων, τόσο μεταξύ τους όσο και
με διαφορετικά σταθερά σημεία αναφοράς στο χώρο, είναι ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
στην ηλικία των 4-5 χρόνων. Συχνά μπορούν επιτυχώς να προσδιορίσουν χωρικές αναφορές, σε σχέση με τον
εαυτό τους, αλλά όχι σε σχέση με άλλα άτομα ή αντικείμενα στον ίδιο χώρο.
Παράλληλα, οι ερευνητικές προσεγγίσεις που μελετούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό
είναι ελάχιστες και αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία που εισάγουν επιπρόσθετα, την έννοια της στροφής στο χώρο
(για παράδειγμα ρομπότ τύπου Lego ή floor roamers). Με τον τρόπο αυτό οι προτεινόμενες δραστηριότητες
αφορούν πάντα σε κίνηση «μπροστά»-«πίσω», αγνοώντας τις έννοιες «δεξιά»-«αριστερά» κατά την κίνηση.
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός μιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη
μελέτη των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα παιδιά όταν προσπαθούν να κατανοήσουν αυτές τις χωρικές
έννοιες προσανατολισμού. Επιπλέον, μέσα από μια σειρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων, επιχειρείται να γίνει
διδασκαλία αυτών των εννοιών με έναν πρωτοποριακό τρόπο, μεταβάλλοντας στο σταθερό σημείο αναφοράς που
χρησιμοποιούν τα παιδιά για να προσανατολιστούν και μεταφέροντάς το έξω από το σώμα τους.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, χωρικός προσανατολισμός,Scratch

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα από τα πιο σύγχρονα αντικείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας είναι η επινόηση νέων ειδών
δραστηριοτήτων και εργαλείων που προωθούν τη μάθηση. Η δημιουργία τεχνολογικών
περιβαλλόντων μάθησης, δημιουργεί επίσης μια προοπτική επινόησης και εγκαθίδρυσης νέων
εκπαιδευτικών συνθηκών, μαθησιακών καταστάσεων, παιδαγωγικών στρατηγικών και κυρίως νέων
μαθησιακών δραστηριοτήτων (Δημητρακοπούλου 1998).
Αντικείμενο της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, που περιγράφεται στην παρούσα
εργασία είναι η επινόηση νέων μαθησιακών καταστάσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων
βασιζόμενων στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως μέσο
για να αναπτύξουν τα μικρά παιδιά τις έννοιες «μπροστά»-«πίσω», «δεξιά»-«αριστερά», αλλά και να
κατανοησούν τη συμβατική αξία των διάφορων σχέσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το λογισμικό
Scratch, σε συνδυασμό με μια εξωτερική πλακέτα αισθητήρων, για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων
προσανατολισμού σε χώρο δύο επιπέδων, για παιδιά νηπιαγωγείου. Ο κύριος στόχος είναι η
πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης στα παιδιά, που στην ηλικία των πέντε ετών φαίνονται να έχουν
πρόβλημα στην κατανόηση των χωρικών εννοιών «μπροστά»-«πίσω», «δεξιά»-«αριστερά», κυρίως
όταν μεταβάλλεται το σταθερό σημείο αναφοράς. Ειδικότερα φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα
κατανόησης, όταν το σταθερό σημείο αναφοράς δεν είναι ο εαυτός τους. Στην προτεινόμενη έρευνα,
τα παιδιά καλούνται να «κινήσουν» ένα χαρακτήρα σε ένα δισδιάστατο χώρο, τοποθετώντας εικονικά
τον εαυτό τους στη θέση του χαρακτήρα αυτού. Με τον τρόπο αυτό, προβάλλουν το δικό τους
σταθερό σημείο αναφοράς σε αυτό του κινούμενου χαρακτήρα.
Η εργασία δομείται ως ακολούθως· αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το
σχεδιασμό της προτεινόμενης έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η υπάρχουσα
ερευνητική κατάσταση. Ακολούθως περιγράφεται η σχεδιαζόμενη έρευνα και παρατίθενται
παραδείγματα δραστηριοτήτων, πριν από την καταληκτική συζήτηση.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η γνώση των αποτελεσμάτων των ερευνών της διδακτικής των μαθηματικών, για τα μαθηματικά
που γνωρίζουν άτυπα ή μπορούν να μάθουν τα παιδιά κάθε ηλικίας είναι απαραίτητο κριτήριο για το
σχεδιασμό διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή.
Έχει αποδειχθεί πώς εκτός από την απόκτηση αριθμητικών γνώσεων, τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας μπορούν να ασχοληθούν με θέματα γεωμετρίας και μέτρησης (Καφούση & Σκουμπουρδή
2008: σελ. 57). Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αποδίδεται μια μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη
χωρικής και γεωμετρικής σκέψης καθώς ο χώρος και οι εμπειρίες μέσα σ’ αυτόν, εκτός από το να
αποτελούν μια πρώτη πηγή εννοιών, στηρίζουν τη μαθηματική σκέψη των παιδιών και αποτελούν τη
βάση ανάπτυξης του μαθηματικού συλλογισμού σε πολλά επίπεδα (π.χ. τα κλάσματα και οι πράξεις
του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης παρουσιάζονται με την βοήθεια σχημάτων, ή έννοια της
αριθμητικής ευθείας) (Τζεκάκη, 2007).
Ο προσανατολισμός στο χώρο είναι η γνώση του πού βρισκόμαστε και πώς θα κινηθούμε στον
κόσμο, κατανοώντας και χρησιμοποιώντας τη λειτουργια μεταξύ των διαφορετικών θέσεων στο χώρο,
ειδικά σε σχέση με τη θέση που κατέχουμε εμείς (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Όπως έχει
αποδειχθεί από έρευνες, σε σχέση με την αίσθηση του χώρου, εκφράσεις, όπως «πάνω από», «κάτω
από» δε φαίνεται να δημιουργούν πρόβλημα κατανόησης στα παιδιά, όσο εκφράσεις
«μπροστά»-«πίσω», «δεξιά»-«αριστερά». Ιδιαίτερη δυσκολία έχουν τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας στην κατανόηση των εννοιών αυτών, όταν προσπαθούν να τις προσδιορίσουν σε σχέση με το
σώμα κάποιου άλλου ή με ένα εξωτερικό σημείο αναφοράς (Ioannidou & Dimitracopoulou, 2004).
Επίσης, τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη συμβατική αξία των σχέσεων. Η έλλειψη
εμπειριών με αντίστοιχες δραστηριότητες δεν επιτρέπει σε κάποια παιδιά να οικειοποιηθούν με τον
επιθυμητό τρόπο ικανότητες προσανατολισμού και τοποθέτησης στον χώρο. Έρευνες έχουν δείξει ότι
τα παιδιά αποκτούν ευκολότερα την αίσθηση του χώρου όταν χειρίζονται μοντέλα ή όταν
χρησιμοποιούν διαγράμματα. (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008; Τζεκάκη, 2007)
Η ανάγκη του παιδιού να γνωρίσει το χώρο για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σ'αυτόν το
κατευθύνει σε σύνθετες νοητικές διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ομαδοποιήσεις, συσχετισμούς
και συγκρίσεις ιδιοτήτων και σχέσεων (Vergnaud, 1981). Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν το
υποκείμενο να αποκτήσει τη αίσθηση του χώρου και το προσανατολίζουν προς μία ολοκληρωμένη και
αντικειμενική αντίληψή του (Ρecheux, 1990). Το σώμα του παιδιού αποτελεί το ενδιάμεσο από το
οποίο περνάει ο σχηματισμός της αίσθησης του χώρου. Παράλληλα, η δραστηριοποίηση του παιδιού
μέσα στον υλικό χώρο και η αντιμετώπιση πολύμορφων χωρικών καταστάσεων συμβάλλει στη
συγκρότηση της αντικειμενικής αντίληψης που επιδιώκεται. Από την προσέγγιση αυτή γίνεται φανερή
η σημασία της ανάπτυξης των εννοιών χώρου μέσα από τις εμπειρίες του ίδιου του παιδιού στο υλικό
περιβάλλον.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στις μέρες μας, υπάρχουν αρκετά περιβάλλοντα προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένα για μικρά
παιδιά, όπως: διάφορες υλοποιήσεις της Logo, ToonTalk, Scratch, κ.α., που θα μπορούσαν να
στηρίξουν τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και του
προσανατολισμού των παιδιών. Παρά τη διαθεσιμότητα τέτοιων περιβαλλόντων, όμως, οι σχετικές
έρευνες είναι μάλλον σποραδικές και οι περισσότερες από αυτές δεν προσανατολίζονται στο χώρο του
νηπιαγωγείου αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα οι κυριότερες από
αυτές.
Οι Monteiro et al (2003) πραγματοποίησαν μια έρευνα με παιδιά ηλικίας 3,4,5,6 χρονών, η οποία
περιελάμβανε τη χρήση ενός ρομπότ που μπορούσε να αλλάξει κουστούμι και να προσαρμοστεί στο
θέμα των δραστηριοτήτων των παιδιών. Επίσης, ήταν εύκολο στη χρήση και τον προγραμματισμό,
αφού εκτελούσε εντολές του τύπου «εμπρός-πίσω», «αριστερά-δεξιά». Τα παιδιά έφτιαχναν στον
υπολογιστή, στο πρόγραμμα της ζωγραφικής, κάρτες που αναπαριστούσαν τα βασικά σημεία της
ιστορίας και τα τοποθετούσαν στο πάτωμα. Στη συνέχεια προγραμμάτιζαν το ρομπότ ώστε να
πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Τα παιδιά, δηλαδή, έδιναν εντολές στο ρομπότ και
έβλεπαν τις επιπτώσεις τους.Ο πειραματισμός των παιδιών με το ρομπότ είχε θετικά αποτελέσματα σε
τρείς τομείς: α) στην κατανόηση της μαθηματικής και της χωρικής γνώσης μέσα από την εξερεύνηση
και την επίλυση προβλήματος, β) στον προγραμματισμό υπολογιστών, όπου το παιδί μαθαίνει από τη
δοκιμή και το λάθος, και γ) στην ομαδική εργασία. Επίσης, οι Greenfield et al (1994) και Greenfield
& Sabrahmanyam (1994) εξέτασαν σε έρευνές τους το βαθμό στον οποίο η εξάσκηση σε
www.epyna.eu
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βιντεοπαιχνίδια μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναπαράστασης χώρου, τόσο σε
αγόρια όσο και σε κορίτσια. Η έρευνα αφορούσε σε παιδιά ηλικίας 10-11 ετών και σε ενήλικες και τα
αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν ήταν θετικά.
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες εκπαιδευτικές προσπάθειες και στην
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι Φεσάκης κ.α. (2010) χρησιμοποίησαν τα περιβάλλοντα Ladybug leaf και
Ladybug maze, τα οποία είναι βασισμένα στη γλώσσα Logo και σχεδίασαν δραστηριότητες για παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Οι αναπτυξιακές προσαρμογές περιελάμβαναν τον περιορισμό του ρεπερτορίου
των εντολών σε έξι: πίσω, εμπρός και στροφή δεξιά ή αριστερά κατά 45ο ή 90ο, ενώ ο βασικός
χαρακτήρας της εφαρμογής ήταν μια πασχαλίτσα. Οι δραστηριότητες που αφορούσαν εκτέλεση
διαδρομών, σχεδιασμό σχημάτων, λαβύρινθου και εκσφαλμάτωσης είναι αναπτυξιακά συνηθισμένες
στην περίπτωση των νηπίων, ενώ στο πλαίσιο των συγκεκριμένων περιβαλλόντων χρησιμοποιούνταν
ταυτόχρονα για την εισαγωγή σε προγραμματιστικές έννοιες. Από τη διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά μπορούσαν, με σχετική ευκολία, να δείξουν με το χέρι
τους τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει η πασχαλίτσα. Δυσκολεύονταν, όμως, να διατυπώσουν
σαφείς οδηγίες, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πώς δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τις τυπικές
έννοιες του προσανατολισμού.
Μια άλλη μελέτη, η οποία αφορά πάλι παιδιά ηλικίας 5,5-6 ετών, υλοποιήθηκε από τις Ιωαννίδου
και Δημητρακοπούλου (2001) με σκοπό να εξερευνήσει πώς η κατασκευή και ανάγνωση χάρτη σε
αυθεντικές, νοηματικές μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να συνεισφέρουν στην κατανόηση
χάρτη και στη μάθηση εννοιών χώρου που σχετίζονται με χάρτες. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα
μαθησιακό τεχνολογικό περιβάλλον που παρείχε στα παιδιά εργαλεία χαρτογράφησης, τα οποία
επέτρεπαν τη δημιουργία χάρτη αναφορικά με χώρους όχι άμεσα ορατούς. Οι δραστηριότητες ήταν
συνεργατικές, «κατανεμημένες γνωστικά» και βασίζονταν στη διάταξη δύο ομάδων παιδιών που
επικοινωνούσαν με walkie-talkies: η μια ομάδα ήταν οι περιπατητές σε μια εξωτερική περιοχή
μεταφέροντας μία συσκευή GPS, ενώ η άλλη ομάδα παρακολουθούσε τα ίχνη διαδρομής που
ακολουθούσε η εξωτερική ομάδα, εργαζόμενη στο σταθμό εργασίας με κατάλληλο λογισμικό. Οι νέες
καταστάσεις μάθησης που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν, έδειξαν τη δυνατότητα των μικρών
παιδιών να εμπλακούν σε δραστηριότητες χαρτογράφησης σε εξωτερικούς χώρους, που δεν είναι
ορατοί. Επίσης, κατά την ενδο-ομαδική συνεργασία, αναπτύσσονταν εσωτερικές αλληλεπιδράσεις και
κοινός κώδικας επικοινωνίας των χωρικών εννοιών, ενώ στη δια-ομαδική συνεργασία τα παιδιά
αναγκάζονταν να σκεφτούν και να συζητήσουν σε δύο επίπεδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη
γλώσσας και συνδέοντας διαφορετικές αναπαραστάσεις (χάρτη και πραγματικού χώρου). Τέλος,
αξιόλογη είναι και η έρευνα της Τζεκάκη (2007), η οποία χρησιμοποίησε τα Bee-bot και Pro-bot.
Πρόκειται για ρομποτάκια-περιπατητές, απλά στον προγραμματισμό που μπορούν, με τις κατάλληλες
εντολές, να πραγματοποιήσουν διαδρομές στο πάτωμα. Παρά το γεγονός, όμως, ότι έχουν τις εντολές
«μπροστά», «πίσω», κλπ στην ουσία χρησιμοποιούνται με ειδικές κατασκευές (χαλάκια) για τη
διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων και όχι εννοιών προσανατολισμού.
Από τη σύντομη επισκόπηση φαίνεται ότι η χρήση περιβαλλόντων τύπου Logo, σε συνδυασμό με
κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και υποστήριξη, μπορεί να είναι σημαντικά
ωφέλιμη για τα παιδιά, στην προσπάθεια κατανόησης χωρικών εννοιών και ανάπτυξης δεξιοτήτων
προσανατολισμού.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στην ενότητα αυτή αρχικά περιγράφεται το προγραμματιστικό περιβάλλον που επιλέχθηκε για
χρήση, στο πλαίσιο της έρευνας, κατόπιν οι προτεινόμενες δραστηριότητες.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το Scratch (http://scrathc.mit.edu/) είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που
ενσωματώνει ένα γραφικό σύστημα συγγραφής προγραμματιστικού κώδικα. Έτσι μπορεί να είναι
προσιτό και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Τα έργα (projects) που αναπτύσσονται μέσω του Scratch,
χαρακτηρίζονται από πλούσια πολυμεσική φύση (ήχος, εικόνα, animation, γραφικά) και μπορούν να
ποικίλουν ως προς το χαρακτήρα τους, από απλές παρουσιάσεις και ιστορίες κινουμένων σχεδίων,
μέχρι πλήρως αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα (Maloney et al, 2008). Αν και το περιβάλλον
απευθύνεται κυρίως σε παιδιά 8 με 12 ετών για τη διδασκαλία προγραμματισμού και συναφών
εννοιών, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσω κατάλληλα
σχεδιασμένων διδακτικών δραστηριοτήτων.
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Σχήμα 1: Αναπαράσταση τεχνολογικού εργαλείου.

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, το λογισμικό Scratch χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
μια εξωτερική πλακέτα αισθητήρων, το ScratchBoard (http://info.scratch.mit.edu/Sensor_Boards).
Πρόκειται για μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και
επικοινωνεί άμεσα με το Scratch. Παράλληλα, διατίθενται ειδικά πλακίδια προγραμματισμού στο
Scratch, που ελέγχουν τις τιμές εισόδου των αισθητήρων. Τέσσερις από τους αισθητήρες μετρούν
ωμική αντίσταση (Σχήμα 1, στοιχεία A,B,C,D στην πλακέτα), μέσω ειδικών καλωδίων – ακροδεκτών.
Στην προτεινόμενη έρευνα, αξιοποιούνται αυτοί οι αισθητήρες για να κατασκευαστούν τέσσερα
ειδικά «χαλάκια», τα οποία τοποθετούνται μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά από το χρήστη του
περιβάλλοντος. Τα χαλάκια αυτά είναι στην ουσία μικρά παραλληλόγραμμα από χαρτόνι, τα οποία
έχουν επενδυθεί με μεταλλική επιφάνεια (π.χ. αλουμινόχαρτο) στα δύο άκρα. Τοποθετώντας μια
αντίστοιχη επένδυση κάτω από το παπούτσι του χρήστη, τότε πατώντας πάνω σε ένα από τα χαλάκια,
δημιουργείται κύκλωμα με μηδενική ωμική αντίσταση στον αντίστοιχο αισθητήρα. Με τον τρόπο
αυτό μεταφέρεται η αντίστοιχη εντολή στο Scratch, προσομοιώνοντας το πάτημα ενός κουμπιού με το
πόδι. Έτσι, όταν ο χρήστης «κάνει ένα βήμα» μπροστά, δίνεται η εντολή στο χαρακτήρα που
απεικονίζεται στο Scratch, να κινηθεί προς τα εμπρός. Αντίστοιχα μεταδίδεται η εντολή κίνησης και
προς τις υπόλοιπες κατευθύνσεις.
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Σχήμα 2: Προτεινόμενες δραστηριότητες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποτελούνται από τρία επίπεδα δυσκολίας και ένα επίπεδο
αξιολόγησης. Τα τρια πρώτα επίπεδα αφορούν σε αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες,
αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί στο λογισμικό Scratch και θα
πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια των αισθητήρων της πλακέτας ScratchBoard. Στόχος των
δραστηριοτήτων είναι να βοηθηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες «μπροστά-πίσω»,
«αριστερά-δεξιά» ως προς ένα άλλο σημείο αναφοράς, εκτός από τον εαυτό τους.
Η δραστηριότητα πρώτου επιπέδου περιλαμβάνει μια προκαθορισμένη διαδρομή, όπως φαίνεται
και στο Σχήμα 2α. Στην περίπτωση αυτή τα νήπια καλούνται να ακολουθήσουν τη διαδρομή αυτή για
να βοηθήσουν τη γατούλα να πιάσει τη μπάλα της και ταυτόχρονα να περιγράφουν τα βήματα που
κάνουν. Θα πρέπει, δηλαδή, να πατούν με το πόδι τους τον κατάλληλο αισθητήρα στην πλακέτα, ώστε
η γάτα στην οθόνη να κάνει το αντίστοιχο βήμα. Έτσι, το σημείο αναφοράς δεν είναι ο εαυτός τους,
αλλά ο χαρακτήρας του προγράμματος, και στη προκειμένη περίπτωση, η γάτα. Μ’ αυτό τον τρόπο θα
κατανοήσουν, για παράδειγμα, ότι το «πίσω» γι’ αυτούς είναι το «δεξιά» για τη γατούλα. Επίσης,
περιγράφοντας τα βήματα που κάνουν, θα μπορέσουν πιο εύκολα, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι
συμμαθητές τους να καταλάβουν τα λάθη τους και να μάθουν από αυτά. Εναλλακτικά μπορεί η
δραστηριότητα αυτή να υλοποιηθεί χωρίς την παροχή μιας προκαθορισμένης πορείας, αλλά τα παιδιά
να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν στο επίπεδο. Στην περίπτωση
αυτή, η κίνηση της γάτας θα ακολουθείται από ένα ίχνος, το οποίο τελικά θα σχεδιάσει τη διαδρομή
που θα διανυθεί. Η πληροφορία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί αξιολογικά (και) σε αναστοχαστικό
επίπεδο.
Η δραστηριότητα δευτέρου επιπέδου περιλαμβάνει τους ίδιους βασικούς χαρακτήρες (γάταμπάλα), χωρίς, όμως, να τους ενώνει κάποια προσχεδιασμένη διαδρομή. Αντίθετα, έχουν προστεθεί
ανάμεσα τους κάποια εμπόδια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2γ. Τα παιδιά θα πρέπει, πατώντας πάλι τους
κατάλληλους αισθητήρες, να βοηθήσουν την γατούλα να φτάσει στη μπάλα αποφεύγωντας τα
εμπόδια. Αφού τα νήπια έχουν κατανοήσει από την προηγούμενη δραστηριότητα ότι οι έννοιες
προσανατολισμού είναι σχετικές με το σημείο αναφοράς και επομένως διαφοροποιούνται όταν αυτό
αλλάζει, τώρα τους δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούν και να κρίνουν, ώστε να σχεδιάσουν τα ίδια την
διαδρομή που θα ακολουθήσουν.
Η δραστηριότητα τρίτου επιπέδου, που είναι και η πιο δύσκολη, περιλαμβάνει ένα λαβύρινθο,
όπου η σωστή διαδρομή που ενώνει τους δυο χαρακτήρες είναι μόνο μια, όπως φαίνεται και στο
Σχήμα 2δ. Αυτό που θα ζητηθεί, λοιπόν, από τα παιδιά είναι, πατώντας τους κατάλληλους αισθητήρες
στη πλακέτα, να βοηθήσουν τη γατούλα να φτάσει στη μπάλα της επιλέγοντας την κατάλληλη
διαδρομή από τον λαβύρινθο. Οι λαβύρινθοι που έχουν σχεδιαστεί είναι κατάλληλοι για παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Έχουν, βέβαια, ένα ποσοστό δυσκολίας, όπως απαιτεί και το επίπεδο της
δραστηριότητας.
Και στα τρία παραπάνω προτεινόμενα επίπεδα, σημείο αναφοράς παύει να είναι το ίδιο το παιδί
και γίνεται ο χαρακτήρας του λογισμικού. Βάζοντας, δηλαδή, το παιδί να μπεί στη θέση του
χαρακτήρα, το αναγκάζουμε να έρθει σε γνωστική σύγκρουση όσον αφορά στις έννοιες του
προσανατολισμού σε σχέση με το σημείο αναφοράς.
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Το επίπεδο αξιολόγησης, περιλαμβάνει δυο δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά θα κληθούν
να δώσουν οδηγίες σε κάποιον συμμαθητή τους. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από
ζευγάρια των δυο ατόμων, όπου ο ένας θα είναι ο «καθοδηγητής» και ο άλλος ο «καθοδηγούμενος».
Η πρώτη δραστηριότητα είναι μια παραλλαγή του κρυμμένου θησαυρού. Ο καθοδηγητής, δηλαδή, θα
πρέπει να κρύψει ένα αντικείμενο σε ένα σημείο της τάξης και στη συνέχεια, να κάνει τον
καθοδηγούμενο να φτάσει στο σημείο αυτό δίνοντας του οδηγίες του τύπου «μπροστά-πίσω»,
«αριστερά-δεξιά». Στη δεύτερη δραστηριότητα, θα έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή μέσα στην τάξη,
στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί εμπόδια. Ο καθοδηγούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες
του καθοδηγητή, ώστε να διασχίσει τη διαδρομή και να φτάσει στο τέλος της αποφεύγοντας τα
εμπόδια. Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιηθούν τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος της
έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί αν και σε ποιό βαθμό οι δραστηριότητες των τριών επιπέδων δυσκολίας
βοήθησαν τα παιδιά να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες έννοιες προσανοτολισμού, όταν το σημείο
αναφοράς δεν είναι το ίδιο το νήπιο, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν συχνά πρόβλημα
στην αποσαφήνιση των απλών εννοιών χωρικού προσανατολισμό, «μπροστά»-«πίσω» και
«δεξιά»-«αριστερά». Αυτή η δυσκολία εμφανίζεται ενισχυμένη όταν το σταθερό σημείο αναφοράς
στο χώρο δεν είναι ο εαυτός τους, αλλά ένα άλλο αντικείμενο ή πρόσωπο. Η κατανόηση των βασικών
εννοιών χωρικού προσανατολισμού και των σχέσεων, τόσο μεταξύ τους όσο και με διαφορετικά
σταθερά σημεία αναφοράς στο χώρο, είναι ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην
ηλικία των 4-5 χρόνων. Συχνά μπορούν επιτυχώς να προσδιορίσουν χωρικές αναφορές, σε σχέση με
τον εαυτό τους, αλλά όχι σε σχέση με άλλα άτομα ή αντικείμενα στον ίδιο χώρο.
Παράλληλα, οι ερευνητικές προσεγγίσεις που μελετούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το
ζήτημα αυτό είναι ελάχιστες και αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία που εισάγουν επιπρόσθετα, την
έννοια της στροφής στο χώρο (για παράδειγμα ρομπότ τύπου Lego ή floor roamers). Με τον τρόπο
αυτό οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφορούν πάντα σε κίνηση «μπροστά»-«πίσω», αγνοώντας τις
έννοιες «δεξιά»-«αριστερά» κατά την κίνηση. Επίσης απαντώνται εργασίες που μελετούν τον
προσανατολισμό ως δεξιότητα ανάγνωσης χαρτών (Ioannidou & Dimitracopoulou, 2004)
Με το τεχνολογικό περιβάλλον που περιγράφηκε, σχεδιάστηκε μια σειρά από δραστηριότητες
που έχουν σαν στόχο την πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης στα παιδιά. Στο Σχήμα 1, ο χρήστης
μπαίνει στη θέση του χαρακτήρα που καλείται να κινήσει, στο περιβάλλον του Scratch, αλλάζοντας το
σταθερό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον προσανατολισμό του στο χώρο. Αυτό δεν είναι
πια ο εαυτός του, αλλά ο κινούμενος χαρακτήρας. Συνεπώς αυτό που πριν ήταν, ενδεχομένως,
«δεξιά», μπορεί να γίνει «μπροστά», όταν η γάτα που καλείται να κινήσει το παιδί είναι στραμμένη
προς τα δεξιά της οθόνης (π.χ. Σχήμα 2α και 2δ).
Στην παρούσα έρευνα, μέσα από μια σειρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων, επιχειρείται να γίνει
διδασκαλία αυτών των εννοιών με έναν πρωτοποριακό τρόπο, μεταβάλλοντας στο σταθερό σημείο
αναφοράς που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να προσανατολιστούν και μεταφέροντάς το έξω από το
σώμα τους. Στόχος είναι να διερευνηθεί αν τα παιδιά, μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες
κατανοούν καλύτερα τη σχέση των βασικών εννοιών χωρικού προσανατολισμού, τόσο μεταξύ τους,
όσο και με μεταβαλλόμενα σημεία αναφοράς στο χώρο. Έτσι, διατυπώνεται η ερευνητική υπόθεση ότι
«τα παιδιά που διεκπεραιώνουν επιτυχώς τις δραστηριότητες στο Scratch θα είναι σε θέση να
καθοδηγήσουν σωστότερα τους συμμαθητές τους στις δραστηριότητες αξιολόγησης». Η έρευνα θα
πραγματοποιηθεί σε δύο νηπιαγωγεία που συνεργάζονται με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών,
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή δύο τάξεων, το Φεβρουάριο του 2011.
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Οι πολιτισμοί του Αιγαίου: ένα σενάριο διερευνητικής και
συνεργατικής μάθησης με τη χρήση μικρόκοσμων
Aργύρη Γ. Μαρία
M.Sc. Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης Ευβοίας
maria.arg1@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία και η εφαρμογή των μικρόκοσμων “Οι πολιτισμοί του
Αιγαίου”. Οι τέσσερις μικρόκοσμοι (Αρχαία Ιστορία, Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός) αναπτύχθηκαν στο
υπολογιστικό περιβάλλον του Αβακίου. Στόχο έχουν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να διακρίνουν τα ιστορικά
γεγονότα και να τους οδηγήσουν σε μια διαδικασία προβληματισμού μέσα από την παραγωγή του προφορικού όσο
και του γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στα πλαίσια του σεναρίου,
στοχεύουν στη συγκριτική θεώρηση των παραπάνω πολιτισμών, που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο την
εποχή του Χαλκού. Κατά την πορεία της διερεύνησης, μέσω της χρήσης των φύλλων εργασίας και των οδηγιών του
εκπαιδευτικού, αναμένεται οι μαθητές να επεξεργαστούν τα δεδομένα, που τους δίνονται, άλλοτε μέσα από την
εικόνα, το κείμενο ή μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εργασθούν
συνεργατικά και να οικοδομήσουν μέσα από δραστηριότητες τη γνώση που παίρνουν από τη διδασκαλία όσο και με
τη βοήθεια των τεχνολογικών εργαλείων.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σύγκριση, φύλλα εργασίας, ψηφίδες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ
Ο σχεδιασμός των μικρόκοσμων της Ιστορίας πρέπει να περιέχει τις βασικές οργανωτικές έννοιες
του ιστορικού γεγονότος (τόπος, χρόνος, συνθήκες) και να διαθέτει εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στο
χρήστη μαθητή να εξερευνήσει τους μικρόκοσμους. Το διερευνητικό λογισμικό πρέπει να συνδυάζει
μέσα και τεχνικές που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους παρακινήσει
να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Ειδικότερα, οι
μικρόκοσμοι, Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, συνδυάζουν τα εξής μέσα αισθητοποίησης:
• Χρήση εικόνων
• Χρήση ιστορικών χαρτών
• Ιστορικές πηγές
• Χρήση διαδικτύου
• Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα και με τα πορίσματα της Γνωστικής Ψυχολογίας, το βάρος
πρέπει να δίνεται στη διδακτική διαδικασία ενώ η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η συνεργατική μάθηση εξασφαλίζεται στο πλαίσιο των ομάδων δυο
ατόμων, όπου οι μαθητές γίνονται παραγωγοί πληροφόρησης και ωθούνται σε μια συνολική
κατανόηση των ιστορικών γεγονότων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το παρόν σενάριο στηρίζεται στη διαλογική σχέση καθηγητή- μαθητή. Η οργάνωση των
συζητήσεων σε επίπεδο τάξης (καθηγητής-μαθητής, μαθητής-συμμαθητής) οδηγεί σε μια
ανατροφοδοτούμενη διαδικασία ερώτησης - απάντησης - αποκωδικοποίηση της απάντησης
(κονστρουκτιβισμός). Οι μαθητές ενθαρρύνονται λεκτικά και διερευνητικά να εκφράζουν τις απόψεις
τους, να προβαίνουν σε μια αξιολόγηση των γεγονότων, να εκφράζουν τις προσωπικές τους εμπειρίες.
Έτσι, μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν και να δουλεύουν ομαδικά μπροστά από την οθόνη του
υπολογιστή και να συνεργάζονται για να παραγάγουν το δικό τους κείμενο. Πρέπει να διευκρινιστεί
ότι το παρόν σενάριο αποτελεί μια διδακτική πρόταση προς εφαρμογή στη σχολική τάξη, χωρίς να
έχει εφαρμοσθεί αυτό καθεαυτό σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Απλώς, έχει αξιοποιηθεί ένα τμήμα
του σεναρίου προς εφαρμογή (όπως η χρήση του διαδικτύου μέσα από την παράλληλη αξιοποίηση
των εικόνων ως ιστορικών πηγών με την εφαρμογή του PowerPoint). Με αυτό τον τρόπο
αξιοποιήθηκαν μεμονωμένα τα τεχνολογικά εργαλεία. Τα αποτελέσματα από αυτή τη διδακτική
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προσέγγιση της διδασκαλίας της Ιστορίας ήταν ενθαρρυντικά, αφού οι μαθητές, έστω και με τη
μεμονωμένη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσοχή
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Η χρήση, εξάλλου, των τεχνολογικών εργαλείων δίνει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και
συμβάλλει στο μετασχηματισμό της διδασκαλίας, αφού δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να ξεφύγει από
τον παθητικό ρόλο μάθησης και να περάσει σε ένα διαφορετικό ρόλο, αυτόν του δημιουργού και του
μετασχηματιστή της πληροφορίας. Έτσι, οι μαθητές δοκιμάζουν τη χαρά της ανακάλυψης, της
ενεργητικής συμμετοχής στην οικοδόμηση της γνώσης, λειτουργώντας με αίσθηση αυτονομίας και
προσωπικής ευθύνης (Κυνηγός, 1995).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ι) Γενικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με όρους και έννοιες της Ιστορίας, με την αξιολόγηση των
ιστορικών πληροφοριών.
• Να αποκτήσουν δυνατότητες διερεύνησης και κριτικής προσέγγισης μέσω της ανακάλυψης
και του προβληματισμού των γεγονότων.
• Να μάθουν να παρατηρούν την εικόνα ως πηγή πληροφοριών.
• Να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τις ιστορικές πηγές.
ΙΙ) Ειδικοί στόχοι ως προς τις διδακτικές ενότητες:
• Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της εποχής του Χαλκού στον άξονα του χρόνου.
• Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών πολιτισμών και να διαπιστώσουν την
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.
ΙΙΙ) Στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών:
• Να χειριστούν οι μαθητές την έννοια της ιστορικής πληροφορίας μέσα από την κατάλληλη
ερώτηση του εκπαιδευτικού και τον εντοπισμό της απάντησης στο υπολογιστικό περιβάλλον.
• Να εκτιμήσουν την πρακτική αξία των γνώσεων που θα αποκτήσουν μέσα από το
διερευνητικό λογισμικό και να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες που θα συλλέξουν μέσω
του διαδικτύου.
• Να παραγάγουν οι μαθητές το δικό τους κείμενο με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή
ως απάντηση στα κείμενα που τους δίνονται μέσω του διερευνητικού λογισμικού.
ΙV) Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
• Να αναπτύξουν οι μαθητές την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
• Να οδηγηθούν σε μια ανάλυση και σύνθεση των ιστορικών γεγονότων.
• Να μάθουν να συνεργάζονται και να μπορέσουν να εκφραστούν τόσο με την παραγωγή
προφορικού όσο και γραπτού λόγου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η προσπάθεια συνειδητοποίησης των ιστορικών γεγονότων έχει αφετηρία την αντίληψη του
χρόνου, να κατανοήσει δηλαδή ο μαθητής ότι τα γεγονότα απλώνονται στο χρόνο, έχουν διάρκεια,
ενώ τα πράγματα εκτείνονται στο χώρο (ΠΕΦ,1999). Ο δημιουργικός ιστορισμός συμβάλλει στη
σφαιρική εξέταση ενός γεγονότος. Ο πολιτισμός ερμηνεύεται ως σύνολο με πολλά και διάφορα
συστατικά μέρη: κράτος-κοινωνία, θρησκεία, τέχνη κ.λπ. τα οποία εξελίσσονται μεταβαλλόμενα στο
χώρο και στο χρόνο.
Από την άλλη πλευρά, η συνολική θεώρηση της Ιστορίας συνάδει με τις αρχές της ολότητας της
Μορφολογικής Ψυχολογίας. Έτσι, εξετάζονται οι τρεις πολιτισμοί και μελετάται η μεταξύ τους
αλληλεπίδραση. Μέσω της διερεύνησης ενθαρρύνονται οι μαθητές να αναζητούν, να συγκεντρώνουν,
να παρατηρούν και να μελετούν ιστορικές πηγές.
Επιπλέον, τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος προσφέρουν πολλές δυνατότητες για να
οδηγηθούμε σε υποθέσεις και συμπεράσματα σε σχέση με τους παλαιότερους πολιτισμούς.
Ειδικότερα, μέσα από την ψηφίδα Πλοηγό του Αβακίου, οι μαθητές συνδέονται με το διαδίκτυο και
εντοπίζουν υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος και ιστορικές πληροφορίες. Παράλληλα, μέσα από την
ψηφίδα Κορνίζα, παίρνουν εικαστικές πληροφορίες και οδηγούνται στο να ερμηνεύουν τις
πληροφορίες που παρέχουν τα οπτικά μηνύματα. Μέσα από την ψηφίδα Κείμενο, υπάρχει η
διασύνδεση της εικόνας με την ιστορική πηγή και το γραπτό λόγο. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο

Πρακτικά Συνεδρίου

www.e-diktyo.eu

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

573

εξοικειώνονται με την παρατήρηση των εικόνων, την αποκωδικοποίηση των οπτικών μηνυμάτων, την
ταξινόμηση και αξιολόγηση των ιστορικών πληροφοριών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Οι πολιτισμοί του Αιγαίου είναι μικρόκοσμοι της Ιστορίας, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο
υπολογιστικό περιβάλλον του Αβακίου (Αβάκιο 2/Ε-slate, Ταξινομούμε) με ενεργοποίηση των
παρακάτω ψηφίδων: επεξεργαστής βάσεων, ερώτηση, σύνολο, επεξεργαστής εγγραφών, κείμενο,
κορνίζα, πλοηγός.
Τα παραπάνω υπολογιστικά εργαλεία αξιοποιούνται για τη γνωστική υποστήριξη της ιστορικής
κατανόησης. Η δυνατότητα να αναπαρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή δομικές και
μεθοδολογικές έννοιες της ιστορικής σκέψης και να δώσουμε τη δυνατότητα στο μαθητή να τις
χειριστεί, μπορούμε να τις αναδείξουμε ως αναλυτικά εργαλεία για την οργάνωση, κατανόηση και
ερμηνεία του ιστορικού υλικού (Δημαράκη, 2002).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Το παρόν σενάριο είναι συνδεδεμένο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Α΄ Γυμνασίου, αφού οι
στόχοι είναι συμβατοί με αυτό και με το αντίστοιχο ΔΕΠΠΣ. Δηλωτικός της σχετικής πρόθεσης των
συντακτών είναι ο ειδικός σκοπός του ΑΠΣ της Ιστορίας που είναι: οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν
την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών. Το σκοπό αυτό μπορεί,
σύμφωνα με το ΑΠΣ, να υπηρετήσουν παραθέματα, που θα επιλεγούν με κριτήριο την ποικιλία και
πολυφωνία απόψεων και πληροφοριών (www.pi-schools.gr).
Ωστόσο, με το προτεινόμενο διερευνητικό σενάριο υπάρχει παρέκκλιση από τις ώρες
διδασκαλίας, που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη ενότητα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και είναι
συνολικά πέντε. Κρίνεται σκόπιμο το διερευνητικό σενάριο να διαχέεται σε ένα σύνολο 14
διδακτικών ωρών, στο οποίο εντάσσονται και οι ώρες που θα αφιερωθούν για τη διδασκαλία των
συγκεκριμένων πολιτισμών από το Σχολικό Εγχειρίδιο (3 ώρες). Επιπλέον, επιχειρείται η διαθεματική
προσέγγιση της ύλης με τη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές για την παραγωγή γραπτού λόγου
στο τέλος κάθε πολιτισμού (3 ώρες).
Στη φάση της συγγραφής της έκθεσης διερεύνησης γίνεται προσπάθεια αναστοχασμού για όλη τη
δραστηριότητα και τα επιμέρους στοιχεία, ώστε οι μαθητές να ενοποιήσουν τόσο τις εμπειρίες τους
σχετικά με τη διερευνητική διαδικασία (Κυνηγός, 2006). Από την άλλη πλευρά, στην παραγωγή του
γραπτού λόγου επιχειρείται η σύνδεση του μαθήματος με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από
το οποίο θα αφιερωθεί μια διδακτική ώρα για κάθε πολιτισμό. Κρίνεται γι΄αυτό το λόγο πρόσφορη η
συνεργασία με τον συνάδελφο καθηγητή της Νεοελληνικής Γλώσσας και με τον καθηγητή της
Πληροφορικής. Συγκεκριμένα προβλέπεται: Μία ώρα διερεύνηση στο μικρόκοσμο Αρχαία Ιστορία και
εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες σχετικά με τους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού. Τρεις
ώρες διδασκαλίας συνολικά στο μικρόκοσμο Κυκλαδικός πολιτισμός (μία ώρα διερεύνηση στο
μικρόκοσμο Κυκλαδικός Πολιτισμός, μία ώρα διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας από το
Σχολικό Εγχειρίδιο - εμπέδωση, μία ώρα παραγωγή γραπτού λόγου - Νεοελληνική Γλώσσα). Τέσσερις
ώρες διδασκαλίας στο μικρόκοσμο Μινωικός πολιτισμός (δύο ώρες διερεύνηση, μία ώρα διδασκαλίας
της συγκεκριμένης ενότητα από το Σχολικό Εγχειρίδιο- εμπέδωση, μία ώρα παραγωγή γραπτού λόγου
- σύνδεση με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας). Τέσσερις ώρες στο μικρόκοσμο Μυκηναϊκός
πολιτισμός (δύο ώρες διερεύνηση, μία ώρα διδασκαλίας από το Σχολικό Εγχειρίδιο- εμπέδωση, μία
ώρα παραγωγή γραπτού λόγου-σύνδεση με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας). Στο τέλος του
διερευνητικού σεναρίου αφιερώνονται δύο ώρες για τη συγγραφή της έκθεσης της διερεύνησης με
ερωτήσεις που δίνει ο εκπαιδευτικός και στοιχεία που καταγράφουν οι ίδιοι οι μαθητές κατά ομάδες
στον επεξεργαστή κειμένου (πώς τους φάνηκε το λογισμικό, τι δυσκολίες συνάντησαν, τι τους έκανε
μεγαλύτερη εντύπωση, πώς βίωσαν τη μεταξύ τους συνεργασία, αν κατανόησαν καλύτερα το
περιεχόμενο του Σχολικού Εγχειριδίου).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
1η Φάση: Διερεύνηση στους αρχαίους πολιτισμούς μέσα από το μικρόκοσμο Αρχαία Ιστορία του
Ταξινομούμε. Οι μαθητές εργάζονται ανά δύο στον υπολογιστή. Διανέμεται στους μαθητές φύλλο
εργασίας. Μια από τις οδηγίες, που τους δίνεται, είναι: Μπαίνοντας στο μικρόκοσμο «Αρχαία Ιστορία»
και στην ψηφίδα Ερώτηση να εντοπίσετε τους πολιτισμούς, που αναπτύχθηκαν κατά την εποχή του
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Χαλκού (3000-1100 π.Χ.), θέτοντας την κατάλληλη ερώτηση. Οι μαθητές τοποθετούν με αυτό τον
τρόπο τα ιστορικά γεγονότα στον άξονα του χρόνου. Συγκεκριμένα , όπως εμφανίζεται στο σχήμα 1:

Σχήμα 1: Πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν την εποχή του Χαλκού

Oι μαθητές, σύμφωνα με την αρχή της ολιστικής προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων και της
μορφολογικής ψυχολογίας, οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι οι τρεις πολιτισμοί, Κυκλαδικός,
Μινωικός και Μυκηναϊκός, αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο την εποχή του Χαλκού, τη στιγμή που
το ίδιο χρονικό διάστημα αναπτύσσονται οι Ανατολικοί πολιτισμοί (Μεσοποταμία, Αίγυπτος,
Φοίνικες, Χετταίοι, Εβραίοι). Στο σημείο αυτό η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει τη σύνδεση των
πολιτισμών, μέσα από τη χρονολογική τους αφετηρία, και δημιουργεί στους μαθητές την υποψία για
την ενδεχόμενη σύνδεση των πολιτισμών μεταξύ τους.
2η Φάση: Διερεύνηση στο μικρόκοσμο Κυκλαδικός πολιτισμός.
1ο στάδιο: Μοιράζεται στους μαθητές φύλλο εργασίας. Ένα από τα ερωτήματα, που
υποβάλλονται, είναι να παρατηρήσουν οι μαθητές τα κυκλαδικά ειδώλια. Μέσα από την ψηφίδα
Πλοηγό του Αβακίου μεταβαίνουν στον ιστότοπο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και παρατηρούν
τα σχετικά εκθέματά του: www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpagr=Node&cnode=35&clang=0
και συγκεκριμένα, όπως εμφανίζεται στο σχήμα 2:

Σχήμα 2: Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός

Μέσα από την ψηφίδα Κείμενο, δίνεται στους μαθητές η ιστορική πηγή και ζητείται από αυτούς η
αποδόμηση του κειμένου. Οι μαθητές στο τέλος μπορούν να ακούσουν το τραγούδι Κυκλαδίτικο του
Νίκου Γκάτσου σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.
2ο στάδιο: Γίνεται η διδασκαλία του Κυκλαδικού πολιτισμού στην τάξη.
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3ο στάδιο: Οι μαθητές παρατηρούν, μέσα από την ψηφίδα Πλοηγό του Αβακίου, και
συγκεκριμένα μέσα από την ιστοσελίδα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ένα κυκλαδικό ειδώλιο. Ο
εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να το περιγράψουν αξιοποιώντας στοιχεία της περιγραφής από το
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου.
Μινωικός πολιτισμός
1ο στάδιο: Οι μαθητές διερευνούν το μικρόκοσμο, Μινωικός πολιτισμός. Αξιοποιούν στοιχεία
τόσο από την ψηφίδα Εικόνα όσο και από τις ψηφίδες Κείμενο και Πλοηγό του Ταξινομούμε. Οι
μαθητές εργάζονται ανά δύο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με φύλλο εργασίας που τους
διανέμεται. Σε μια από τις δραστηριότητες ζητείται από τους μαθητές: Να παρατηρήσετε το ανάκτορο
της Φαιστού. Ποια τα μέρη του; Να μεταβείτε μέσα από την ψηφίδα Πλοηγό στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα: www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/habitance/palaces.html (όπως εμφανίζεται στο σχήμα 3):

Σχήμα 3: Μινωικός Πολιτισμός

2o Στάδιο: Διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας στην τάξη.
3ο Στάδιο: Οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής λόγου και τους δίνεται το εξής
θέμα: Φανταστείτε ότι ζείτε στη Μινωική Κρήτη. Να περιγράψετε πώς κυλάει η ημέρα σας.
Μυκηναϊκός πολιτισμός
1ο Στάδιο: Οι μαθητές ανά ζεύγη μεταβαίνουν στο μικρόκοσμο Μυκηναϊκός. Δίνεται στους
μαθητές φύλλο εργασίας. Μια από τις δραστηριότητες, που μπορεί να τους ζητηθεί, είναι η εξής:
Μέσα από την ψηφίδα Πηγή-Κείμενο, να εξηγήσετε, πώς ο Μινωικός πολιτισμός επηρέασε τους
Μυκηναίους. Να μεταβείτε και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μέσα από την ψηφίδα Πλοηγό
www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/economy/intro.html (όπως εμφανίζεται στο σχήμα 4) :

Σχήμα 4: Μυκηναϊκός Πολιτισμός

2o Στάδιο: Μετά τη διερεύνηση ακολουθεί η διδασκαλία της ενότητας.
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3ο Στάδιο: Οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα,
τους δίνεται το θέμα: Σε ένα κείμενο, που προορίζεται για την ιστοσελίδα του σχολείου, να αναφερθείτε
στην καθημερινή ζωή των Μυκηναίων.
Τελική φάση- έκθεση διερεύνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των τριών
πολιτισμών και της διδασκαλίας τους από το αντίστοιχο Σχολικό Εγχειρίδιο, αφιερώνονται δύο ώρες,
όπου οι μαθητές σε ομάδες τεσσάρων ατόμων γράφουν την έκθεση της διερεύνησης.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Η δημιουργία των μικρόκοσμων επιτρέπει την ανάδειξη μιας διδακτικής προσέγγισης, που ευνοεί
την καλλιέργεια της διαδικαστικής ιστορικής γνώσης, εισάγει τους μαθητές στην πολυσύνθετη
διάσταση της Ιστορίας και προσανατολίζει στην αναπαράστασή της ως ένα πεδίο διανοητικής
άσκησης (Κάββουρα, 2004). Ιδιαίτερα με το υπάρχον σενάριο δίνεται έμφαση στο ρόλο του μαθητή
και στην εμπλοκή του στη διαδικασία της διερεύνησης. Ο εκπαιδευτικός θέτει ενδιαφέροντα
ερωτήματα και τονίζεται η διαδικασία όσο και η παραγωγή του τελικού προϊόντος από τους μαθητές,
μια και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν το δικό τους φύλλο εργασίας με
στοιχεία που αποκομίζουν τόσο από τη διερεύνηση όσο και από την παραδοσιακή διδασκαλία. Ο
εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές το ρόλο του ενεργητικού δέκτη και τους ενθαρρύνει να
εκφράσουν την άποψή τους. Έτσι, η παιδαγωγική ταυτότητα του σεναρίου συνδέεται με την ευρετική
μάθηση του Bruner (Mπασέτας, 2002).
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι η χρήση των υπολογιστικών εργαλείων σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη. Η χρήση του συγκεκριμένου
λογισμικού δρα συμπληρωματικά προς τη διδασκαλία, μια και αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες
από το Σχολικό Εγχειρίδιο, αφήνοντας ανοικτές δυνατότητες επέκτασης του λογισμικού από τους
ίδιους τους μαθητές.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα συστήματα τηλεκαταγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Classroom Response Systems - clickers)
αποτελούν εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής, η οποία πλέον χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εξωτερικού, όχι όμως και στην Ελλάδα. Με σκοπό την αναζήτηση παιδαγωγικά ορθών τρόπων ένταξής τους στη
διδασκαλία της Φυσικής σε όλες τις βαθμίδες του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, έχουμε πραγματοποιήσει
τα τελευταία δύο χρόνια πιλοτικές εφαρμογές αξιοποίησής τους, τόσο στην τριτοβάθμια όσο και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του workshop, αφού
παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των κλίκερς που καθιστούν τη χρήση τους διδακτικά ελκυστική, θα
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που στοχεύει στην εισαγωγή των μαθητών στον
1ο νόμο του Νεύτωνα, μέσα από στοχευμένες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες εποικοδομητικού χαρακτήρα..
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλίκερς, ενεργά μαθησιακά περιβάλλοντα, 1ος νόμος του Νεύτωνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κοινωνική συνιστώσα της μάθησης έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, μέσα από προσπάθειες για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις
φυσικές επιστήμες. Οι παραδοσιακές διαλέξεις, οι οποίες υιοθετούνται από την πλειονότητα των
διδασκόντων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, βασίζονται συνήθως στη μονόδρομη
επικοινωνία διδάσκοντος– διδασκόμενου. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην παραδοχή ότι οι
μαθητές είναι ικανοί να προσλαμβάνουν την παρεχόμενη πληροφορία και να την ενσωματώσουν στο
σύνολο των γνώσεών τους, υπερβαίνοντας τις γνωστικές συγκρούσεις μεταξύ όσων καταλαβαίνουν
και πιστεύουν και των νέων γνώσεων στις οποίες εκτίθενται. Ελάχιστοι ωστόσο μαθητές είναι ικανοί
να κάνουν κάτι τέτοιο (National Research Council [NRC], 2000; Novak, 2002).
Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων
που αυξάνουν τη συχνότητα και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, όπως είναι η «διδασκαλία μεταξύ ομότιμων» (peer instruction) (Mazur, 1997; Crouch &
Mazur, 2001; Mazur, 2009) και την προώθηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων που εμπλέκουν
ενεργά το σύνολο των μαθητών (Hake, 1998; Lazarowitz & Hertz-Lazarowitz, 1998; Σταυρίδου,
2000). Κοινός σκοπός όλων αυτών είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η αύξηση του
ενδιαφέροντος για τις φυσικές επιστήμες, η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος των μαθητών και η
βαθύτερη κατανόηση των εννοιών των φυσικών επιστημών (Prince, 2004).
Στις διδακτικές προσεγγίσεις που επιχειρούνται, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σύγχρονη
εκπαιδευτική τεχνολογία, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης αλλά
και εξατομίκευσης της μαθησιακής διαδικασίας. Μία τέτοια τεχνολογία συνιστούν και τα συστήματα
τηλεκαταγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Classroom Response Systems - CRS) ή «κλίκερς»,
όπως αλλιώς ονομάζονται. Τα κλίκερς έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη από το 1998 στα Αμερικανικά
Πανεπιστήμια για να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση, την εμπλοκή και την προσοχή των μαθητών
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Draper & Brown, 2004), να αυξήσουν την παρουσία τους στις
πανεπιστημιακές διαλέξεις, να προκαλέσουν συζητήσεις μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μεταξύ των
φοιτητών, να παράσχουν ανάδραση τόσο στους φοιτητές όσο και στους διδάσκοντες με σκοπό να
βελτιώσουν τη διδασκαλία (Caldwell, 2007), αλλά και να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία (El-
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Rady, 2006). Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε να συνδράμει η χρήση τους στη δημιουργία ενεργού
περιβάλλοντος μάθησης (Bruff, 2009).
Στην Ελλάδα, αυτά τα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ενθάρρυνσης της
διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων σε εργαστηριακά μαθήματα φυσικής πρωτοετών φοιτητών, αλλά και
για την υποστήριξη εκπαιδευτικών σεναρίων διδασκαλίας εννοιών της φυσικής στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Πιερράτος κ.α., 2010). Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών στην Ελλάδα δείχνουν ότι η
χρήση των κλίκερς ενεργοποιεί όλους τους μαθητές, προκαλεί ιδιαίτερα αποδοτικές διδακτικά
συζητήσεις στην τάξη και οδηγεί στην αναδόμηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, σε
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μια τυπική παραδοσιακή διδασκαλία (Πιερράτος & Πολάτογλου 2010).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΚΕΡΣ
Τα κλίκερς είναι εξειδικευμένοι υπολογιστές παλάμης με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας
με έναν σταθμό βάσης (πομποδέκτη). Ο σταθμός βάσης συλλέγει τα δεδομένα και τα μεταφέρει σε
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένος μέσω θύρας USB. Κάθε μονάδα
(κλίκερ) αναγνωρίζεται από το σύστημα μέσω ενός αριθμού ταυτότητας που της αντιστοιχεί. Ανάλογα
με τον τύπο της συσκευής, κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών ή/και όλοι οι μαθητές μπορούν να
δέχονται συγκεκριμένες ερωτήσεις (τις ίδιες ή διαφορετικές ανά μαθητή ή ανά ομάδα) στην οθόνη της
συσκευής τους, να απαντούν στέλνοντας κείμενο (με λατινικούς χαρακτήρες), αριθμητικά
αποτελέσματα, απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαντήσεις τύπου Σωστό – Λάθος και
απαντήσεις ακολουθίας («να βάλετε στη σωστή σειρά»). Οι μαθητές πληροφορούνται άμεσα ότι η
απάντησή τους καταχωρήθηκε, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται αν έχουν απαντήσει
σωστά ή λανθασμένα (ανάδραση μαθητών). Μέσω ειδικού λογισμικού, που συνεργάζεται με
λογισμικά παρουσιάσεων, είναι δυνατό, αμέσως μετά την αποστολή των απαντήσεων από όλους τους
μαθητές, να παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία για τις απαντήσεις που δόθηκαν. Τα στοιχεία αυτά
είναι δυνατό να προβάλλονται σε όλη την τάξη με τη βοήθεια προβολικού συστήματος.
Τα κλίκερς αποτελούν μια εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής η οποία μπορεί να εμπλέξει ενεργά
στην εκπαιδευτική διαδικασία το σύνολο των μαθητών. Όμως, όπως κάθε τεχνολογία, είναι
ανεπαρκής να παράσχει ουσιαστικά μαθησιακά οφέλη αν δεν αξιοποιηθεί παιδαγωγικά ορθά. Ο πιο
συνηθισμένος τρόπος αξιοποίησης των κλίκερς είναι η διδακτική μεθοδολογία που είναι γνωστή ως
διδασκαλία μεταξύ ομότιμων, η οποία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο σε Πανεπιστήμια των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσο και άλλων χωρών του εξωτερικού (Fagan, Crouch & Mazur
2002).
Σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση, ο διδάσκων θέτει μία ερώτηση εννοιολογικού
περιεχομένου την οποία απαντάει κάθε μαθητής μόνος του. Κατά περίσταση, ο διδάσκων προβάλλει ή
όχι την κατανομή των απαντήσεων των μαθητών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αποστολής των απαντήσεων από τους μαθητές (παροχή ανάδρασης) και στη συνέχεια ζητείται από
τους μαθητές να συσκεφθούν σε ομάδες των 2-4 ατόμων, προσπαθώντας να υπερασπιστούν την
άποψή τους και να πείσουν για την ακρίβειά της τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Μετά από μερικά
λεπτά οι μαθητές απαντούν και πάλι στην ίδια ερώτηση. Ο διδάσκων αποκαλύπτει τη νέα κατανομή
των απαντήσεων των μαθητών και ζητά από εκπροσώπους των διάφορων απαντήσεων να
τεκμηριώσουν τις απόψεις τους και να δικαιολογήσουν την επιλογή τους. Στο τέλος αποκαλύπτεται
από το διδάσκοντα η σωστή απάντηση και η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη ερώτηση. Με
αυτόν τον τρόπο καταργείται ουσιαστικά η κλασική δασκαλοκεντρική διδασκαλία υπό μορφή
διαλέξεων.
Προσπαθώντας να αποτιμήσουμε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της παραπάνω διδακτικής
μεθοδολογίας στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, επιχειρήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια
διδακτικές παρεμβάσεις τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Β’ και Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’
Λυκείου) όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.). Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής έχουν δημοσιευθεί και παρουσιαστεί εκτενώς (Πιερράτος & Πολάτογλου, 2010;
Πιερράτος κ.α., 2010). Η διαφοροποίηση της προσέγγισής μας έγκειται στην εστίαση στην
παιδαγωγικά ορθή διαχείριση των κλίκερς και στην αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας στη
διδακτική των φυσικών επιστημών. Έτσι, δημιουργήθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια για τη
διδασκαλία διάφορων εννοιών της Φυσικής, στα οποία η χρήση των κλίκερς είχε ως στόχους:
1. Να ανιχνεύσει μέσω διαγνωστικών ερωτήσεων στην αρχή του μαθήματος τη γνωστική
αφετηρία και τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών.
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2. Να εμπλέξει στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος όλους τους
μαθητές μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή Σωστό/Λάθος.
3. Να καταγράψει την εξέλιξη στο χρόνο της κατανόησης εννοιών κλειδιά για όλους τους
μαθητές, θέτοντας την ίδια ερώτηση σε διάφορα στάδια της διδασκαλίας.
4. Να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσω της υιοθέτησης στοιχείων της
διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων.
5. Να παράσχει διαμορφωτική αξιολόγηση στο διδάσκοντα αλλά και στους μαθητές για το
τρέχον επίπεδο κατανόησης κάποιας έννοιας, ώστε ο μεν διδάσκων αν θεωρήσει σκόπιμο να
μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη διδακτική του μεθοδολογία, οι δε μαθητές να προσδιορίζουν
την επίτευξη εκ μέρους τους των διδακτικών στόχων.
6. Να αποτυπώσει τον τρόπο σκέψης όλων των μαθητών προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες
τόσο σε γνωστικό όσο και σε μεταγνωστικό επίπεδο.
Παράδειγμα ενός τέτοιου εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελεί το σενάριο που ακολουθεί και που
αφορά στη διδασκαλία του 1ου νόμου του Νεύτωνα.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Το συγκεκριμένο σενάριο επιχειρεί την επιδίωξη διδακτικών στόχων του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου, καθώς, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, και
της Φυσικής Α΄ Λυκείου. Επιχειρεί, με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. και της αλληλεπίδρασης των μαθητών,
να βοηθήσει στη μελέτη του 1ου νόμου του Νεύτωνα και στην προσπάθεια για τη μετάβαση των
μαθητών από την αριστοτελική θεώρηση για την κίνηση με σταθερή ταχύτητα, στη Νευτώνεια
θεώρηση. Αξιοποιεί δε, μέσω βίντεο, εργαστηριακές δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών και στην επιφάνεια της Γης,
γενικότερα (Πιερράτος & Πολάτογλου, 2009).
Μέσω του προτεινόμενου σεναρίου επιχειρείται, διατυπώνοντας υποθέσεις με βάση τις πρακτικο‐
βιωματικές τους ιδέες και ελέγχοντάς τις, οι μαθητές να φτάσουν είτε σε επιβεβαίωση της θεωρίας
τους είτε σε γνωστική σύγκρουση (στην περίπτωση της διάψευσης) και επομένως να αναγνωρίσουν
την ανάγκη αλλαγής της θεωρίας τους. Επομένως, αυτό το σχήμα μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμο
διδακτικό εργαλείο στο πλαίσιο της εποικοδομητικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέσω της δημιουργίας ομάδων, που σε
κάθε μια τα μέλη της, συζητώντας και αλληλεπιδρώντας, προσπαθούν προβλέψουν και να εξηγήσουν
την εξέλιξη των υπό μελέτη φυσικών φαινομένων.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι τόσο συντονιστικός, συμβουλευτικός και διαμεσολαβητικός,
όσο και άμεσος και σημαντικός. Ο εκπαιδευτικός επεμβαίνει σε τεχνικά κυρίως ζητήματα και σε όσα
σημεία κρίνει απαραίτητο για να προκαλέσει συζήτηση ή για να δώσει επιπλέον οδηγίες και
πληροφορίες. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. για να σχεδιάσει, να οργανώσει, να επεξεργαστεί
και να αναλύσει τα δεδομένα του θέματος που εξετάζει μαζί με τους μαθητές, στο πλαίσιο μια
ενεργητικής και ομαδοσυνεργατικής διδακτικής διαδικασίας.
Οι μαθητές, ως αυτόνομοι οργανισμοί, βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
τους, ενώ οι μορφές επικοινωνίας και οι μορφές αλληλεξάρτησης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών,
επηρεάζουν την ανάπτυξη και διαμόρφωση των διδακτικών αντιλήψεων και των πρακτικών που
ακολουθούνται. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού ‐ μαθητών δεν εξυπηρετεί τη «μεταφορά» γνώσεων
μέσω της τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, αλλά επιτρέπει τη γνωστική επεξεργασία
μέσω των δυνατοτήτων που η ίδια η τεχνολογία παρέχει στην ανάλυση και την (ανα)κατασκευή των
νέων εννοιών.
Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει συμπεριληφθεί στο επιμορφωτικό υλικό του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (Κολτσάκης & Πιερράτος, 2010), ενώ έχει εφαρμοστεί σε πραγματικές τάξεις με
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ως προς την ενεργοποίηση των μαθητών και την αναδόμηση των
εναλλακτικών τους ιδεών.

ΣΧΟΛΙΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Πέρα από το εκπαιδευτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί στο workshop, έχουν ήδη αναπτυχθεί
και εφαρμοστεί, σε πραγματικές τάξεις, προγράμματα που αφορούν σε έννοιες της φυσικής που
διατρέχουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Μελλοντικός στόχος είναι η αναδιαμόρφωση αυτών
των σεναρίων μέσα από την ανάδραση που προσφέρει η εφαρμογή τους, ώστε να καταστούν ακόμη
αποτελεσματικότερα. Επιπλέον, σχεδιάζονται εναλλακτικά εκπαιδευτικά σενάρια για τις ίδιες έννοιες,
www.epyna.eu
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τα οποία υιοθετούν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις από τις τρέχουσες, με σκοπό την ανάδειξη
της πιο πρόσφορης διδακτικά μεθόδου και ταυτόχρονα την παροχή επιλογών στους εκπαιδευτικούς
που θα τα εφαρμόσουν ανάλογα με τους διδακτικούς τους στόχους και το επίπεδο των μαθητών που
απευθύνονται.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κολτσάκης Ε., Πιερράτος Θ., (2010). Διδασκαλία του 1ου νόμου του Νεύτωνα. Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη
Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» «Ο Διαδραστικός Πίνακας στο
Σχολείο: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις - Διδακτικές Εφαρμογές», σελ. 60-69.
Πιερράτος Θ., Ευαγγελινός Δ., Πολάτογλου Χ., Βαλασιάδης Οδ., (2010). Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και διδασκαλία μεταξύ ομότιμων με χρήση συστημάτων
τηλεκαταγραφής. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΦ, ISBN 978-060-9457-00-2.
Πιερράτος, Θ., Πολάτογλου, Χ. (2009). Η διδασκαλία του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με την
αξιοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό,
στο Καριώτογλου, Π. Σπύρτου, Α., Ζουπίδης, Α., Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Οι πολλαπλές
προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.
Πιερράτος, Θ., Πολάτογλου, Χ.. (2010). Τα συστήματα τηλεκαταγραφής εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ως εργαλεία ανατροφοδότησης της διδασκαλίας: μπορούν να υποστηρίξουν την
προτυποποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών;.
Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα.
Θεσσαλονίκη 19-20 Νοεμβρίου 2010 (Υπό έκδοση).
Σταυρίδου Ε., (2000), Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Μία εφαρμογή στο
δημοτικό σχολείο. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
Bruff, D. (2009). Teaching with classroom response systems: Creating active learning
environments. San Francisco: Jossey-Bass
Caldwell, J. E. (2007). Clickers in the large classroom: Current research and best-practice tips.
Life Sciences Education, 6(1), 9–20.
Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer instruction: Ten years of experience and results.
American Journal of Physics, 69(9), 970–977
Draper, S. W., & Brown, M. I. (2004). Increasing interactivity in lectures using an electronic
voting system. Journal of Computer Assisted Learning, 20(2), 81–94.
El-Rady, J. (2006). To click or not to click: That’s the question. Innovate Journal of Online
Education, 2(4). <http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=171.
Fagan, A. P., Crouch, C. H., & Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results from a range of
classrooms. The Physics Teacher, 40(4), 206–209.
Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student
survey of mechanics text data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1),
64–74.
Lazarowitz,R., & Hertz-Lazarowitz, R. (1998). Cooperative learning in the science curriculum. In
B. J. Fraser & K.G. Tobin (eds) International Handbook of science Education. Kluwer Academic
publishers, pp. 449-469.
Mazur, E. (1997). Peer instruction A Users Manual Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
Mazur, E. (2009). Farewell, lecture? Science, 323(5910), 50-51
National Research Council (2000). How People Learn: Brain, Mind Experience, and School.
Washington, DC: National Academies Press.
Novak, J. D. (2002). Meaningful learning: the essential factor for conceptual change in limited or
inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learners. Sci. Educ. 86, 548–571.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. J. Engr. Education,
93(3),
223-231.
Διαθέσιμο
στο
δικτυακό
τόπο:
http://www.ncsu.edu/felderpublic/Papers/Prince_AL.pdf

Πρακτικά Συνεδρίου

www.e-diktyo.eu

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

581
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τον 21ο αιώνα, στην “Ψηφιακή εποχή”, οι πληροφορίες και η γνώση συσσωρεύονται και προσπελάζονται με
απίστευτη ταχύτητα, αλλά και ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα. Για το λόγο αυτό, καθίσταται ολοένα και πιο
επιτακτική η ανάγκη να προτείνονται και να εφαρμόζονται εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, που να μπορούν να
προσφέρουν γνώση και δεξιότητες με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Βασική επιδίωξη είναι να προσφέρεται κάτι το καινοτόμο στη διαδικασία της μάθησης, στους ρόλους του
εκπαιδευτικού και του μαθητή και γενικά στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Οι νέες τεχνολογίες, και τα
Περιβάλλοντα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, προσφέρουν πλήθος εργαλείων για διαχείριση δραστηριοτήτων και
πληροφοριών, καθώς και για υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η παρούσα εργασία σκοπεί να
παρουσιάσει την επιτυχημένη συνέχεια της δημιουργίας και διαχείρισης μιας εικονικής Ψηφιακής Τάξης, ως
συμπλήρωμα της παραδοσιακής τάξης του σχολείου, με τη χρήση των τεχνικών ψηφιακής μάθησης της Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, συνεχίζεται η αξιοποίηση του μαθητικού Η/Υ των μαθητών που τώρα
βρίσκονται στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Καρδίτσας, στο μάθημα των Θρησκευτικών. Παράλληλα,
αναπτύχθηκε ακόμη ένα περιβάλλον Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές της Α΄ τάξης, για την
υποστήριξη του μαθήματος εξ' αποστάσεως, από το περιβάλλον του σπιτιού τους. Ο στόχος είναι μια εναλλακτική
προσέγγιση στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. που μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θρησκευτικά, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, μαθητικός Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη όλων εκείνων των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες
του σήμερα. Υποστηρίζεται, ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας (Διαδίκτυο), που έχουν κατακλύσει
σχεδόν ολοκληρωτικά τη ζωή μας, ασκούν σημαντική επίδραση στον τρόπο σκέψης, στις
διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και στις προσδοκίες των ανθρώπων (Παγγέ, 2004).
Η “μύηση” στις νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου, ξεκινά από πολύ νωρίς. Έτσι, οι μαθητές, ως
“digital natives”, θεωρείται ότι είναι εξοικειωμένοι και δεκτικοί σε κάθε είδους τεχνολογικές
καινοτομίες, ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα (Γκίκας, 2009). Εφόσον, οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας στην Εκπαίδευση και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν σημαντικό στοιχείο της
μετανεωτερικής κουλτούρας και του πολιτισμού του σύγχρονου κόσμου, δημιουργώντας νέες
απαιτήσεις και προκλήσεις στον εκπαιδευτικό τομέα, το ζητούμενο είναι, στο πώς θα καταφέρουμε η
κουλτούρα αυτή των ΤΠΕ, να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί δημιουργικά στην ανθρωπιστική
παιδεία, επαναδιαμορφώνοντάς την, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς
της στόχους (Βρύζας & Τσιτουρίδου 2005).
Στην Εκπαίδευση, όπως είναι γενικά παραδεκτό, έχουν κατά καιρούς προταθεί και εφαρμοστεί
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές για τη φύση του
εκπαιδευόμενου, τη διαδικασία της μάθησης, τους ρόλους του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη
διδακτική πρακτική (Ματσαγγούρας, 2004). Η παραδοσιακή, μετωπική διδασκαλία, προκειμένου να
ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες, τις οποίες δημιουργεί η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, οφείλει να
εμπλουτιστεί με νέες μορφές, που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς αυτή
(Αγορογιάννης, Ζάχαρης κ.ά, 2008).
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία των μαθητών σήμερα, τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις
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ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές της εποχής μας. Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα εργαλείων,
περιβαλλόντων, πληροφοριών, ο εκπαιδευτικός, με όπλο την επιστημονική, γνωστική του επάρκεια
και τη γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του (Τσαγκαρλή-Διαμαντή, 2003). Οι ΤΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο
κοινωνικό περιβάλλον, όπου τα κύρια προϊόντα είναι η πληροφορία, η γνώση και η καινοτομία. Για το
λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη οι μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν νέα
πράγματα, καθώς οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν, σε πολλές περιπτώσεις τις παλιές
γνώσεις και δεξιότητες άχρηστες ή ξεπερασμένες, δημιουργώντας την ανάγκη για νέες γνώσεις και
δεξιότητες (Τζιμογιάννης 2007).
Στις εποικοδομιστικές θεωρίες της μάθησης, απαντάται η θεώρηση ότι ο υπολογιστής μπορεί να
χρησιμεύσει ως γνωστικό εργαλείο (computer as a mind tool), γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη και οικοδόμηση γνωστικών δομών και εννοιολογικών μοντέλων. Ο Jonassen
(2000) θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να οικοδομήσει κάποιος νέες γνώσεις, είναι με
τη βοήθεια των υπολογιστικών συστημάτων. Οι ΤΠΕ θεωρούνται ως γνωστικά εργαλεία και
προτείνεται η χρήση τους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την υποστήριξη των μαθητών.
Αυτά τα γνωστικά εργαλεία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους και να βοηθήσουν τους
μαθητές να μάθουν. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν το κίνητρο, τη θέληση και την ετοιμότητα να
αναζητήσουν νέες γνώσεις, και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες, σύμφωνα με τη θεωρία της
εκούσιας (θεληματικής) μάθησης (Καμπουράκης, Λουκής 2006).
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύμφωνα τις θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομισμού του
Vygotsky (1978), θεωρείται ότι μπορεί να υποστηρίξει εκείνες τις ανθρώπινες πρακτικές, μέσω των
οποίων αναπτύσσεται και οικοδομείται η γνώση. Η κριτική σκέψη και η ανάπτυξη σχετικών
δεξιοτήτων δεν θεωρείται μόνο ατομική υπόθεση, αλλά δίδεται έμφαση στην κοινωνική διάσταση της
μάθησης, και ιδιαίτερα στη συνεργατική μάθηση, εστιάζοντας σε ένα πεδίο που αναπτύσσεται
δυναμικά τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης (ΔΠΜ – webbased learning environments), αξιοποιώντας υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως η Σύγχρονη και η
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Τα ΔΠΜ υποστηρίζουν μια σειρά από λειτουργίες που έχουν στόχο τη
δημιουργία και διαχείριση "εικονικών τάξεων" (Καραγιαννίδης 2009).
Αρκετοί μελετητές θεωρούν, σύμφωνα με τον Kling (1996), πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη (όρος
επιβίωσης στο Διαδίκτυο) για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, ακόμη και αν αυτό
χρειαστεί να λάβει το χαρακτήρα υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Τα ΔΠΜ και οι ΤΠΕ, έχουν εισχωρήσει πλέον σε μεγάλο βαθμό στην εκπαιδευτική πρακτική.
Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την ευρύτατη διάδοση της χρήσης των υπηρεσιών και των
εργαλείων του Διαδικτύου, την υπέρβαση των τοπικών, χρονικών και πολιτισμικών ορίων, οδήγησε
σε νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές τη μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα την εκπαίδευση,
προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία και ελευθερία πηγών και επιλογών (Γκίκας 2010 α).
Έτσι, η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε διδάσκοντα και μαθητές, για τη δημιουργία
μαθησιακών εμπειριών, είναι πλέον εφικτή, πέρα από την παραδοσιακή-μετωπική διδασκαλία στην
τάξη. Η επικοινωνία αυτή, είναι μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ορίζεται και ως
“Τηλεκπαίδευση”. Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας-μάθησης, που εφαρμόζεται με τη χρήση ΔΠΜ και
ΤΠΕ, προσομοιώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτή
(διδάσκοντες και μαθητές) να μην αμβλύνονται από χωροχρονικούς περιορισμούς. Μπορεί να
εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους (σύγχρονη ή ασύγχρονη), με διαφορετική οργάνωση διδασκαλίας
(ηλεκτρονική τάξη, εξατομικευμένη μάθηση, συνεργατική μάθηση), σε διαφορετικά επίπεδα και
τύπους εκπαιδευόμενων και με διαφορετικές παιδαγωγικές και μαθησιακές κατευθύνσεις και
στρατηγικές (Collis, 1996).
Όταν, λοιπόν οι κλασικές, παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δείχνουν να κινούνται οριακά στην
επίτευξη των στόχων τους, είναι δυνατό να συμπληρώνονται από την Τηλεκπαίδευση, η οποία μπορεί
να διαχειρίζεται παροχή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως, διαδικτυακά
μαθήματα και κατάθεση εργασιών, αναστοχασμό της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας με
εύληπτο και κατανοητό τρόπο από τους μαθητές (Κόκκος κ.ά. 1998). Το κλειδί της μάθησης εδώ,
βρίσκεται στην ικανότητα του διδάσκοντα, να συνδέει την ύλη των προγραμμάτων σπουδών με τη
γνωστική δομή του κάθε μαθητή (Τσαγκαρλή, Διαμαντή, 2003), αξιοποιώντας καλύτερα τα εργαλεία
των ΤΠΕ, προς όφελος του μαθητή.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
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Το σχολικό έτος 2009-2010, βάσει του υπ΄αριθ. Πρωτ. 88310/Γ/22-07-2009 έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ, με θέμα: «Ψηφιακή τάξη», δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό υποστηρικτικό, εκπαιδευτικό
περιβάλλον, η «Ψηφιακή Τάξη του Γυμνασίου Προαστίου», από την υπηρεσία Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ( http://e-learning.sch.gr). Η υπηρεσία
βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle (http://www.moodle.org), το οποίο είναι ένα
πακέτο λογισμικού για την υποστήριξη Διαδικτυακών μαθημάτων. Στο διαδικτυακό αυτό περιβάλλον
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, αξιοποιήθηκαν οι Η/Υ, που δόθηκαν στους μαθητές το Φθινόπωρο του
2009 (Γκίκας, 2010β).
Με τον τρόπο αυτό δρομολογήθηκε μια διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών, απόψεων μεταξύ
εκπαιδευτή - εκπαιδευομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα του χρόνου και του τόπου. Τα
υλικά όρια της αίθουσας πρακτικά δεν υφίστανται, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαν
οπουδήποτε και με οποιονδήποτε, αρκεί η επιθυμία να είναι αμοιβαία. (Κεκές κ.ά. 2009). Σύμφωνα με
τους: Μαρκασιώτη (2005) και Καμπουράκη-Λουκή (2006) υπάρχουν κάποια συγκριτικά
πλεονεκτήματα σχετικά με την κλασσική τάξη όπως: Η «Ψηφιακή Τάξη» είναι διαθέσιμη χωρίς να
υπάρχουν χωροχρονικοί περιορισμοί, για την πρόσβαση, αφού αρκεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής
και σύνδεση στο Διαδίκτυο (σχολικό ή οικιακό περιβάλλον). Το περιεχόμενο της «Ψηφιακής Τάξης»,
είναι δυνατό να εμπλουτίζεται διαρκώς, χωρίς κόστος, και να ανανεώνεται με ταχείς ρυθμούς. Η
χρήση του Διαδικτυακού περιβάλλοντος της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, είναι δυνατό να
μεταβάλλει τους μαθητές από παθητικούς δέκτες γνωστικών αντικειμένων, σε ενεργούς
εκπαιδευόμενους.
Η “Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου” είχε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της, με το
τέλος της σχολικής χρονιάς 2009-2010. Οι μαθητές, που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο
Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το χαρακτήρισαν ως ενδιαφέρον, θετικό και κάτι που δεν
είχαν ξαναδεί, κάτι καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε σχετική ερώτηση του τελικού
ερωτηματολογίου, όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι επιθυμούν τη συνέχιση της ψηφιακής τάξης και το
επόμενο σχολικό έτος, στη Δεύτερη τάξη του Γυμνασίου πλέον (Γκίκας, 2010β).
Για το λόγο αυτό, από τις 20 Σεπτεμβρίου 2010, με την αρχή της νέας χρονιάς και των
μαθημάτων, δημιουργήθηκε ένα νέο περιβάλλον Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, στο Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle ( http://www.moodle.org).

Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα της Ψηφιακής Β΄ Τάξης του Γυμνασίου Προαστίου

Η δομή του ήταν σχεδόν ίδια με την περσινή. Το περιβάλλον ήταν κλειστό, προσβάσιμο μόνο
στους μαθητές της τάξης, με τους ίδιους κωδικούς του ΠΣΔ, που είχαν από την περσινή χρονιά.
Τυχόν επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με τον καθηγητή-διαχειριστή του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος, ώστε να δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής ως καλεσμένου (guest). Φυσικά,
ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών για το νέο αυτό εγχείρημα.
Δημιουργήθηκε, αρχικά το forum, μια περιοχή συζητήσεων, όπου θα συζητούνται θέματα που
αφορούν το μάθημα, καθώς και μια περιοχή για κουβεντούλα, ένα chat-room, για σύγχρονη
επικοινωνία ανάμεσα στον καθηγητή του μαθήματος και τους μαθητές ή ανάμεσα στους μαθητές. Τα
προβλήματα που είχαμε πέρυσι, τελικά λύθηκαν με την αναβάθμιση του λογισμικού Moodle, από τη
διαχειριστική αρχή του ΠΣΔ. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, μέχρι στιγμής, τόσο από το
www.epyna.eu
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διδάσκοντα για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με τους μαθητές, όσο και από τους μαθητές για
επικοινωνία μεταξύ τους.
Όπως και την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ασφάλεια στον
εικονικό και χαώδη κόσμο του Διαδικτύου. Οι προφορικές συμβουλές στους μαθητές, για την ασφαλή
περιήγηση στο Διαδίκτυο και η ανάρτηση υλικού με τη μορφή κειμένων και υπερσυνδέσμων προς
ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα (Safer Internet ‘http://www.saferinternet.gr’, Safe Line
‘http://www.safeline.gr’), όπως και οι αναφορές του υπεύθυνου καθηγητή σε θέματα ασφαλείας στο
Διαδίκτυο ήταν συνεχείς. Στις συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών, υπήρξε συζήτηση και
προτροπή προς τους γονείς να γνωρίζουν τι κάνουν και πού βρίσκονται τα παιδιά τους, όταν
συνδέονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Για το θέμα αυτό, προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε στις 8
Φεβρουαρίου 2011, Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, ημερίδα για την
πληρέστερη ενημέρωση των γονέων, εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου
(http://www.saferinternet.gr/index.php?
parentobjId=Page157&objId=Category216&childobjid=Category216) .
Τη φετινή χρονιά, αποφασίστηκε να υπάρχει μόνο το μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο
διδάσκει ο δημιουργός και διαχειριστής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, στην ψηφιακή τάξη για τη
Β΄ γυμνασίου. Η δομή του τηλεμαθήματος ακολουθεί τη δομή του αναλυτικού προγράμματος και του
βιβλίου, χωρισμένη στις ενότητες του βιβλίου των Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου “Καινή
Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός και το έργο του”.

Εικόνα 2: Το πρώτο πεδίο της Ψηφιακής τάξης, βασισμένο στο σχολικό εγχειρίδιο

Τη φετινή χρονιά δόθηκε μεγάλη προσοχή στο υποστηρικτικό υλικό, το οποίο είναι τόσο ώστε να
μην κουράζει το μαθητή. Το περιεχόμενο των κειμένων, των υπερσυνδέσμων και του πολυμεσικού
υλικού ελέγχθηκαν από τον καθηγητή του μαθήματος, τόσο για την ακρίβεια και το εύρος κάλυψης
του αντικειμένου, όσο και για την ποιότητα των πληροφοριών (Τζιμογιάννης 2007). Μεγάλη σημασία
δόθηκε και στην ανατροφοδότηση του μαθησιακού αποτελέσματος, με τη δημιουργία από τον
υπεύθυνο καθηγητή, αρκετών κουίζ, τόσο για το σπίτι, όσο και για την τάξη. Και φέτος, τα
διαγωνίσματα τόσο του Α΄ τριμήνου, όσο και του Β΄ τριμήνου, στο μάθημα των Θρησκευτικών,
διεξήχθησαν on-line, με τους μαθητές να συνδέονται με τους Η/Υ τους, στο ΠΣΔ, μέσω του
ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του σχολείου. Τα δύο διαγωνίσματα διεξήχθησαν με απόλυτη
επιτυχία, χωρίς ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα. Οι μαθητές, ολοκληρώνοντας τα διαγωνίσματα, έχουν
πρόσβαση σε πλήρη ανατροφοδότηση της προσπάθειάς τους (σωστές απαντήσεις, βαθμολογία).

Πρακτικά Συνεδρίου

www.e-diktyo.eu

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

585

Παράλληλα με την Ψηφιακή Τάξη της Β΄ Γυμνασίου, δημιουργήθηκε, για το μάθημα των
Θρησκευτικών “Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστιανισμού”, αντίστοιχο εικονικό περιβάλλον
μάθησης και για τους μαθητές της Α΄ τάξης, με δομή όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το περιβάλλον
αυτό, χρησιμοποιώντας κάποια από τα στοιχεία του περσινού περιβάλλοντος, προσφέρεται μόνο
στους μαθητές που έχουν πρόσβαση από το σπίτι τους. Το εγχείρημα αυτό, μια πραγματικά εξ΄
αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα πρώτα στοιχεία να
δείχνουν πολύ μεγάλη και θετική ανταπόκριση από την πλευρά των μαθητών.

Εικόνα 3: Το εικονικό περιβάλλον της Ψηφιακής τάξης, της Α΄ Γυμνασίου

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Η ανταπόκριση των μαθητών σε μια προσπάθεια διαφορετική από τα συνηθισμένα δρώμενα σε
μια κλασική σχολική τάξη παραμένει αμείωτη. Οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν και να
αξιοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που τους δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, μέσα στην μαθησιακή διαδικασία της κλασσικής τάξης, αλλά και εκτός
αυτής. Το ποικίλο, ποιοτικό υποστηρικτικό υλικό, τα κουίζ και τα διαδικτυακά διαγωνίσματα για το
μάθημα των Θρησκευτικών, συνεχίζουν να αποτελούν μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική εμπειρία
για τους μαθητές, που ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό. Όλοι οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου
Προαστίου (31) συμμετέχουν στο περιβάλλον της Ψηφιακής Τάξης, το οποίο αξιοποιείται και εντός
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη. Από τους 30 μαθητές της Α΄ τάξης, οι 29 αποτελούν μέλη
της δικής τους Ψηφιακής Τάξης, με περισσότερους από τούς μισούς εγγεγραμμένους μαθητές να
διαθέτουν σχεδόν καθημερινή παρουσία στο εικονικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης.
Έχοντας λοιπόν, ως δεδομένα όλα αυτά τα στοιχεία, φαίνεται ότι η «Ψηφιακή τάξη», στη δεύτερή
της χρονιά στο Γυμνάσιο Προαστίου Καρδίτσας, ως μια εναλλακτική προσέγγιση στην αξιοποίηση
των Τ.Π.Ε., μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε και θα χρησιμοποιηθεί κατά
την εφαρμογή ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης «Μικροί ερευνητές στο μονοπάτι». Αυτό
αναφέρεται σε μαθητές της Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι γίνονται μικροί ερευνητές,
ακολουθούν μια πορεία στο μονοπάτι με τη χρήση του Global Positioning System (GPS) και συγκεντρώνουν
στοιχεία σε φύλλα καταγραφής και παρατήρησης μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με την επιστροφή τους
στο εργαστήριο των Η/Υ μεταφέρουν τα δεδομένα τους από το πεδίο στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(ΣΓΠ), τα αναλύουν, τα διαχειρίζονται και φτιάχνουν το δικό τους θεματικό χάρτη.
Μέσα από τη δραστηριότητά τους στη φύση και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών αποκτούν γνώσεις,
αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες και ευαισθητοποιούνται σε θέματα του περιβάλλοντος σύμφωνα πάντα με
τους σκοπούς και στόχους των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Με την παρατήρηση, καταγραφή, διαχείριση και ανάλυση των
δικών τους χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων πεδίου, σχηματίζοντας υποθέσεις που επαληθεύονται στη
δυναμική φύση του χώρου και του χρόνου, προχωρούν σε προτάσεις και συμπεράσματα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: GPS, GIS, συντεταγμένες, χάρτης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σημαντικός αριθμός ερευνών αναφέρει, ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη κατανόηση
βασικών εννοιών και φαινόμενων που σχετίζονται με όρους γεωγραφικούς (Paraskevas et al., 2010)
και περιβαλλοντικούς (Osborne & Freyberg 1985), όπως το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, κλίμακα,
υπόμνημα, χάρτης (Goria & Papadopoulou, 2008) ή με τις λειτουργίες των φυτών (Barman et al.,
2006) και το ρόλο τους στα φυσικά οικοσυστήματα, κ.α. και συνεπώς αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν
την ανάγκη προστασίας του τόπου τους. Επιπλέον, παρόλο που ενότητες σχετικές με τα θέματα αυτά
αποτελούν σημαντικό μέρος του περιεχομένου που διδάσκονται στο Δημοτικό (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ
-ΦΕΚ 303, 304 13/3/2003 τ. Β΄), η διδασκαλία τους συνήθως περιορίζεται σε δασκαλοκεντρικές
μεθόδους, καθώς δε διευρύνεται με τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας και
μάθησης, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών για τη μάθηση και τη
διδασκαλία (Bransford et al., 1999, Vosniadou, 2001a, Κλωνάρη, Λαϊνά, 2010). Η έλλειψη γνώσεων
και δεξιοτήτων διδακτικής προσέγγισης σχετικών θεμάτων από τους εκπαιδευτικούς (Klonari, 2004)
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα οποιασδήποτε προσπάθειας για εφαρμογή προγραμμάτων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που θα τους ωθήσει να αναπτύξουν προσωπική κινητοποίηση και
να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ενεργοί πολίτες (Meinhold & Malkus, 2005).
Επιπλέον, το ζήτημα της ερμηνείας και χρήσης των γεωγραφικών όρων και συμβόλων (π.χ.
υψόμετρο, γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου, κ.α.) είναι πολύ σημαντικό και συχνά υπάρχει
πρόβλημα ως προς την κατανόηση και την ερμηνεία τους από τους μαθητές (Blaut, 1997). Τα παιδιά
αδυνατούν να κατανοήσουν αυτές τις αφηρημένες για την ηλικία τους έννοιες και πολλές φορές
παραιτούνται από την προσπάθεια να τις κατανοήσουν, αν δεν βοηθηθούν να τις προσεγγίσουν μέσα
από βιωματική μάθηση (Piaget, 1971). Ερευνητές (Shin, 2006, Klonari et al., 2011) υποστηρίζουν,
ότι, αν οι μαθητές μέσα από την εμπειρία της εξερεύνησης και την χρήση των γεωγραφικών
εργαλείων έχουν την ευχέρεια της οπτικής αντίληψης των γεωγραφικών χαρακτηριστικών μέσα στο
τοπικό τους περιβάλλον, είναι δυνατόν να οδηγηθούν αβίαστα στην κατάκτηση αυτών των γνώσεων.
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η εργασία πεδίου (Dusic & Smith, 2004) επιτρέπει στους μαθητές να
συνδέσουν αφηρημένες επιστημονικές ιδέες με τη δική τους προσωπική παρατήρηση, με τα χέρια
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τους και όλες τις αισθήσεις τους, με τα βιώματα και τις εμπειρίες τους και πάντα μέσα στη δυναμική
φύση του κάθε βιοτικού και αβιοτικού στοιχείου του χώρου και του χρόνου, που έχει επιλεγεί.
Προωθεί, επίσης, μια βαθύτερη κατανόηση των διερευνητικών προσεγγίσεων που υποστηρίζει το
σύνολο των επιστημών. Η άμεση παρατήρηση του περιβάλλοντος (Howarth & Slingsby, 2006) και
της πρακτικής επιστημονικής έρευνας έξω από την τάξη είναι θεμελιώδους σημασίας για την
κατανόηση της φύση της επιστήμης και αποτελεί πηγή έμπνευσης και κίνητρο νέων ανακαλύψεων. Ο
καθηγητής Campbell (1994) υποστηρίζει ότι, πολλές ιδέες στην επιστήμη έχουν εμπνευστεί από τις
παρατηρήσεις του φυσικού περιβάλλοντος. Η επιτόπια έρευνα μπορεί να ενσωματωθεί σε μια πορεία
στην επιστήμη ως μία σειρά σύντομων επεισοδίων υπαίθριας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια μιας
χρονικής περιόδου.
Εντούτοις στο ελληνικό σχολείο, στα ΑΠΣ, δεν υπάρχουν σαφείς συστάσεις προς τους
εκπαιδευτικούς, που αναφέρονται σε μεθόδους διδασκαλίας έξω από την σχολική τάξη και αυτός είναι
και ένας λόγος που σε πολλά προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών δεν πραγματοποιούνται
δραστηριότητες για την απόκτηση εμπειρίας μέσα από την εργασία πεδίου και την επιτόπια έρευνα.
Παρόλα αυτά, και με βάση την διεθνή πραγματικότητα και εμπειρία, η εργασία πεδίου και η επιτόπια
έρευνα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε προγράμματος σπουδών και μάλιστα για
ορισμένα μαθήματα όπως η Γεωγραφία και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τίθεται ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την διδασκαλία τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται με σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της διαθεματικής
προσέγγισης (Gagne et al., 1992), και της ικανότητας χρήσης από τους μαθητές των νέων τεχνολογιών
(ιδιαίτερα GPS και GIS) στα πλαίσια ενός προγράμματος ΠΕ. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση για
παιδιά Ε΄ & Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Μελέτη
Περιβάλλοντος, τη Γεωγραφία, την Ιστορία, τα Μαθηματικά, συνδυάζοντας ταυτόχρονα την εργασία πεδίου
και τις νέες τεχνολογίες. Η έλλειψη αντίστοιχων ερευνών στην ελληνική πραγματικότητα αποτέλεσε και το
κίνητρο πραγματοποίησης αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας.
Στην εργασία πεδίου για την συλλογή κάποιων δεδομένων οι μαθητές, όπως προηγούμενα
αναφέρθηκε, χρησιμοποιούν GPS (Geographical Positioning System), ενώ για την επεξεργασία και
οπτικοποίησή τους το ArcGIS (GIS: Geographic Information System = ΣΓΠ: Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών). Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια νέα καινοτόμο εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία, μια και μέσα από την αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας δεν βρέθηκαν
αντίστοιχες εφαρμογές σε επίπεδο δημοτικού σχολείου για την Ελλάδα. Η χρήση των GPS βασίζεται
στο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που παρέχει αξιόπιστη θεσηθεσία (εντοπισμός
θέσης) και ακριβείς πληροφορίες για αυτήν, (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος δηλ. τις
συντεταγμένες του σημείου, το υψόμετρο, κ. ά.) «ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε στην Γη», όπου
υπάρχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή με τέσσερις ή περισσότερους GPS δορυφόρους. Το GPS
αποτελείται από τρία μέρη: δορυφόρους σε τροχιά από τη Γη, σταθμούς ελέγχου στη Γη, και οι δέκτες
GPS που ανήκουν στους χρήστες. Κάθε δέκτης GPS δίνει στη συνέχεια τρισδιάστατη θέση
(γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο) συν τον χρόνο. Η εισαγωγή των δεδομένων
στο ArcGIS και η οπτικοποίησή τους θα δώσουν το χάρτη του μονοπατιού πάνω στο χάρτη της
περιοχής της Λέσβου.
Το σενάριο αυτό της δραστηριότητας βοηθάει τους μαθητές να γίνουν μικροί ερευνητές ενός
συγκεκριμένου μονοπατιού στη φύση. Μέσα από την εξερεύνηση αυτή, ο μαθητής έχει ενεργό ρόλο
στην κατάκτηση της γνώσης (Alibrandi & Palmer-Moloney, 2001). Σκοπός μας είναι με την
καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Bruner, 1961, 1990) να αποκτήσουν με ευχάριστο και διασκεδαστικό
τρόπο γνώσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες για το περιβάλλον και το χώρο καθώς
και να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Θέλουμε δηλαδή να επιτευχθούν όχι μόνο οι
γνωστικοί στόχοι του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και οι ψυχοκινητικοί και οι
συναισθηματικοί. (Bloom et al., 1956). Με τη διευθέτηση από τον εκπαιδευτικό των απαραίτητων
προϋποθέσεων και συνθηκών, που αποτελούν κίνητρο για το μαθητή, προχωρούν πέρα από την απλή
παρουσίαση στείρων γνώσεων στην έμπρακτη αναζήτηση της γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που ανταποκρίνεται στα σημερινά ενδιαφέροντα των μαθητών. Η χρήση και
εκμάθηση των ΣΓΠ συμβάλουν στην εκπαίδευση των σημερινών μαθητών και επομένως των
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αυριανών πολιτών όχι μόνο ως μέσο αλλά ως εργαλείο που έχει μπει στη ζωή του νεοέλληνα και
τείνει να εδραιωθεί στην καθημερινή του ζωή.
Αυτός είναι και ο λόγος, που δημιουργήσαμε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο και προχωρήσαμε την
τρέχουσα σχολική χρονιά στην υλοποίησή του, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή του σε συγκεκριμένο δείγμα μαθητών. Τέλος με βάση τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν θα προχωρήσουμε σε βελτιώσεις ή και διορθώσεις του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό ενσωματώνει στοιχεία βιωματικής
μάθησης και έρευνας πεδίου αλλά και πειραματισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων επεξεργασίας
δεδομένων, διερεύνησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. Ο σχεδιασμός του διδακτικού υλικού δίνει τη
δυνατότητα αξιοποίησης των ιδεών των μαθητών που μπορεί να προκύψουν από την έρευνα στο
πεδίο, πειραματισμού και επεξεργασίας δεδομένων στη διαδικασία παραγωγής επιστημονικής γνώσης.
Ο σχεδιασμός του εγχειριδίου για το δάσκαλο επίσης, αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα σχετικά με
εντοπισμό δυσκολιών στη διδασκαλία των σχετικών θεμάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Σκοπός
Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου, σύμφωνα με το προαναφερόμενο θεωρητικό
πλαίσιο, το οποίο και χρησιμοποιούμε κατά την διάρκεια ενός προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού, ώστε να αξιολογήσουμε την
αποτελεσματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην πραγμάτωση των παρακάτω
στόχων.
Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού
Με την εργασία πεδίου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών πέρα από το σκοπό που αναφέρθηκε
στο γενικό μέρος, οι μαθητές αναμένεται:
• Να διακρίνουν γεωγραφικές έννοιες, όπως το υψόμετρο και τις συντεταγμένες μιας
θέσης.
• Να μπορούν να κάνουν μετρήσεις με τη χρήση του GPS και να τις καταγράφουν.
• Να μπορούν να επεξεργάζονται γεωγραφικές πληροφορίες και να τις οπτικοποιούν
(δημιουργία χάρτη) με τη χρήση των GIS.
•
Να αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής και τις σχέσεις μεταξύ των
φυτικών και ζωικών οργανισμών.
• Να παρατηρούν αποτελέσματα των φυσικών διαδικασιών που διαμορφώνουν την
μορφολογία της περιοχής και να κάνουν υποθετικά σενάρια σχετικά με αυτά.
• Να προβληματίζονται σχετικά με το πώς οι ανθρώπινες δράσεις τροποποιούν το φυσικό
περιβάλλον.
• Να παρουσιάζουν την εργασία τους και τα συμπεράσματά τους αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
• Να αναπτύξουν ομαδικό και διερευνητικό πνεύμα εργασίας στην τάξη αλλά και στο
φυσικό περιβάλλον.
• Να αγαπήσουν τις δράσεις στη φύση και να ευαισθητοποιηθούν για να συμμετέχουν
ενεργά στην προστασία της, σήμερα ως παιδιά και αύριο ως οι μελλοντικοί υπεύθυνοι
περιβαλλοντικά πολίτες.
Επίπεδο εφαρμογής και δείγμα
Το συγκεκριμένο σενάριο είναι σχεδιασμένο για παιδιά Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και για Διήμερο
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα. Η ίδια εφαρμογή με τα ίδια εργαλεία αλλά έχοντας ως γεωγραφικό
υπόβαθρο άλλα μονοπάτια στη φύση από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μπορεί με κάποια προσαρμογή
να χρησιμοποιηθεί για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
Υπολογίζεται, ότι ο χρόνος που απαιτείται για να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα με τη συλλογή των γεωγραφικών και περιγραφικών-περιβαλλοντικών δεδομένων και την
επεξεργασία, διαχείρισή τους με τις νέες τεχνολογίες καθώς, και την κατασκευή χάρτη από τους
μαθητές προκειμένου να υλοποιηθεί σύμφωνα με το σκοπό και τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, θα
χρειαστούν χρονικά δύο ημέρες.
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Το δείγμα μας υπολογίζεται να συμπεριλάβει πάνω από 60 μαθητές. Οι ενέργειες μας χωρίζονται
σ’ αυτές πριν από την επίσκεψη στο πεδίο, σ’ αυτές κατά την διάρκεια της επίσκεψης και
εξερεύνησης με τους μαθητές στο μονοπάτι και σε αυτές μετά την εξερεύνηση και αξιολόγηση του
προγράμματος μέσω των εργασιών και των ερωτηματολογίων, που εκτελούνται από τα παιδιά.
Εκπαιδευτικό πακέτο της έρευνας
Το εκπαιδευτικό πακέτο που χρησιμοποιείται στην έρευνα περιλαμβάνει:
• Ερωτηματολόγιο για τους μαθητές που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα
• Φύλλα Καταγραφής/Παρατήρησης, που θα συμπληρωθούν από τις ομάδες των μαθητών
κατά την εξερεύνηση στο πεδίο καθώς και Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό-Κάρτες με
την ενδεικτική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, όπου σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα
παιδιά στην επιτόπια αναγνώριση φυτών και ζώων και στην καταγραφή τους.
• Φύλλα Εργασίας και Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης στην τάξη-εργαστήριο από τα οποία
διερευνώνται όχι τόσο οι γνώσεις του μαθητή, όσο το κατά πόσο οι μαθητές έχουν
αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία αλλά και με την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στο σχολείο (συνεργατικότητα, χρήση εργαλείων, ικανότητα
οργάνωσης σε επίπεδο νοητικού χάρτη και υλοποίησης εργασίας κ.ά.).
Στο πακέτο αυτό περιέχονται και οδηγίες αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα οι οποίες
καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό, που θα αποφασίσει να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα αυτό ακόμα και
αν δεν έχει προηγούμενη γνώση του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου.
Περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Πριν την επίσκεψη στο πεδίο – Προετοιμασία του εκπαιδευτικού
Όταν πρόκειται ο εκπαιδευτικός να δουλέψει με τους μαθητές του στο πεδίο είναι απαραίτητο να
είναι πολύ προσεκτικός και μεθοδικός, και να έχει φροντίσει για τον σωστό και ολοκληρωμένο
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να επισκεφτεί το μονοπάτι πριν
πάει με τους μαθητές και να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών όπως περιγράφονται παρακάτω:
• Προετοιμασία του χώρου επίσκεψης
• Χαρτογράφηση όλης της διαδρομής
• Αναζήτηση και καταγραφή όλων των σημείων ενδιαφέροντος στα οποία θα
αναφερθούμε, τόσο κατά την εξερεύνηση με τα παιδιά όσο και στην σύνταξη των
φύλλων εργασίας.
• Χρονομέτρηση της διαδρομής
• Συλλογή όλου του απαραίτητου υλικού για την καταγραφή των σχετικών φύλλων
εργασίας (παρατήρησης και καταγραφής)
• Συγγραφή των φύλλων εργασίας
• Κατασκευή βοηθητικού υλικού (καρτέλες με φυτά και ζώα της περιοχής)
• Εφοδιασμό και συγκέντρωση των εργαλείων μέτρησης και παρατήρησης που θα
χρησιμοποιηθούν στο πεδίο (GPS, μικροσκόπια)
• Οργάνωση της όλης διαδικασίας του προγράμματος.
Πριν την επίσκεψη στο πεδίο – Προετοιμασία του μαθητή
Συζήτηση και ενημέρωση των μαθητών για όλα τα στάδια του προγράμματος.
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις για τη
συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τα στοιχεία του μαθητή, αλλά με το γνωστικό του επίπεδο
πάνω σε έννοιες και θέματα που διαπραγματεύεται το πρόγραμμα.
Παρουσίαση με η/υ του σχεδιασμού του προγράμματος.
Υποδειγματική παρουσίαση του GPS.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των μαθητών στο μονοπάτι
• Υποδοχή και γνωριμία με τους μαθητές στο πεδίο.
• Ενημέρωση των μαθητών για την επιτόπια έρευνα τους.
• Χωρισμός σε ομάδες και κατανομή εργασιών-ρόλων μες στην ομάδα: Οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων και ο καθένας αναλαμβάνει και μία διαφορετική
εργασία για το πεδίο και όλες μαζί συγκροτούν τα στοιχεία για την εργασία, που θα
φτιάξει και θα παρουσιάσει η ομάδα τους μετά την εξερεύνηση του μονοπατιού. (Φύλλα
Καταγραφής- γεωγράφος, Φύλλα Παρατήρησης-γραμματέας παρατηρήσεων, GPS-

Πρακτικά Συνεδρίου

www.e-diktyo.eu

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

591

τεχνικός, μικροσκόπια και συλλογή φυτών και ζώων-βιολόγος, Κάρτες φυτών, ζώων και
φωτογραφική μηχανή-ταξινόμος).
• Παράδοση των οργάνων και των φύλλων εργασίας.
Πραγματοποιείται έξοδος στο πεδίο, ακολουθεί η πορεία-εξερεύνησης με τις μαθητικές ομάδες
και ταυτόχρονα γίνεται η συλλογή και καταγραφή των στοιχείων ενδιαφέροντος στα φύλλα
εργασίας. Συγκεκριμένα έχουν σχεδιαστεί: α)Φύλλο Καταγραφής για τη συλλογή πληροφοριώνγεωγραφικών δεδομένων, όπου καταγράφεται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος καθώς και το
υψόμετρο σε 50-55 συγκεκριμένα σημεία, που έχουν προεπιλεγεί και β) το Φύλλο Παρατήρησης για
να σημειωθούν τα φυτά και ζώα που θα συναντήσουν οι μαθητές στα συγκεκριμένα σημεία
παρατήρησής τους. Στην καταγραφή αυτή βοηθούν οι αναλυτικές πληροφορίες που αναγράφονται στα
συγκεκριμένα έντυπα και οι κάρτες φυτών και ζώων. Η καταγραφή των στοιχείων και η όλη
συγκέντρωση και εξέταση του υλικού από τους μαθητές γίνεται με τη χρήση GPS, παιδικού
μικροσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής. Έτσι η μαθητική ομάδα βιώνει τη διαδικασία μιας
πραγματικής ομάδας μικρών ερευνητών, που εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους (παρατήρηση,
αναγνώριση, συλλογή, περιγραφή, καταγραφή, ταξινόμηση, κλπ).
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι για κάθε φύλλο μαθητή σε όλες τις φάσεις του προγράμματος
έχει σχεδιαστεί και το αντίστοιχο φύλλο εκπαιδευτικού, που του παρέχει τις απαραίτητες γνωστικές
πληροφορίες και διδακτικές ενέργειες.
Μετά την επίσκεψη των μαθητών στο μονοπάτι
Στο εργαστήριο Η/Υ
Οι ομάδες των μαθητών επιστρέφουν στο εργαστήριο των Η/Υ για να εισάγουν στους
υπολογιστές τα γεωγραφικά δεδομένα που έχουν καταγράψει καθώς, επίσης, και τα άλλα δεδομένα
παρατήρησής τους από το φυσικό περιβάλλον. Τα πρώτα με την κατάλληλη επεξεργασία τους δίνουν
το χάρτη του μονοπατιού ενώ τα δεύτερα τους πίνακες με τις περιγραφικές πληροφορίες για κάθε
σημείο της διαδρομής, που συνδέουν την χωρική με την περιγραφική πληροφορία.
Οι εργασίες αυτές των μαθητών είναι τα πρώτα στοιχεία για να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό
μας πακέτο, που αποτελεί και το δεύτερο σκοπό της έρευνάς μας. Γι αυτό έχουν δημιουργηθεί τρία (3)
φύλλα εργασίας του μαθητή και ένα φύλλο αξιολόγησης. Σ’ αυτά περιγράφονται αναλυτικά τα
βήματα που πρέπει να γίνουν εκ μέρους των μαθητών, για την αξιοποίηση των δεδομένων και
ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι εικόνες της οθόνης του Η/Υ που θα πρέπει να βλέπουν οι μαθητές,
ακολουθώντας τις οδηγίες για κάθε βήμα στην αντίστοιχη εργασία.
Το αποτέλεσμα της εργασίας τους είναι η παραγωγή του χάρτη του μονοπατιού, που
εξερεύνησαν, με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που έχουν επιλέξει για την ταυτότητα του
χάρτη τους.
Στην τάξη
Οι μαθητές διηγούνται και καταγράφουν σε ελεύθερο κείμενο σκέψεις, εντυπώσεις,
συναισθήματα, προβληματισμούς… από τις επισκέψεις τους ή επιλέγουν να εκφραστούν με κάποιο
άλλο καλλιτεχνικό μέσο.
Συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αντίστοιχο με το αρχικό, στο οποίο αποτυπώνουν τις νέες
γνωστικές τους κατακτήσεις, καθώς, επίσης και ερωτηματολόγιο με κλειστές ερωτήσεις για να
αξιολογήσουν το πρόγραμμα και να κάνουν τις προτάσεις τους.
Έτσι, οι μαθητές αξιολογούν τις συνθήκες και τα μέσα για μάθηση και διδασκαλία, που τους
προσφέρονται, αυτοαξιολογούνται, αλληλοαξιολογούνται και αξιολογούν το πρόγραμμα στο σύνολο
του και στις επιμέρους ενότητες – δραστηριότητές του. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται
περισσότερα του ενός μέσα αξιολόγησης και προβλέπονται τρόποι για την πολλαπλή αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της.

Παρακάτω παραθέτονται μερικά αποσπάσματα και συγκεκριμένα εικόνες από τα φύλλα εργασίας
του μαθητή, και τα αντίστοιχα φύλλα του εκπαιδευτικού.
α/α

Γεωγραφικό
πλάτοςx
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Εκκλησία Ασωμάτου

Πίνακας 1: Ο πίνακας όπου οι μαθητές καταγράφουν στο πεδίο τις μετρήσεις των συντεταγμένων και το
υψόμετρο με τη χρήση του GPS.
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Εκκλησία Ασωμάτου

Φυτά
που
συναντήσαμε

Ζώα
που
συναντήσαμε

Παρατηρήσεις

Πίνακας 1: Ο αντίστοιχος πίνακας όπου οι μαθητές καταγράφουν στο πεδίο τα φυτά και τα ζώα που συνάντησαν
στα σημεία, που μέτρησαν τις συντεταγμένες.

Σχήμα 1: Η εικόνα χρησιμοποείται στις αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή των δεδομένων του πεδίου στo
ArcGIS.
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Σχήμα2: Η αρχική εμφάνιση των σημειακών δεδομένων δηλ. των σημείων με τις συντεταγμένες τους, που οι
μαθητές πήραν περπατώντας στο μονοπάτι πάνω στο χάρτη της Λέσβου .

Σχήμα3: Η εμφάνιση όλων των περιγραφικών δεδομένων δηλ. των φυτών ,των ζώων κτλ., που οι μαθητές
κατέγραψαν στα συγκεκριμένα σημεία, όπου έκαναν τις μετρήσεις τους.
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Σχήμα3: Οι μαθητές, αφού έχουν ονομάσει με δικούς τους αυτονόητους χαρακτηρισμούς τα σημεία που
κατέγραψαν, μετρούν την απόσταση που περπάτησαν πάνω στον ηλεκτρονικό χάρτη τους.

Σχήμα3: Οι μαθητές προχωρούν από τα δεδομένα τους στο δικό τους χάρτη. Θα του δώσουν τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν την ταυτότητα ενός χάρτη δηλ. τίτλο, υπόμνημα, κλίμακα, προσανατολισμό και θα είναι έτοιμοι να
τον τυπώσουν
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόζεται σε ένα δείγμα 60-70 μαθητών από
Δημοτικά Σχολεία της Μυτιλήνης και έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2011. Τα παιδιά
εξερευνούν ένα μονοπάτι της Λέσβου (Ασώματος - Άγιοι Ανάργυροι) για να συγκεντρώσουν τα
δεδομένα τους και κατόπιν τα αξιοποιούν στο εργαστήριο του Τμήματος Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου λόγω έλλειψης σύγχρονων εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία. Η
παντελής, λοιπόν, έλλειψη του εκπαιδευτικού υλικού έρχεται να συμπληρωθεί και από την
απουσία της αντίστοιχης υποδομής και έτσι στερεί από τους μαθητές τους νέους τρόπους του
«γεωγραφικού σκέπτεσθαι» για μια οργανωμένη γνώση στις δομές και τις ιδιότητες του γήινου
χώρου.
Είναι καιρός να ξεκινήσει ένας προβληματισμός για την αναβάθμιση της Γεωγραφικής και
Περιβαλλοντικής παιδείας στην Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα με τις νέες μεθόδους
διδασκαλίας και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Οι αρχές, οι οποίες εκφράζουν τη φιλοσοφία της ανανεωμένης γεωγραφικής και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϋποθέτουν την παροχή στους μαθητές έγκυρης – έγκριτης
σύγχρονης γεωγραφικής γνώσης που περιλαμβάνει εκφράσεις του χώρου, χωρικές διαδικασίες και
τα αναγκαία υποστηρικτικά εργαλεία και τεχνικές με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση απαντήσεων
και λύσεων σε προβλήματα του φυσικογεωγραφικού, ανθρωπογεωγραφικού και οικογεωγραφικού
περιβάλλοντος.
Και αναμφίβολα, θα βάλλει τα θεμέλια της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στην
τρυφερή αυτή ηλικία, που αρχίζει να πλάθει και να διαμορφώνει την προσωπικότητα των
αυριανών υπεύθυνων πολιτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια επιτυχημένη διάγνωση γνώσης δύναται να προσδιορίσει τα διανοητικά πλεονεκτήματα που προσθέτουν
αξία στον οργανισμό. Η διάγνωση γνώσης, όχι μόνο βοηθά στον προσδιορισμό τού πού βρίσκεται η γνώση μέσα
στον οργανισμό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως δείκτης για το ποιο είναι το καλύτερο μονοπάτι από την
άποψη της βελτίωσης. Η διάγνωση γνώσης που εφαρμόστηκε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ελληνογαλλικής
Σχολής Καλαμαρί υπέδειξε αδυναμίες και προβλήματα που σχετίζονταν με τις ενημερώσεις εσωτερικές (μεταξύ
καθηγητών κ διεύθυνσης) και εξωτερικές (γονείς και κηδεμόνες) αναφορικά με τα στοιχεία αξιολόγησης των
μαθητών. Οι αδυναμίες αυτές πιστεύουμε πως αφορούν αν όχι στο σύνολο τους τα περισσότερα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Με στόχο την παράκαμψη των δυσκολιών, όπως αυτές επισημάνθηκαν από τη διάγνωση γνώσης που
εφαρμόστηκε, προτάθηκε και εν τέλει αναπτύχθηκε μία διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού βαθμολογίου. Η
διαδικτυακή αυτή εφαρμογή παρέχει μια σειρά δυνατοτήτων σε καθηγητές, ΣΥΠ, διεύθυνση και γονείς και
κηδεμόνες για την πληρέστερη και αμεσότερη ενημέρωση τους σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδικτυακό βαθμολόγιο, ΤΠΕ και διοίκηση σχολικής μονάδας, διάγνωση γνώσης σε
σχολική μονάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα δράση προέκυψε ως σύγκλιση της αναγκαιότητας των εξής παραγόντων:
• Ανάγκη της Διεύθυνσης για άμεση και σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την
αξιολόγηση/επίδοση των μαθητών.
• Ανάγκη του Συλλόγου Καθηγητών για οριζόντια ταχεία ενημέρωση, διαμόρφωση πληρέστερης
εικόνας του κάθε μαθητή και του τμήματός του.
• Αναγκαιότητα των Γονέων και Κηδεμόνων για ενδελεχή και πληρέστερη ενημέρωση, αν είναι
δυνατόν και σε καθημερινή βάση.
• Αναγκαιότητα μείωσης του χρόνου και περιορισμού σε θέματα ουσίας κατά τη συνεργασία των
Καθηγητών
Με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω αναγκαιοτητών προτάθηκε και τελικά υλοποιήθηκε
διάγνωση γνώσης στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Η υπόθεση ότι η αύξηση της αξίας ενός οργανισμού εξαρτάται από το διανοητικό της κεφάλαιο
συναντάται σήμερα τόσο στο ερευνητικό πεδίο όσο και στο πεδίο της διοίκησης. Το κύριο στρατηγικό
σημείο για τους σύγχρονους οργανισμούς είναι η επένδυση στην καινοτομία μέσω της δημιουργίας
νέας γνώσης και της επίδειξης μοναδικότητας στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων. Έχει
υποστηριχτεί ότι αν υπάρξει αποδοτική διαχείριση γνώσης, οι οργανισμοί μπορούν να στηριχτούν σ’
αυτήν, για να δημιουργήσουν νέα γνώση και καινοτομία.
Δεδομένης της ευρείας αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η γνώση στους οργανισμούς, η
έρευνα έχει εστιάσει στις διαφορετικές πτυχές της διαχείρισης γνώσης. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο
τομέας της διαχείρισης γνώσης
έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Από την προσπάθεια
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βελτιστοποίησης της διαχείρισης γνώσης έχει προκύψει μια σειρά μεθόδων για πιο αποδοτική
διαχείριση των διανοητικών πόρων μέσα στα εταιρικά πλαίσια.
Οι πρώτες ενσαρκώσεις της διαχείρισης γνώσης στους οργανισμούς εστίαζαν κυρίως στη χρήση
της πληροφορίας και των Τεχνολογιών Επικοινωνίας, προκειμένου να δομήσουν και να
αποθηκεύσουν τη γνώση (Skyrme, 1998). Σύμφωνα με τον Ackerman (1996), οι τεχνολογίες
επικοινωνιών επιτρέπουν την αυτοματοποίηση των οργανωσιακών συστημάτων μνήμης: 1) με την
δυνατότητα ανάκτησης καταγεγραμμένης γνώσης και 2) καθιστώντας προσβάσιμη την γνώση από τα
άτομα. Για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώσης υποβοηθούμενων από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, η έρευνα έχει επικεντρωθεί: στη στρατηγική διαχείρισης γνώσης (Davenport 1999), στην
ανάλυση και τον χαρακτηρισμό της άτυπης γνώσης (Nonaka and Takeuchi 1995),στην τεχνολογική
υποστήριξη και στο σχεδιασμό (Duffy 2000), και στις κοινωνικές πτυχές της χρήσης και του
διαμοιρασμού της γνώσης (Cook and Brown 1999). Παρόλα αυτά, επισημαίνεται πόσο μονοσήμαντη
είναι αυτή η προσέγγιση, τονίζοντας τη σημαντικότητα των διαδικασιών γνώσης, όπως η δημιουργία,
ο προσδιορισμός και η εκμετάλλευση της γνώσης και ο ρόλος που διαδραματίζουν τα άτομα στις
διαδικασίες αυτές. Πράγματι, ο McElroy ισχυρίζεται ότι: ‘σημαντικής αξίας οργανωσιακή γνώση, δεν
υπάρχει – τα άτομα στον οργανισμό την δημιουργούν’ (McElroy 2001). Ως αποτέλεσμα της
ικανότητας του κάθε ατόμου να δημιουργεί, να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί γνώση προκύπτει η
βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού να αναπτύσσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει μοντέλα διαχείρισης γνώσης που περιλαμβάνουν διαφορετικό
αριθμό διαδικασιών. Σύμφωνα με τον Bergeron (2003) η διαχείριση γνώσης περιλαμβάνει τις εξής
διαδικασίες:
• Δημιουργία ή συσσώρευση. Η γνώση δημιουργείται ή συσσωρεύεται από τους εργάτες γνώσης.
• Μετατροπή. Η γνώση μετατρέπεται έτσι ώστε να καλύπτει άμεσες ή μελλοντικές ανάγκες.
• Χρήση. Η γνώση υιοθετείται για κάποιο συγκεκριμένο, χρήσιμο σκοπό.
• Αρχειοθέτηση. Η γνώση αποθηκεύεται σε τέτοια μορφή και σχήμα έτσι ώστε να διατηρηθεί στο
χρόνο, να είναι προσιτή και να είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί από τους εργάτες γνώσης στο
μέλλον.
• Μεταφορά. Μεταφορά ή επικοινωνία της γνώσης από ένα άτομο ή μέρος σε ένα άλλο.
• Μετάφραση. Η γνώση μεταφράζεται από την αρχική της μορφή σε μία νέα περισσότερο
κατάλληλη για κάποιον καινούργιο σκοπό
• Πρόσβαση. Παροχή περιορισμένης πρόσβασης στους εργάτες γνώσης ανάλογα με τις ανάγκες
τους.
• Απόρριψη. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποια πληροφορία / γνώση θα διατηρηθεί και ποια
θα καταστραφεί.
Για πρακτικούς λόγους οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κύριες
διαδικασίες σύμφωνα με τους Firestone, Joseph M., και McElroy (2003) αυτήν της παραγωγής
γνώσης και της ολοκλήρωσης γνώσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η διαχείριση γνώση παραμένει κυρίως, μια άγνωστη δραστηριότητα. Πολλοί οργανισμοί,
αγνοούν ότι χρειάζονται μια διεξαγωγή γνώσης. Σύμφωνα με τον Wigg (1993) υπάρχουν σημάδια τα
οποία υποδεικνύουν ότι ένας οργανισμός χρειάζεται διάγνωση γνώσης:
• Πλεονασμός ή έλλειψη πληροφορίας.
• Μη συνειδητοποίηση της γνώσης ή της πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη εντός του
οργανισμού.
• Διπλασιασμός της γνώσης μέσα σε διαφορετικά τμήματα του οργανισμού, ανακάλυψη εκ νέου
του τροχού.
• Συχνή χρήση απαρχαιωμένης γνώσης, χωρίς ποιότητα ή αξία.
• Άγνοια για το πού μπορεί να βρεθεί κατάλληλη γνώση.
Το εργαλείο της διάγνωσης γνώσης μας παρέχει τη δυνατότητα: να καταλάβουμε τις διαδικασίες
γνώσης, να επιτύχουμε τους στόχους γνώσης του οργανισμού (Lauer and Tanniru, 2001) και αποτελεί
κρίσιμο μέρος μιας μεθοδολογίας διαχείρισης γνώσης (Liebowitz, 1999). Η διάγνωση γνώσης
ορίζεται ως ένα εργαλείο που παρουσιάζει πιθανούς τύπους αποθήκευσης γνώσης (Liebowitz 2000).
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Πρόκειται για το πρώτο βήμα κάθε στρατηγικής διαχείρισης γνώσης. Ανακαλύπτοντας ένας
οργανισμός πως κατέχει τη γνώση, τότε είναι δυνατόν να βρει πιο αποδοτικές μεθόδους αποθήκευσης
και διαμοιρασμού της γνώσης. Ακόμη, η διάγνωση γνώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εκτίμηση του βαθμού της ανάγκης για αλλαγές στην εταιρεία. Η διάγνωσης γνώσης είναι η πιο
σημαντική πρώτη φάση μιας πρωτοβουλίας διαχείρισης γνώσης. Χρησιμοποιείται για να παράσχει μια
εικόνα της «υγείας» της γνώσης ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μελέτη των πολιτικών και των
πρακτικών γνώσης που ακολουθεί ο οργανισμός, των πληροφοριών, της δομής και των ροών της
γνώσης. Η διάγνωση γνώσης εξετάζει τις πηγές γνώσης και τη χρήση τους: πώς και γιατί η γνώση
αποκτάται, προσπελάζεται, διαμοιράζεται και χρησιμοποιείται. Η διάγνωση γνώσης θα επιδιώξει να
δώσει ποιοτική γνώση για το αν οργανισμός είναι έτοιμος, ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτικά να γίνει
γνωσο - κεντρικός (Hylton 2002b). Σύμφωνα με το Delphi Group ‘μία επιτυχημένη διάγνωση γνώσης
κατορθώνει πολλά πράγματα. Παρέχει μια επισκόπηση των δυνάμεων και των αδυναμιών του
οργανισμού, προσφέρει επιστημονική ανάλυση των δυνατοτήτων του οργανισμού για ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, και αποκαλύπτει την επίδοση των τεχνικών διαχείρισης γνώσης στον οργανισμό.’ (The
Delphi Group, 1999). Σε γενικές γραμμές μια διάγνωση γνώσης βοηθά στον προσδιορισμό: Των
αναγκών για γνώση του οργανισμού, της γνώση που είναι διαθέσιμη και πού είναι τοποθετημένη, της
ύπαρξης κενών ή δυσχερειών και της ροής της γνώσης στον οργανισμό.
Σύμφωνα με τους Debenham και Clark (1994) , μια διάγνωση γνώσης είναι ένα έγγραφο το οποίο
παρέχει μια δομημένη επισκόπηση ενός τμήματος γνώσης ενός οργανισμού, καθώς και λεπτομέρειες
για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κομματιών της. Το έγγραφο ακόμη προσδιορίζει
τις αποθήκες γνώσης στις οποίες αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα κομμάτια γνώσης.
Ο S Capshaw πιστεύει ότι η διάγνωση γνώσης πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες εξόδους
(Capshaw 1999):
• μία αξιολόγηση του επιπέδου χρήσης και διαμοιρασμού της γνώσης,
• παρουσίαση της τάση που έχει η διαχείριση γνώσης μέσα στον οργανισμό,
• προσδιορισμός και ανάλυση των ευκαιριών διαχείρισης γνώσης,
• απομόνωση πιθανών προβληματικών περιοχών και
• μια εκτίμηση της αντιληπτής αξίας της γνώσης μέσα στον οργανισμό.
Μια διάγνωση γνώσης είναι ικανή να περιγράψει:
• Τι κατέχει ο οργανισμός,
• Ποιος το κατέχει και
• Πως ρέει (ή δεν ρέει) μέσα στον οργανισμό.
Ακόμη μπορεί να υποδείξει ποιες αλλαγές απαιτούνται:
• Στην οργανωσιακή και προσωπική συμπεριφορά,
• Στις διαδικασίες του οργανισμού και
• Στις τεχνολογίες,
έτσι ώστε η γνώση να επιτύχει τη βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του
οργανισμού. Μια επιτυχημένη διάγνωση γνώσης δύναται να προσδιορίσει τα διανοητικά
πλεονεκτήματα που προσθέτουν αξία στον οργανισμό αλλά και τα άτομα που λειτουργούν ως εμπόδια
στον πολλαπλασιασμό της γνώσης, είτε σκοπίμως, είτε όχι (Stevens 2000). Επομένως η διάγνωση
γνώσης, όχι μόνο βοηθά στον προσδιορισμό τού πού βρίσκεται η γνώση μέσα στον οργανισμό, αλλά
μπορεί να λειτουργήσει και ως δείκτης για το ποιο είναι το καλύτερο μονοπάτι από την άποψη της
βελτίωσης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Ως αντικείμενο της διάγνωση γνώσης στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, επιλέχθηκε το
τμήμα εκείνο της γνώσης του οργανισμού που σχετίζεται με την αξιολόγηση των μαθητών.
Ακολουθώντας το μοντέλο του S Capshaw (1999) απαντήσαμε στα ερωτήματα:
ΤΙ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αρχικά προσδιορίστηκε το που βρίσκεται η γνώση μέσα στον οργανισμό. Στοιχεία σχετικά με την
αξιολόγηση των μαθητών αποθηκεύονται στα εξής μέσα:
1.
Προσωπικό Βαθμολόγιο Καθηγητή το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα παρακάτω
κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών:
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a. Τη συμμετοχή τους στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
b. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα
c. Την επίδοση τους στις γραπτές δοκιμασίες
d. Τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σπίτι ή στο σχολείο
e. Το φάκελο των επιδόσεων και δραστηριοτήτων τους
2. Αρχείο Γραμματείας με:
f. Αξιοσημείωτες συμπεριφορές μαθητών εκτός πλαισίου λειτουργίας
g. Συμμετοχές μαθητών σε διαγωνισμούς, συνέδρια και εκδηλώσεις
h. Διακρίσεις μαθητών σε διαγωνισμούς και συνέδρια
i. Καρτέλα Μαθητή
3. Αρχείο Σ-ΥΠ: Φάκελος μαθητή
4. Αρχείο Διευθυντή με:
j. Ανακοινώσεις
k. Εισηγήσεις Συναντήσεων Ενημέρωσης και Διαλόγου με Γονείς
l. Επιστολές
ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΧΕΙ
Γραμματεία, Καθηγητές, ΣΥΠ, Διεύθυνση
ΠΩΣ ΡΕΕΙ (Ή ΔΕΝ ΡΕΕΙ) ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Οι ροές που καταγράφηκαν και παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 1, αφορούν τα στοιχεία
αξιολόγησης των μαθητών και αναπτύσσονται ανάμεσα σε γραμματεία, καθηγητές, γονείς και
κηδεμόνες και τη διεύθυνση.
Απο - Προς
Περιεχόμενο
Μέσο
Πότε
Καθηγητής →
Στοιχεία του
Ενημερωτική
Μία διδακτική ώρα
Γονείς/Κηδεμόνες:
προσωπικού
Συνάντηση
την εβδομάδα (εντός
Βαθμολογίου του
σχολικού ωραρίου),
Καθηγητή
Δύο φορές σε κάθε
τρίμηνο/τετράμηνο
Καθηγητής →
Στοιχεία του
Ενημερωτικές
3 καθορισμένες
Καθηγητές, Σ-ΥΠ,
προσωπικού
Εκθέσεις φορές το χρόνο αλλά
Διεύθυνση
Βαθμολογίου του
Ηλεκτρονικά
και εκτάκτως όποτε
καθηγητή για κάθε
χρειαστεί
μαθητή και σε κάθε
μάθημα
Σ-ΥΠ →
Στοιχεία του
Ενημερωτικές
3 καθορισμένες
Καθηγητές,
φακέλου κάθε
Εκθέσεις φορές το χρόνο αλλά
Διεύθυνση
μαθητή
Ηλεκτρονικά
και εκτάκτως όποτε
χρειαστεί
Σ-ΥΠ → Διεύθυνση ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΡΙΑΣ Ενημερωτικές
Α. 3 φορές το χρόνο
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
εκθέσεις και
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ηλεκτρονικά
Β. Όποτε χρειαστεί
Γραμματεία → Σa. Απουσίες
Ηλεκτρονικό Αρχείο Δευτέρα έως
ΥΠ και Διεύθυνση
πρώτων ωρών
Γραμματείας
Παρασκευή: 08.00 b. Απουσίες
17.00 και Σάββατο:
ημέρας
08.00 -14.00
c. Αξιοσημείωτ
ες συμπεριφορές
εκτός πλαισίου
λειτουργίας
d. Συμμετοχές
μαθητών σε
διαγωνισμούς
και συνέδρια
εκδηλώσεις
e. Διακρίσεις
μαθητών σε
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Γραμματεία →
Γονείς ή Ενήλικες
Μαθητές
Διεύθυνση Γονείς

διαγωνισμούς
και συνέδρια
a. Στοιχεία
Καρτέλας
Μαθητή
Έλεγχοι Απολυτήρια
Ενημέρωση Διάλογος
Ενημέρωση Διάλογος
Ενημέρωση Διάλογος

Ενημερωτική
Συνάντηση
Τηλέφωνο –
Ταχυδρομείο
e-mail
Συνάντηση
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Δύο φορές το χρόνο

Οποτεδήποτε
Α. Τακτικά μία φορά
την εβδομάδα πρωί
και 6 φορές το χρόνο
απόγευμα
Β. Εκτάκτως μετά
από συνεννόηση

Πίνακας 1: Αναλυτικός πίνακας ροών γνώσης στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Προβληματικές περιοχές που θα πρέπει να επισημανθούν και αφορούν την ροή της γνώσης από
τους καθηγητές, ΣΥΠ, διεύθυνση και γραμματεία προς τους γονείς και κηδεμόνες, προκύπτουν από
την δυσκολία να βρεθεί κοινός χρόνος συνάντησης, καθώς τα ωράρια εργασίας των γονέων και
κηδεμόνων είναι εκτεταμένα, πολλές φορές σε όλο το εύρος της ημέρας. Ακόμη ο χρόνος που
διαθέτουν οι γονείς και οι κηδεμόνες πολλές φορές, δεν επιτρέπει την μετακίνησή τους στο χώρο του
σχολείου έτσι ώστε να συναντηθούν κατ’ ιδίαν με τους καθηγητές. Πόσο μάλλον όταν η συνάντηση
αυτή συχνά προϋποθέτει και χρόνο αναμονής, καθώς ο κάθε καθηγητής δέχεται μεγάλο αριθμό
γονέων σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, περίπου 45 λεπτών. Εκ των πραγμάτων η ροή της
γνώσης προς τους γονείς γίνεται ασυνεχώς και πολλές φορές ελλιπώς λόγω των προαναφερθέντων
προβλημάτων.
Όσον αφορά τη ροή της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
και ΣΥΠ διαπιστώνεται απαίτηση πολλών κοινών ωρών των εκπαιδευτικών εκτός αιθούσης.
Απαίτηση η οποία καθίσταται σχεδόν αδύνατον να ικανοποιηθεί δεδομένου του μεγάλου πλήθους των
εκπαιδευτικών αλλά και της διαμόρφωσης ωρολογίου προγράμματος που λαμβάνει υπόψη του
εξαιρετικά πολλές άλλες παραμέτρους.
Ακόμη τόσο η διεύθυνση όσο και οι ΣΥΠ ενημερώνονται μέσω εκθέσεων – αναφορών σχετικά με
την αξιολόγηση κάθε μαθητή. Η σύνταξη των εκθέσεων-αναφορών αποτελεί μία εξαιρετικά
χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί τη συλλογή όλων των στοιχείων αξιολόγησης για κάθε μαθητή
από κάθε καθηγητή και στη συνέχεια την επεξεργασία τους.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Οι παραπάνω δυσκολίες υπέδειξαν ότι απαιτείται αλλαγή και με τη σύμφωνη γνώμη του
συλλόγου καθηγητών προχωρήσαμε στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής με στόχο την
επίλυση των προβλημάτων που ήδη ετέθησαν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η μόνη τεχνολογική απαίτηση για χρήση της εφαρμογής είναι η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο
και η ύπαρξη ενός φυλλομετρητή. Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση τέσσερις διαφορετικές ομάδες
χρηστών, με διαφορετικά δικαιώματα η καθεμία. Ακόμη για κάθε ομάδα χρηστών η διεπαφή της
εφαρμογής διαφοροποιείται. Οι ομάδες χρηστών παρατίθενται παρακάτω:
• Γονείς/Κηδεμόνες
• Καθηγητές
• Διεύθυνση
• Σ-ΥΠ (Σύμβουλος-Υπεύθυνος Τμήματος)
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H διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε παρέχει τις εξής υπηρεσίες σε κάθε ομάδα χρηστών
αντίστοιχα:
• Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
• Οργάνωση στοιχείων αξιολόγησης των μαθητών
• Ενημέρωση Διεύθυνσης
• Ενημέρωση Σ-ΥΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Η διαδικτυακή εφαρμογή καλύπτει όλα τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών γι’ αυτό και απαιτεί την χρήση κωδικών. Οι κωδικοί είναι μοναδικοί για
κάθε μαθητή/τρια και παραλαμβάνονται από τον γονέα ή κηδεμόνα μετά την υπογραφή υπεύθυνης
δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται και μέσω της εφαρμογής από το
σχολείο. Σε περίπτωση διαρροής ή απώλειας του κωδικού εισόδου στο σύστημα, οι γονείς μπορούν να
απευθύνονται στο σχολείο για αντικατάσταση του κωδικού.
Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες με χρήση του μοναδικού κωδικού τους, να
συνδέονται στο σύστημα, στην καρτέλα του αντίστοιχου μαθητή/τριας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν
να παρακολουθούν άμεσα, στοιχεία της επίδοσης του/της, όπως η βαθμολογία του/της σε ολιγόλεπτες
γραπτές εξετάσεις και σε ωριαία διαγωνίσματα καθώς και σχόλια σχετικά με τη συμμετοχή, διαγωγή
του/της. Ακόμη μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των ολιγόλεπτων
γραπτών εξετάσεων και των ωριαίων διαγωνισμάτων καθώς και για τους μέσους όρους βαθμολογίας
του τμήματος για κάθε γραπτή εξέταση. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των σχετικών
πληροφοριών από το σύστημα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές της σχολικής μονάδας να οργανώσουν τα
στοιχεία αξιολόγησης των μαθητών τους. Έτσι συνδεόμενοι στο σύστημα μπορούν να αποθηκεύσουν
πληροφορίες σχετικά με τις βαθμολογίες των μαθητών τους, την επίδοση, τη συμμετοχή τους και τη
διαγωγή τους. Ενώ μπορούν να έχουν στοιχεία για το μέσο όρο του τμήματος σε κάθε γραπτή εξέταση
καθώς και για το μέσο όρο των βαθμολογιών κάθε μαθητή.

Σχήμα 1: Καρτέλα οργάνωσης στοιχείων αξιολόγησης των μαθητών – Διαδικτυακό βαθμολόγιο Ελληνογαλλική
Σχολή καλαμαρί.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η διεύθυνση μέσω της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται οποιαδήποτε χρονική
στιγμή και άμεσα για την επίδοση και τη διαγωγή οποιουδήποτε μαθητή φοιτά στη σχολική μονάδα
καθώς και για την επίδοση σε κάθε μάθημα, το μ.ο. των επιδόσεων σε κάθε μάθημα. Επίσης μπορεί να
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έχει εικόνα για τις επιδόσεις του τμήματος (μ.ο. του κάθε τμήματος σε κάθε μάθημα, αριθμός
γραπτών εξετάσεων, συχνότητα εξέτασης κλπ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σ-ΥΠ
Ο υπεύθυνος τμήματος συνδεόμενος στην εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άμεσα για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών του τμήματός
του καθώς και το μ.ο. των επιδόσεων κάθε μαθητή σε κάθε μάθημα. Επίσης μπορεί να έχει εικόνα για
τις επιδόσεις του τμήματος (μ.ο. του τμήματος σε κάθε μάθημα, αριθμός γραπτών εξετάσεων,
συχνότητα εξέτασης κλπ)

Σχήμα 2: Καρτέλα ενημέρωσης Σ-ΥΠ – Διαδικτυακό βαθμολόγιο Ελληνογαλλική Σχολή καλαμαρί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η διαδικτυακή εφαρμογή που παρουσιάστηκε παραπάνω αποτέλεσε εξαιρετικά σημαντική
αλλαγή σε μία από τις κύριες διαδικασίες του οργανισμού, της ενημέρωσης των διαφόρων μελών που
εμπλέκονται στη σχολική μονάδα. Ταυτόχρονα όμως με την αλλαγή αυτή συντελέστηκε μία ακόμη
αλλαγή, αυτή της οργανωτικής και προσωπικής συμπεριφοράς των εμπλεκομένων. Η χρήση της
διαδικτυακής εφαρμογής προϋποθέτει έναν σύλλογο ώριμο και συνειδητοποιημένο ως προς τη χρήση
της, αφού απαιτείται συνεχή ενημέρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή έτσι
ώστε η γνώση που θα ρέει μέσα στον οργανισμό να μην είναι παρωχημένη. Σημαντικός παράγοντας
της ορθής χρήσης είναι το υψηλό επίπεδο κουλτούρας συνεργασίας των μελών του συλλόγου, που
εξασφαλίζει κοινή αντίληψη για τις μεθόδους αξιολόγησης, συχνότητες γραπτών εξετάσεων,
αντιστοιχίες αξιολογικών κρίσεων και βαθμολογίας.
Η εφαρμογή συνετέλεσε αποτελεσματικά στην παράκαμψη των δυσκολιών που είχαν
παρατηρηθεί αναφορικά με τη ροή της γνώσης μέσα στην σχολική μονάδα. Με την χρήση της
εφαρμογής η ενημέρωση από τους καθηγητές, τους ΣΥΠ και τη διεύθυνση προς του γονείς και
κηδεμόνες μετατράπηκε από μία ασυνεχής σε μία συνεχής και άμεση διαδικασία.
Η ροή της γνώσης από τους καθηγητές προς τους υπόλοιπους καθηγητές, τους ΣΥΠ και τη διεύθυνση
διευκολύνθηκε καθώς πλέον δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός κοινών ωρών εκτός αιθούσης και η
ενημέρωση γίνεται άμεσα και οποιαδήποτε στιγμή μέσω του Διαδικτύου. Οι ενημερωτικές εκθέσεις αναφορές των καθηγητών και των ΣΥΠ προς τη διεύθυνση αντικαταστάθηκαν από
αυτοματοποιημένες εκθέσεις, μειώνοντας σχεδόν στο ελάχιστο το χρόνο επεξεργασίας των στοιχείων
αξιολόγησης του κάθε μαθητή από τους ΣΥΠ. Ο χρόνος που εξοικονομήθηκε χρησιμοποιήθηκε για
την πιο ουσιαστική βελτίωση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.
Οι ροές γνώσεις μετά την εφαρμογή της διαδικτυακής εφαρμογής παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Πίνακα 2:

Από - Προς
Καθηγητές
Γονείς
Κηδεμόνες:
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Περιεχόμενο
Μέσο
→ Βαθμολόγιο:
Μέσω Διαδικτύου
και Ημερομηνία
και
βαθμός
κάθε
γραπτής εξέτασης

Πότε
Οποιαδήποτε
στιγμή - άμεσα
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+ Μ.Ο. για
κάθε
γραπτή εξέταση +
Σχόλια
Καθηγητές
→ Βαθμοί
του Μέσω Διαδικτύου
Καθηγητές,
Σ- τμήματός τους σε
ΥΠ, Διεύθυνση
κάθε μάθημα για
κάθε μαθητή
Σ-ΥΠ
→ Στοιχεία
του Μέσω Διαδικτύου
Καθηγητές,
Φακέλου
κάθε
Διεύθυνση
μαθητή

Οποιαδήποτε
στιγμή - άμεσα
Οποιαδήποτε
στιγμή - άμεσα

Πίνακας 2: Αναλυτικός πίνακας ροών γνώσης στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί μετά την χρήση του
Διαδικτυακού Βαθμολογίου

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ/ΜΟΝΑΔΑΣ
• Ευκολία εφαρμογής στο σχολείο
• Η διαμόρφωση θετικού κλίματος στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας και στις σχέσεις με τους
γονείς αποτελούσε προϋπόθεση της καλής λειτουργίας της εφαρμογής. Ταυτόχρονα η αποδοχή
της εφαρμογής διευκόλυνε την κατάργηση όλων των στεγανών στη διεξαγωγή του διαλόγου
μεταξύ γονέων, μαθητών και καθηγητών. Έχει γίνει μέρος της κουλτούρας των μαθητών να
ενημερώνουν οι ίδιοι τους γονείς τους για τα αποτελέσματά τους στις γραπτές εξετάσεις, αλλά
και μέσα από μία διαδικασία αυτοκριτικής να εκθέτουν την όποια εικόνα έχουν σχηματίσει οι
ίδιοι για την επίδοση τους. Να αναζητούν μαζί τους όπως και με τους καθηγητές τις αιτίες
μειωμένης απόδοσης και να διερευνούν μαζί τους τρόπους βελτίωσης. Οι σχέσεις γονέων,
καθηγητών βελτιώθηκαν σημαντικά καθώς καλύφθηκαν τυχόν κενά ενημέρωσης, η οποία
λόγω έλλειψης χρόνου ήταν αποσπασματική και κατά συνέπεια αναποτελεσματική.
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η διεύρυνση της εφαρμογής είναι δυνατή έτσι ώστε εκτός από τις αξιολογικές κρίσεις των
εκπαιδευτικών για κάθε μαθητή, να περιλαμβάνει επιπλέον:
• Τις διακρίσεις/βραβεύεις κάθε μαθητή
• Τις συμμετοχές του σε εκδηλώσεις/προγράμματα, συνέδρια και διαγωνισμούς
• Τις απουσίες κάθε μαθητή
• Πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες, άξιες λόγου συμπεριφορές μαθητών, εκτός πλαισίου
λειτουργίας του σχολείου.
• Επιμέρους στοιχεία του φακέλου μαθητή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
• Προϋπόθεση είναι να είναι αναπτυγμένη η κουλτούρα του Συλλόγου στην εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών και τη συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο γνώσης όσον αφορά στη χρήση των
τεχνολογικών εργαλείων. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι η εξοικείωση με τα τεχνολογικά
εργαλεία και η στήριξη για την κατάλληλη εφαρμογή τους από τη Διεύθυνση και τους
Συμβούλους - Υπεύθυνους τμημάτων (top-down vs bottom-up direction).
• Ωριμότητα και κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου. Μία από της
σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της παρούσας δράσης σε μία σχολική μονάδα
είναι η καθολική αποδοχή της αναγκαιότητας ύπαρξης μιας δομής οριζόντιας και κάθετης
πληροφόρησης. Η ορθή λειτουργία του διαδικτυακού βαθμολογίου βασίζεται στην άμεση
ενημέρωση των στοιχείων του, από το σύνολο των εκπαιδευτικών για κάθε μάθημα που
διδάσκουν.
• Η διαμόρφωση κοινής λογικής μεταξύ των συναδέλφων σχετικά με την «ποιότητα» και την
«ποσότητα» των αξιολογικών κρίσεων.
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• Η παροχή από τη σχολική μονάδα υποστήριξης του συστήματος. Για την επιτυχή εφαρμογή του
συστήματος απαιτείται η παρουσίαση του συστήματος στο Συλλόγου Καθηγητών, τη
Διεύθυνση και τους Γονείς και Κηδεμόνες. Εκτός όμως από την παρουσίαση του συστήματος,
απαιτείται και η συνεχής υποστήριξη των χρηστών, η παροχή βοήθειας σε αυτούς καθώς και η
συνεχής τεχνική υποστήριξη του συστήματος για επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων που
είναι πιθανό να εμφανιστούν.
• Καλλιέργεια ιδιαίτερης κουλτούρας συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους
μαθητές. Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ σχολικής μονάδας και Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων που οδηγεί στην συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των μαθητών στο Διαδικτυακό
Βαθμολόγιο.
• Αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των τριών μερών, μαθητών, καθηγητών, γονέων
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Αξιοποίηση
ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου
για την οργάνωση και διαχείριση ενός project
Δρ. Μαρία Κασκαντάμη
Φιλόλογος – Επιμορφώτρια ΤΠΕ, 1ο Γυμνάσιο Βούλας Αττικής
mkaskant@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε το
διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Διαδικτυακή συνεργασία – Επικοινωνούμε, Συζητάμε, Μαθαίνουμε»
( http://1gymvoulas.ning.com ) κατά την υλοποίηση δύο πολιτιστικών προγραμμάτων στο 1 ο Γυμνάσιο Βούλας
Αττικής το σχολικό έτος 2009-2010. Παρουσιάζεται η έννοια των κοινωνικών δικτύων, συζητείται η σχέση των
εφήβων με τα κοινωνικά δίκτυα, συσχετίζεται η ένταξη των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία με
βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου
καθώς και τα στάδια ανάπτυξής του. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία αξιολόγησης της δραστηριότητας με έμφαση στη
συμμετοχικότητα των μαθητών στο κοινωνικό δίκτυο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση, διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση σχεδιάζονται
διδακτικές παρεμβάσεις κατά τις οποίες αξιοποιούνται δυνατότητες της δεύτερης γενιάς του
Διαδικτύου, του Web 2.0, όπως ιστολόγια (blogs) (Κασκαντάμη και Καλογερόπουλος, 2009), wikis
(Βιβίτσου κ.ά, 2009), και τελευταία τα κοινωνικά δίκτυα (Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2010).
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε το
διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Διαδικτυακή συνεργασία – Επικοινωνούμε, Συζητάμε,
Μαθαίνουμε» ( http://1gymvoulas.ning.com ) κατά την υλοποίηση δύο πολιτιστικών προγραμμάτων
στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας Αττικής το σχολικό έτος 2009-2010. Ο σχεδιασμός της δραστηριότητας
βασίστηκε αφενός στην τάση των εφήβων για συμμετοχή στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα και
αφετέρου στην σχέση των κοινωνικών δικτύων με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Η κοινωνική δικτύωση στο Ίντερνετ δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μετά τη μετάβαση από το
λεγόμενο Web 1.0, όπου ο χρήστης απλά επισκεπτόταν σελίδες για διάβασμα, στο Web 2.0, το οποίο
δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα για διάβασμα και γράψιμο. Τα κοινωνικά δίκτυα, όταν πλέον έγιναν
δημοφιλή στους χρήστες και απέκτησαν τη δυναμική που τα χαρακτηρίζει σήμερα, αναδείχθηκαν στη
σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του Web 1.0 και του Web 2.0.
Ως περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ορίζονται οι διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν
στους χρήστες να διαμορφώσουν το εικονικό προφίλ τους, δημόσιο ή μη, μέσα σ’ ένα οριοθετημένο
σύστημα, να δημιουργήσουν δίκτυο επαφών-φίλων (οι φίλοι μπορεί να είναι πραγματικοί off line
φίλοι ή άνθρωποι που έχουν συναντήσει μόνον on line και με τους οποίους δεν έχουν άλλους
δεσμούς) και να έχουν πρόσβαση στα προφίλ των επαφών τους και άλλων μελών του συστήματος
(Boyd & Ellison, 2007). Οι χρήστες μπορούν επίσης να σχεδιάσουν την εμφάνιση της ιστοσελίδας
τους και να προσθέσουν υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο κλιπς και αρχεία μουσικής.
Η αλματώδης αύξηση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια καταδεικνύει
ότι για πολλούς ανθρώπους αποτελούν σήμερα τη δεσπόζουσα τάση επικοινωνίας μέσω της
τεχνολογίας.

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Στις μέρες μας πολυάριθμοι εφήβων αποτελούν μέλη κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, το
MySpace, το hi5. Οι έφηβοι «συνδέονται» και δημιουργούν τον προσωπικό τους χώρο με κείμενο,
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εικόνα, κινούμενη εικόνα και ήχο, γνωρίζουν συνομήλικους, συζητούν, ασκούν κριτική, διαφωνούν,
και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κοινωνικοποιούνται.
Η Boyd (2007) ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής στα κοινωνικά δίκτυα για τη διαμόρφωση
της ταυτότητας των νέων: οι νέοι κρίνονται από τους συνομιλήκους τους και αντλούν σημαίνουσες γι’
αυτούς πληροφορίες. Παρατήρησε επίσης ότι οι νέοι που συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα έχουν
παραδοσιακή συμπεριφορά off line: κρατιούνται χέρι χέρι, φλερτάρουν, επιχειρούν να διαμορφώσουν
την κοινωνική τους ταυτότητα, παίρνουν αποφάσεις για την εικόνα που θέλουν να παρουσιάσουν και
παίρνουν ρίσκα που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της πραγματικής ζωής.
Εκτός από τα οφέλη της επικοινωνίας με τους άλλους και την έκφραση του εαυτού, οι νέοι που
συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα περιγράφουν συναισθηματικά οφέλη: νιώθουν ότι αποτελούν
μέρος ενός συνόλου και τυγχάνουν της προσοχής των άλλων (Office of Communications, 2008).
Επίσης αναφέρονται στη χαρά που νιώθουν όταν «οι φίλοι» τούς στέλνουν μηνύματα, τους
προσκαλούν ή σχολιάζουν τις φωτογραφίες τους.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι έφηβοι επικοινωνούν μέσω των κοινωνικών δικτύων κυρίως με
άτομα που ήδη γνωρίζουν (Haythornthwaite, 2005). Έρευνα των Lenhart και Madden (2007)
κατέδειξε ότι οι περισσότεροι έφηβοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσουν με
τους πραγματικούς φίλους τους, τάση ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των κοριτσιών.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εκρηκτική αύξηση των δημιουργικών ασχολιών των νέων στα
κοινωνικά δίκτυα. Με λόγο, μουσική, φωτογραφίες, οι νέοι εκφράζονται δημιουργώντας, χειριζόμενοι
υλικό και μοιραζόμενοι υλικό on line. Για τους νέους η επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων και
γενικότερα η πλοήγηση στο διαδίκτυο αποτελούν σημαντικές ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο τους σε
βαθμό που συναγωνίζονται άλλες μορφές διασκέδασης όπως η τηλεόραση (National School Boards
Association, 2007). Έρευνα της National School Boards Association στην Αμερική το 2007 κατέδειξε
ότι το 96% των εφήβων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν χρησιμοποιήσει κάποια μορφή
διαδικτυακής κοινωνικής τεχνολογίας όπως το chat, το blog ή τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook
ή το MySpace ή άλλες υπηρεσίες σχεδιασμένες ειδικά για παιδιά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα τελευταία χρόνια η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο της
εκπαίδευσης αυξάνεται και αποτελεί πλέον μία ιδιαίτερα δημοφιλή τάση διεθνώς (Yuen & Yuen,
2008, Klopfer et al., 2009). Σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν την ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση
της κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία και τη μάθηση και στη χώρα μας (Γλέζου κ.ά, 2010).
Σύμφωνα με τον Steve Hargadon (Hargadon, 2009) η αξιοποίηση των εργαλείων κοινωνικής
δικτύωσης στην εκπαίδευση μας επιτρέπει να δούμε την αρχή μιας ανατρεπτικής εξέλιξης, εξέλιξη
που θα φέρει τέτοιες δραματικές αλλαγές που σύντομα θα είμαστε στο σημείο να μην μπορούμε να
φανταστούμε την εκπαίδευση χωρίς τα εργαλεία αυτά.
Η αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων του κοινωνικού ιστού στην Εκπαίδευση
συμβαδίζει με τις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες της μάθησης (εποικοδομητισμός,
κοινωνικός εποικοδομητισμός). Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό του J. Piaget, ο μαθητής πρέπει να
μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να
αλληλεπιδρά μαζί του, καθώς ο ίδιος κατασκευάζει με ενεργητικό τρόπο τη γνώση στις διάφορες
φάσεις εξέλιξής του. Σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις, η μάθηση συντελείται μέσα σε
συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου
με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης
συνεργατικών δραστηριοτήτων. Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνουν
πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών: επιτρέπουν την ανταλλαγή
ιδεών, τη συνεργασία για παραγωγή κοινού έργου, την οικοδόμηση περιεχομένου, υποστηρίζουν την
έκφραση μέσω πολυτροπικών κειμένων, αποτελούν κίνητρο δραστηριοποίησης. Παράλληλα, τα
κοινωνικά δίκτυα παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της σχολικής
τάξης, δημιουργώντας ένα διαφορετικό – συμπληρωματικό μαθησιακό πλαίσιο γύρω από την τάξη και
έξω από αυτήν (Roschelle & Pea, 2002).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ, ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ»
Με τη σκέψη της αξιοποίησης δυνατοτήτων των κοινωνικών δικτύων για την οργάνωση και
διαχείριση ενός project, αναπτύχθηκε το κοινωνικό δίκτυο «Διαδικτυακή συνεργασία: Επικοινωνούμε,
www.epyna.eu
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Συζητάμε, Μαθαίνουμε». Στο πλαίσιο του «συνδέθηκαν» 5 εκπαιδευτικοί και 49 μαθητές του 1 ου
Γυμνασίου Βούλας Αττικής κατά την υλοποίηση δύο πολιτιστικών προγραμμάτων το σχολικό έτος
2009-2010. Τα εν λόγω πολιτιστικά προγράμματα είχαν θέμα τον Παροικιακό Ελληνισμό της Βόρειας
Ιταλίας και την Ιταλική Αναγέννηση. Για την υλοποίησή τους συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:
Γεώργιος Χρήστου, Φιλόλογος και Διευθυντής του σχολείου, Βλάχου Μαρίνα, καθηγήτρια
Γερμανικής Γλώσσας, Καλογερόπουλος Νίκος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Κωστομοίρη
Αικατερίνη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και η γράφουσα.
Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Διαδικτυακή συνεργασία - Επικοινωνούμε,
Συζητάμε, Μαθαίνουμε» ( http://1gymvoulas.ning.com ) δημιουργήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα
Ning ( http://www.ning.com ) το Νοέμβριο του 2009. Σκοπός του δικτύου, όπως προαναφέρθηκε,
ήταν να αποτελέσει χώρο διαδικτυακής συνάντησης, εργασίας και ανταλλαγής απόψεων μαθητών και
εκπαιδευτικών που συνεργάζονται στην υλοποίηση δύο πολιτιστικών προγραμμάτων (Κασκαντάμη
και Καλογερόπουλος, 2010).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα του διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου «Διαδικτυακή συνεργασία Επικοινωνούμε, Συζητάμε, Μαθαίνουμε»

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Διαδικτυακή συνεργασία - Επικοινωνούμε,
Συζητάμε, Μαθαίνουμε» ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα διόρθωσης κοινωνικών δικτύων.
Διακρίνονται τα εξής χαρακτηριστικά του:
Μέλη: Το κοινωνικό δίκτυο αποτελούν 49 μέλη. Κάθε μέλος έχει την προσωπική ιστοσελίδα του
(στην οποία μπορεί να προσθέσει -εκτός από κείμενο- φωτογραφίες, βίντεο και άλλες εφαρμογές που
παρέχει το σύστημα, όπως δημιουργία jukebox με αγαπημένα βιντεοκλίπς) και τη δυνατότητα να
διαμορφώσει το προφίλ του δημοσιεύοντας πληροφορίες για τον εαυτό του (όπως όνομα, ιδιότητα,
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στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφία). Επίσης, κάθε μέλος μπορεί να συνδεθεί με άλλα μέλη του
δικτύου δημιουργώντας «φίλους», με τους οποίους έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με
εναλλακτικούς τρόπους.
Ομάδες: Τα μέλη του δικτύου χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες για πρακτικούς λόγους
καθορίζονται από το θέμα της εργασίας με το οποίο ασχολούνται. Σε κάθε ομάδα ορίζεται ένας
αρχηγός, ο ομαδάρχης. Κάθε μέλος του δικτύου μπορεί να συμμετέχει όχι μόνο στις συζητήσεις της
ομάδας του, αλλά και σε συζητήσεις άλλων ομάδων, αφού γίνει μέλος τους. Σε κάθε ομάδα τα μέλη
μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενο, να αναρτήσουν αρχεία και να σχολιάσουν τις δημοσιεύσεις άλλων
μελών στον πίνακα σχολίων.
Φωτογραφίες/Βίντεο: Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει οπτικοακουστικό υλικό και
να δημιουργήσει προσωπικά άλμπουμς.
Επικοινωνία: Τα μέλη του δικτύου έχουν στη διάθεσή τους ποικίλα εργαλεία με τα οποία
μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους: την υπηρεσία σύγχρονης συνομιλίας chat, την
προσφερόμενη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανταλλαγή μηνυμάτων, συζητήσεις (φόρα)
και σχολιασμό των καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω του πίνακα σχολίων.
Πλαίσια κειμένου: Αυτά χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα των εκπαιδευτικών για τη
δημοσίευση ανακοινώσεων στους μαθητές (π.χ. αναφορικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται όταν
γράφουν στο κοινωνικό δίκτυο) ή στους γονείς τους (π.χ. αναφορικά με τη συνάντηση για ενημέρωση
των γονέων για την εκδρομή στην Ιταλία). Χρησιμοποιήθηκαν και από τους μαθητές π.χ. για τη
δημοσίευση λεξικού με εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι όταν μιλούν μεταξύ τους ή λεξικού με
χρήσιμες ιταλικές λέξεις και εκφράσεις μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1ο στάδιο - Νοέμβριος 2009
Δημιουργία του δικτύου: επιλογή των χαρακτηριστικών που θα καταστήσουν το κοινωνικό
δίκτυο λειτουργικό και αποτελεσματικό σε σχέση με το σκοπό της δημιουργίας του (κλειστό δίκτυο
στο οποίο τα μέλη εγγράφονται κατόπιν πρόσκλησης). Διαμόρφωση των ομάδων εργασίας.
Δημοσίευση των πρώτων ανακοινώσεων στην Αρχική Σελίδα. Δημοσίευση οδηγιών αναφορικά με τη
δημιουργία της σελίδας κάθε μέλους και τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται από τους μαθητές κατά
την επικοινωνία μέσα στο δίκτυο.
2ο στάδιο - Δεκέμβριος 2009
Εγγραφή των μελών, εκπαιδευτικών και μαθητών: παρουσίαση προφίλ, δημιουργία προσωπικής
ιστοσελίδας.
3ο στάδιο – Περίοδος διακοπών Χριστουγέννων
Ανάθεση ομαδικών εργασιών: Δημιουργία φόρουμ σε κάθε ομάδα με θέμα την εργασία της
ομάδας και οδηγίες για την υλοποίησή της. Συζητήσεις στο φόρουμ της ομάδας μεταξύ των μαθητών
της ομάδας για τον τρόπο υλοποίησης της εργασίας αλλά και σχετικές καταχωρήσεις στον πίνακα
σχολίων της ομάδας. Συζήτηση μεταξύ μαθητών διαφορετικών ομάδων καθώς και μεταξύ μαθητών
και εκπαιδευτικών μέσω chat για διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης της εργασίας.
Διαδοχικές δημοσιεύσεις των εργασιών των μελών των ομάδων με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν.
4ο στάδιο – Ιανουάριος 2010
Δημοσίευση των εργασιών στην τελική τους μορφή στο φόρουμ κάθε ομάδας. Διόρθωση της
εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και δημοσίευση του σχολιασμένου κειμένου στο φόρουμ.
5ο στάδιο – Φεβρουάριος 2010
Ανάθεση ατομικών εργασιών: ανακοίνωση στην Αρχική Σελίδα με αντικείμενο το θέμα της
εργασίας κάθε μαθητή μαζί με τις οδηγίες για την υλοποίηση και τη δημοσίευσή της στη σελίδα κάθε
μέλους. Συζήτηση μέσω chat για διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης της εργασίας
μεταξύ μαθητών διαφορετικών ομάδων καθώς και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Δημοσίευση
εργασιών των μαθητών στην ιστοσελίδα κάθε μέλους.
6ο στάδιο – Φεβρουάριος 2010
Διόρθωση εργασιών από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ενημέρωση των μαθητών για την ανάγκη
διορθώσεων μέσω της προσφερόμενης από την πλατφόρμα Ning υπηρεσίας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
7ο στάδιο – Μάρτιος 2010
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Ανακοινώσεις στην Αρχική Σελίδα προς τους γονείς των μαθητών με θέμα τη συνάντηση για
ενημέρωσή τους για την εκδρομή στην Ιταλία, και προς τους μαθητές με οδηγίες για την εκδρομή.
Συζητήσεις μέσω chat για σχετικές διευκρινίσεις.
8ο στάδιο – Απρίλιος/Μάιος 2010
Δημοσίευση στην Αρχική Σελίδα άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο από την εκδρομή στην
Ιταλία. Δημιουργία προσωπικών άλμπουμ των μαθητών με σχολιασμό του υλικού.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές εμπλούτιζαν με υλικό τις προσωπικές σελίδες
τους, ενώ το chat του κοινωνικού δικτύου φιλοξένησε τις συζητήσεις τους για θέματα που άπτονταν
των πολιτιστικών προγραμμάτων και όχι μόνο.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Παρατίθενται στη συνέχεια στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν αφενός την αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου ως εργαλείου οργάνωσης και διαχείρισης ενός
project και αφετέρου πτυχές της δραστηριοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ποιοτικά
δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων από μαθητές και συνεργαζόμενους
εκπαιδευτικούς μετά την ολοκλήρωση του project, από τις σύγχρονες και ασύγχρονες συνομιλίες των
συμμετεχόντων και από το γενικότερο υλικό του κοινωνικού δικτύου, π.χ. τα σχόλια των μαθητών
στις σελίδες των συμμαθητών τους.
Η χρησιμότητα του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου:
•
ως χώρου διαδικτυακής συνάντησης . Το εκπαιδευτικό διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο φαίνεται
πως αποτέλεσε χώρο που συνέβαλε θετικά στην υλοποίηση του project. Μαθητές παρατήρησαν πως
το γεγονός ότι ο χώρος αυτός ήταν κλειστός και ορατός μόνον από αυτούς και τους συνεργαζόμενους
εκπαιδευτικούς τους επέτρεπε να συνομιλούν με άνεση και να θέτουν τις απορίες τους χωρίς
δισταγμό. «Ήταν ο δικός μας χώρος», σχολίασε ένας μαθητής. Όπως ανέφεραν, οι περισσότεροι στον
ελεύθερο χρόνο τους ήδη συμμετείχαν σε κοινωνικά δίκτυα, αντάλλασσαν ηλεκτρονικά μηνύματα με
τους φίλους τους και συζητούσαν σε chat. Επομένως, η συμμετοχή τους στο διαδικτυακό
εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Διαδικτυακή συνεργασία - Επικοινωνούμε, Συζητάμε, Μαθαίνουμε»
ήρθε ως φυσική συνέχεια, καθώς συμβάδιζε με τη γενικότερη ενασχόλησή τους με το Διαδίκτυο.
Επίσης, εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές αναφέρθηκαν στην ευκαιρία που είχαν να γνωρίσουν τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας μέσω της προσωπικής σελίδας που δημιούργησαν. Η δημιουργία της
προσωπικής σελίδας έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στοιχεία που θα
ήθελαν να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αξιοποιώντας ποικίλες μορφές έκφρασης:
γραπτό λόγο, προσωπικές φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο, μουσική. Εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι μέσα
από τη διαδικασία αυτή ανακάλυψαν μαθητές με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις που δεν είχαν τη
δυνατότητα να εντοπίσουν στη σχολική τάξη.
•
ως εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης ενός project. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί
παρατήρησαν ότι οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου και
συγκεκριμένα η δυνατότητα συζητήσεων, σύγχρονων και ασύγχρονων, αποτέλεσαν σημαντικά
εργαλεία για την υλοποίηση του project. Μέσω των ασύγχρονων συζητήσεων ο εκπαιδευτικός
υπεύθυνος της ομάδας έθετε το θέμα της εργασίας και ξεκινούσε τη συζήτηση γι΄αυτό, οι μαθητές
διατύπωναν τις απόψεις τους και δημοσίευαν την εργασία τους. Η εργασία διαδοχικά εμπλουτιζόταν
από τα μέλη της ομάδας μέχρι να λάβει την τελική μορφή της. Παράλληλα, μαθητές και εκπαιδευτικοί
είχαν στη διάθεσή τους όλο το ιστορικό της δημιουργίας της εργασίας, ενώ με τον τρόπο αυτό
καθίστατο εμφανής και η συνεισφορά κάθε μέλους της ομάδας. Επίσης μέσω του ιστορικού αυτού οι
μαθητές είχαν διαρκώς στη διάθεσή τους ερωτήσεις συμμαθητών τους και απαντήσεις καθηγητών που
μπορούσαν να αποτελούν και γι΄ αυτούς χρήσιμο υλικό.
•
ως προς τη σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών. Μαθητές σχολίασαν ότι η συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς μέσω ενός κοινωνικού δικτύου τους παραξένεψε αρχικά, καθώς το κοινωνικό δίκτυο
είναι ένας χώρος όπου συνήθως συναντιούνται μόνο με τους συμμαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί από
την άλλη μεριά αρχικά δυσκολεύθηκαν κατά τη σύγχρονη συνομιλία με τους μαθητές τους, καθώς
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον ιδιαίτερο τρόπο συνομιλίας των μαθητών. Γι΄ αυτό και ζητήθηκε από
τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα λεξικό με τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες από αυτούς
ιδιαίτερες λέξεις-φράσεις, το οποίο δημοσιεύθηκε στην αρχική σελίδα του δικτύου. Εκπαιδευτικοί
παρατήρησαν ότι η χρήση των λέξεων αυτών και από τους ίδιους κατά τη σύγχρονη συνομιλία με τους
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μαθητές τους συνέβαλε σε μια άλλη πιο φιλική επικοινωνία, που όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, επέδρασε
θετικά στο όλο κλίμα του project.
•
ως προς τη σχέση των μαθητών μεταξύ τους. Τα στοιχεία που αναλύθηκαν καταδεικνύουν τη
σημασία της προσωπικότητας του αρχηγού κάθε ομάδας για την υλοποίηση των εργασιών της ομάδας.
Οι πιο έμπειροι ως προς τη χρήση του Διαδικτύου μαθητές επιλέχτηκαν ως αρχηγοί των ομάδων και
λειτούργησαν ως συνεργάτες των εκπαιδευτικών, δίνοντας συμβουλές στους συμμαθητές τους, είτε
κατά την υλοποίηση των εργασιών είτε κατά την κατασκευή των προσωπικών σελίδων. Έτσι οι
μαθητές αλληλοϋποστηρίχτηκαν και έμαθαν ρωτώντας ο ένας τον άλλο μέσα από τις τυχόν δυσκολίες
που συνάντησαν. Οι μαθητές αυτοί χρησιμοποίησαν ποικίλες δυνατότητες του δικτύου για να
παροτρύνουν τα μέλη των ομάδων στην υλοποίηση των εργασιών π.χ. σχόλιο στη σελίδα των
μαθητών. Κατά την υλοποίηση του project εμφανίστηκε μόνον μία περίπτωση έντονης δυσλειτουργίας
ομάδας, κατά την οποία ο αρχηγός της ομάδας ζήτησε την παρέμβαση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
Χαρακτηριστικά για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το θέμα είναι τα παρακάτω αποσπάσματα από
την ηλεκτρονική επικοινωνία του αρχηγού της ομάδας με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό. Ο Β. έγραψε σε
ηλεκτρονικό μήνυμα προς την υπεύθυνη εκπαιδευτικό «….Περιμένω απάντηση σας σχετικά με το τι
πρέπει να γίνει στην ομάδα. Σας ζητώ επίσης συγγνώμη και για την ταλαιπωρία και για την αναστάτωση.
Ελπίζω σύντομα να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση που θα δυσαρεστήσει κανέναν. Σίγουρα κανένας
μας δεν θέλει να τσακωθούμε και να μην περάσουμε καλά!» (5 Ιανουαρίου 2010). Η εκπαιδευτικός
παρακολούθησε τη συζήτηση μεταξύ των μαθητών με διακριτικότητα, χωρίς να παρέμβει. Ο μαθητής
επανήλθε αργότερα με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο παρουσίαζε την ευτυχή κατάληξη της
διαμάχης. Η εκπαιδευτικός του απάντησε: «Χαίρομαι για την ομαλή κατάληξη. Θα θεωρήσω ότι δεν
έλαβα το προηγούμενο μήνυμα, γιατί σίγουρα όλοι μας θέλουμε να περάσετε και να περάσουμε καλά.
Επίσης μου άρεσε η διπλωματικότητα της τελικής απάντησής σου ….». Η γενικότερη παρουσία των
εκπαιδευτικών παρέμεινε διακριτική σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αφήνοντας την πρωτοβουλία
στους μαθητές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε
ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο. Η αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου στο πλαίσιο
της εν λόγω δραστηριότητας βασίστηκε στο γεγονός ότι τα κοινωνικά δίκτυα ενσωματώνουν πλήθος
δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών, και παράλληλα συνάδουν με την
ευρύτατα διαδεδομένη τάση των σημερινών νέων να αποτελούν μέλη κοινωνικών δικτύων. Η
γενικότερη δραστηριοποίηση των μαθητών στο εν λόγω διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο
καταδεικνύει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική
διαδικασία μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις. Τα παραπάνω αποτελούν
διαπιστώσεις που προκύπτουν μέσα από την παρατήρηση της όλης διαδικασίας, ενώ περαιτέρω
έρευνες θα καταδείξουν τη σημασία της ένταξης των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική
διαδικασία και τα ειδικότερα οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
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Η διερεύνηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παράδειγμα της
Ιστορίας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε μία συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία, όπου νέες απαιτήσεις και ιδιότητες εμφανίζονται σε κάθε τομέα, η
εκπαίδευση προσπαθεί να ακολουθήσει τα νέα δεδομένα εισάγοντας νέες λέξεις και έννοιες, νέες διαδικασίες και
στοχοθεσίες, νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που να ανταποκρίνονται σε αυτήν την πραγματικότητα.
Στην παρούσα εργασία σκοπεύουμε να μελετήσουμε τη διαδικασία της «διερεύνησης» ως διδακτικής μεθόδου
στα φιλολογικά μαθήματα με τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας. Θα εστιάσουμε κυρίως στο πώς η
υπολογιστική τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη «διερεύνηση» στα φιλολογικά μαθήματα στα νέα αναλυτικά
προγράμματα και θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την εικόνα του σύγχρονου φιλόλογου, ο οποίος καλείται
να υλοποιήσει τέτοιες διαδικασίες. Επιχειρείται η παρουσίαση των παραμέτρων που συνθέτουν το «προφίλ» του
φιλόλογου που ακολουθεί τη διερευνητική μέθοδο παρουσιάζοντας τόσο την υλικοτεχνική υποδομή που είναι
απαραίτητη για τέτοιες διαδικασίες όσο και τις αντιλήψεις που τις στηρίζουν. Στο τέλος παρουσιάζεται ένα
ενδεικτικό παράδειγμα διερεύνησης στο μάθημα της αρχαίας Ιστορίας στην Α΄ Γυμνασίου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διερεύνηση, υπολογιστική τεχνολογία, έρευνα πηγών

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η αλματώδης ανάπτυξη της Υπολογιστικής Τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο έρχεται να
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδακτικές μηχανές του Skinner της
δεκαετίας του ’60 με την Προγραμματισμένη Διδασκαλία αντικαταστάθηκαν από σύγχρονους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συνεχώς εξελίσσονται. Η ανάπτυξη του διαδικτύου προώθησε την
ευρεία διάδοση της γνώσης και την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία.
Από τη δεκαετία του ’80 κ.ε. το ενδιαφέρον στρέφεται στις διεργασίες και τις στρατηγικές
μάθησης, στην ανακάλυψη της γνώσης, την εξατομίκευση της μάθησης, τη συνεργατικότητα, την
εποπτεία, τη διερεύνηση κτλ.
Η θεωρία του Piaget τόνιζε ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
κατά την αντιπαράθεσή τους με το περιβάλλον. Η γνώση οικοδομείται (Knowledge construction)
μέσα από τη συνεχή αλληλοδιαπλοκή αισθητηριακής εμπειρίας και λογικής και ο εκπαιδευτικός
θεωρείται ο εμψυχωτής και οργανωτής ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος (Διαμαντάκη,
Ντάβου & Πανούσης, 2001). Ο Βruner τόνισε την αξία της ανακαλυπτικής ή ευρετικής μάθησης
(discovery learning) μέσω της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών, την αξία της πραξιακής
μάθησης (discovery learning) και της εικονικής αναπαράστασης (iconic representation) των
διδασκόμενων αντικειμένων με τη χρήση εποπτικών μέσων. Τις τελευταίες δεκαετίες δόθηκε έμφαση
όχι στο τι μαθαίνει ο μαθητής αλλά στο πώς μαθαίνει και κυρίως στο να «μάθει πώς να μαθαίνει».
Αυτό περιλαμβάνει και μεταγνωστικές δεξιότητες, που τελικά στηρίζουν την αυτόνομη ή ενεργή
μάθηση (autonomous /engaged learning) (Διαμαντάκη κ. συν., 2001). To δασκαλοκεντρικό
εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται μαθητοκεντρικό, καθώς ο μαθητής γίνεται ο κύριος συντελεστής για
την κατάκτηση της γνώσης αξιοποιώντας το μαθησιακό περιβάλλον που του προσφέρεται και
καλείται ο ίδιος να αξιοποιήσει.
Η σημασία της αρχής της εποπτικότητας και της ενεργούς μάθησης υποστήριξε την Εκπαιδευτική
Τεχνολογία ως ένα σύστημα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που αξιοποιεί διδακτικές συσκευές,
εποπτικά μέσα και γενικά κάθε τεχνολογικό εργαλείο.
Τα ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης μέσα από τη χρήση των Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου
συμβαδίζουν με τις νέες κοινωνικές απαιτήσεις. Αποτελούν όμως και ένα δυναμικό εργαλείο για να
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γνωρίσουν οι μαθητές κόσμους με τους οποίους δεν είναι εξοικειωμένοι ή με γνώση μη εύκολα
προσβάσιμη σε αυτούς, π.χ. περιήγηση σε ένα εικονικό μουσείο. Κατά τον Sutherland (2004) εξάλλου
αυτός είναι ένας από τους κύριους σκοπούς του σχολείου, να υποστηρίζει τους μαθητές να μπαίνουν
σε νέους θεματικούς κόσμους που δεν είναι προσιτοί σε αυτούς εκτός σχολείου.

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΤΠΕ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Η διερεύνηση ως μαθησιακή διαδικασία εντάσσεται στις ενεργητικές μορφές μάθησης και στο
γενικότερο πλαίσιο των αρχών της νέας Αγωγής. Δεν αρκεί πλέον η απλή μεταφορά γνώσης από τον
εκπαιδευτικό στο μαθητή, αλλά κυρίως η εμπλοκή του μαθητή σε διαδικασίες διερεύνησης και
επίλυσης προβλήματος (Problem Solving).
Στις αρχές του 20ου αιώνα (1910) ο Dewey θεώρησε ότι η αυθεντική μάθηση επιτυγχάνεται μέσα
από διαδικασίες ενεργητικής διερεύνησης προβληματικών καταστάσεων. Αυτές οι θέσεις του Dewey
καθιερώθηκαν αργότερα από τον Bruner με το βιβλίο του The Process of Education (1960) ως
βασικές αρχές οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος και της ωριαίας διδασκαλίας.Oι
διερευνητικές στρατηγικές διδασκαλίας παρουσιάζονται με τους όρους διερεύνηση (inquiry),
ανακάλυψη (discovery), ευρετική (heuristics), στοχαστική διδασκαλία (reflective teaching), λύση
προβλήματος (problem solving) κτλ. Οι Κουτσελίνη και Θεοφιλίδης (2002) ταξινόμησαν τις
διερευνητικές μορφές σε α) έρευνες περιγραφής (οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς είναι μία κατάσταση)
β) έρευνες λύσης προβλημάτων (αναζητείται η αλγοριθμική λύση σε «δομημένα» προβλήματα ή οι
δυνατές λύσεις σε ασαφείς καταστάσεις) και γ) έρευνες λήψης αποφάσεων (αναζήτηση εναλλακτικών
επιλογών με λογικά, ηθικά, κοινωνικά ή άλλα κριτήρια).
Βασικός κοινός άξονας όμως όλων των παραπάνω διερευνητικών προσεγγίσεων είναι ότι το
αντικείμενο μάθησης δεν προσφέρεται έτοιμο στους μαθητές, αλλά τίθεται με τη μορφή ερωτήματος,
προβλήματος, θέματος που χρήζει απάντησης.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του σύγχρονου φιλολόγου αλλάζει. Γίνεται πιο απαιτητικός και
δυναμικός. Χρειάζεται να ενημερώνεται και να ακολουθεί τις νέες μεθόδους. Στη συνέχεια
επιχειρείται η παρουσίαση των παραγόντων αυτών και η περιγραφή του ρόλου και των αντιλήψεων
του φιλόλογου που καλείται να χρησιμοποιήσει τη διερευνητική μέθοδο στη διδασκαλία του (Σχήμα 1
). Ο φιλόλογος καλείται να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα όταν οργανώνει τη διδασκαλία του.
Ειδικά στην διερευνητική μέθοδο ένα πλήθος παραγόντων επηρεάζουν τη δράση του, τις αντιλήψεις
του και διαμορφώνουν το προφίλ του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Τι;
-Όλα τα αντικείμενα της ειδικότητάς του

Πώς;
-υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο
υπολογιστών
διαθέσιμοχωροταξική
κατανομή

Σύνδεση στο
διαδίκτυο

Εκπαιδευτικό
λογισμικό

-στήριξη από το αναλυτικό πρόγραμμα
Ως γενική
Σε όλα τα φιλολογικά
μέθοδος
γνωστικά αντικείμενα
διδασκαλίας
-σχεδιασμός μαθήματος
Σκοποθεσία

Κεντρικό
ερώτημα

Σχετική
βιβλιογραφία

Συγκεκριμένες
προτάσεις
διδασκαλίας

Πιθανές διαδικασίεςπορεία των μαθητών

Φύλλο εργασίας

-υλοποίηση μαθήματος με διερεύνηση
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Κλίμα τάξης

-γενικότερες πολιτικές ένταξης των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα

Πότε;
Ανάλογα με τις προσφερόμενες προς διερεύνηση ενότητες των γνωστικών αντικειμένων

Γιατί;
Για την εξάσκηση των μαθητών στην έρευνα, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την
εμπλοκή σε δραστηριότητες δημιουργικότητας κτλ.
Σχήμα 1: Παράγοντες διερεύνησης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Η Ιστορία σε μεγάλο βαθμό έχει χάσει τον φρονηματιστικό της χαρακτήρα και έχει στραφεί σε
πιο γενικούς στόχους, στοχεύει δηλαδή στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μέσα από το
σεβασμό της ετερότητας και την ανάδειξη της συμβολής του Ελληνισμού στην εξέλιξη του
Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου πολιτισμού. (Φ.Ε.Κ., τ.Β΄, φ.303/13-3-2003, σ.3944). Mερικοί από τους
ειδικούς σκοπούς που αναγράφονται στα νέα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Σπουδών Προγραμμάτων
είναι «να καταστούν οι μαθητές ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το
παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους…Να
συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιοποίησης των πηγών» (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
2002, σ.261).
Οι παραπάνω στόχοι σημαίνουν κριτική αντιμετώπιση των ιστορικών γεγονότων, βιωματική
προσέγγιση, ερευνητική μελέτη των πηγών, δυνατότητες λήψεως αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων,
στρατηγικές δηλαδή που ακολουθεί η διερευνητική διαδικασία (Κουτσελίνη – Θεοφιλίδη, 2002). Η
διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος εξάλλου σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ (2002, σ. 276-277)
προτείνει ενεργητικές μορφές διδασκαλίας, όπως έρευνα των πηγών, ατομικές και ομαδικές εργασίες,
βιωματική προσέγγιση των πηγών. Ειδικότερα η διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας φανερώνει
τον πολυθεματικό χαρακτήρα της Ιστορίας και συνδέει την ελληνική Ιστορία με τη βαλκανική, την
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια.
Έχει εισαχθεί η μέθοδος επεξεργασίας των πηγών ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Έχει
θεσμοθετηθεί με τα αναλυτικά προγράμματα η χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος με
Διαδίκτυο και Εκπαιδευτικά λογισμικά (Γιαννακόπουλος, 2004).
Σχετικά με τη διδακτική της Ιστορίας με υπολογιστές ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’50
στην Αμερική και μία δεκαετία αργότερα στην Ευρώπη η Πληροφορική χρησιμοποιήθηκε από τους
ιστορικούς ως εργαλείο έρευνας, βοηθητική της επιστήμης της Ιστορίας όχι όμως από τα
Πανεπιστήμια λόγω έλλειψης ανάλογων οικονομικών πόρων αλλά από ερευνητικά κέντρα με την
κατάλληλη υποδομή.
Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Ιστορίας με τη δημιουργία βάσεων
δεδομένων, τη συγκέντρωση και επεξεργασία πηγών, την πρόσβαση σε αρχεία ψηφιακής μορφής, τη
χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και με άντληση και επεξεργασία της πληροφορίας από το
Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει μια νέα μεθοδολογική αντιμετώπιση της Ιστορίας, μια νέα λογική του
μαθήματος που καλείται να υπηρετήσει ο φιλόλογος. Ειδικά η επεξεργασία της πηγής συντελεί
καθοριστικά στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης.
Είναι εμφανές πλέον πως η ιστορία παύει να είναι η επίπεδη γεγονοτογραφική παρουσίαση
θεμάτων του παρελθόντος, που μπορούσε να αξιολογηθεί με ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος».
Η αξία του μαθήματος βρίσκεται στην εμβάθυνση με σκοπό την αποκάλυψη παραγόντων και δομών
που επηρέασαν ένα γεγονός, στη διασύνδεση των γεγονότων μεταξύ τους, στην ανασύνθεση της όλης
δράσης του ανθρώπου και στην κατανόηση της δράσης αυτής. Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες
μελέτης του παρελθόντος οι μαθητές ερμηνεύουν το παρόν και προγραμματίζουν το μέλλον
(Βακαλούδη, 2003).
Ο φιλόλογος καλείται λοιπόν να ξεφύγει από την παραδοσιακή διαδικασία αφήγησης –
απομνημόνευσης - εξέτασης και να προωθήσει την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύμηση, επαγωγικό
www.epyna.eu
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συμπέρασμα), την κατανόηση (έκφραση, συμπεριφορές, αιτίες) και τη σκέψη (κρίση, δημιουργία,
αιτιολόγηση).
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό διδακτικό παράδειγμα για την Αρχαία Ιστορία της Α΄
Γυμνασίου, το οποίο βασίζεται στην εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης.

ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η διδακτική πρόταση αφορά στην Αρχαία Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου με θέμα «Εξερευνώντας την
Κόρινθο στο χώρο και το χρόνο». Έχει διαθεματική διάσταση με το μάθημα των Καλλιτεχνικών. Ο
προβλεπόμενος χρόνος είναι περίπου τέσσερις διδακτικές ώρες. Αντιστοιχεί στην ενότητα «Ανάπτυξη
πόλεων –κρατών στην αρχαϊκή εποχή».
Τα απαιτούμενα λογισμικά είναι η ΚΑΣΤΑΛΙΑ και το Google Earth με εγκατάσταση από το
Διαδίκτυο http://earth.google.com/. Το λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ προωθεί τη μελέτη πηγών και θέτει
ερωτήματα προς διερεύνηση που αφορούν στην αρχαϊκή εποχή και τέχνη της Αθήνας και της
Κορίνθου.
Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 3 μελών. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς, ώστε να συνεργάζονται
και να αλληλεπιδρούν τα μέλη μεταξύ τους. Επίσης γίνεται κατανομή ρόλων μέσα στην ομάδα.
Χρειάζεται ο χειριστής, ο γραμματέας, ο παρουσιαστής, ο συντονιστής της ομάδας. Οι στόχοι που
τίθενται μέσα από το σενάριο είναι
Γνωστικοί:
Οι μαθητές επιδιώκεται
• Να εντοπίσουν στο χώρο την περιοχή της Κορίνθου
• Να επισημάνουν τις αλλαγές του χώρου στο πέρασμα του χρόνου
• Να μελετήσουν την αρχαϊκή κεραμική της Κορίνθου, ως το σημαντικότερο είδος τέχνης της
περιοχής
• Να συνδέσουν την ανάπτυξη της τέχνης με τη γεωγραφική θέση και την οικονομία της
Κορίνθου
Παιδαγωγικοί:
• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και έρευνας
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες άντλησης και επεξεργασίας πληροφορίας
• Να καλλιεργήσουν συνεργατικό πνεύμα
• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη
Τεχνολογικοί
• Να εξοικειωθούν με εργαλεία των ΤΠΕ
• Να αναπαραστήσουν την πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους (εικονιστικό κτλ.)
ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Την 1η διδακτική ώρα στο εργαστήριο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εξοικειώνονται με τα
λογισμικά. Τη 2η και 3η διδακτική ώρα επεξεργάζονται το φύλλο εργασίας στα πλαίσια ενός σεναρίου
επίσκεψης των μαθητών στην Κόρινθο. Απαντούν στο φύλλο εργασίας, ενώ την τέταρτη ώρα
παρουσιάζουν ανά ομάδα τα αποτελέσματα των εργασιών τους στα πλαίσια ανατροφοδότησης.
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικό φύλλο εργασίας.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Εξερευνώντας την Κόρινθο στο χώρο και το χρόνο»
Ονοματεπώνυμα:……………………………………………………………………………………
Τάξη:……………………………………………………………………………………………….
Ομάδα:……………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία:………………………………………………..……………………………………….
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1)

Πρόκειται να επισκεφτούν την Κόρινθο 20 μαθητές/τριες από την Α΄ τάξη του σχολείου σας.
Να ανοίξετε το πρόγραμμα Google Earth στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του
προγράμματος, να υπολογίσετε τα παρακάτω:

•

την απόσταση που θα διανύσουν οδικώς από την περιοχή σας έως την Κόρινθο
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

•

τις σημαντικότερες τοποθεσίες που θα συναντήσουν στη διαδρομή σας
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Η ομάδα σας πρόκειται να επισκεφτεί σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κορίνθου και
κυρίως να μελετήσει την τέχνη της αρχαϊκής εποχής.
Προκειμένου να προετοιμαστείτε για το θέμα της μελέτης σας
Ανοίξτε το λογισμικό «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»

• Πηγαίνετε στην ενότητα «ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ»
• Ανοίξτε την ενότητα «Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου - καινοτομίες και ανατολικές επιδράσεις»
• Από την υποενότητα «Ανατολικές επιδράσεις στην κεραμική» μελετήστε τις πηγές I-VII και από
την υποενότητα «Καινοτομίες στην κεραμική» μελετήστε τις πηγές Ι-VXIII.
• Συζητήστε μεταξύ σας μέσα στην ομάδα και απαντήστε στο ερώτημα
«Ποιο είδος τέχνης άνθισε στην πόλη της Κορίνθου εκείνη την περίοδο; Πού οφείλεται η
ανάπτυξη της τέχνης αυτής; »
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3)Από τις παραπάνω πηγές να επιλέξετε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τέχνης που σας έκανε
εντύπωση και να το παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας με έναν δικό σας τρόπο (κείμενο, σχέδιο,
λογισμικό παρουσίασης).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4) 4.1. Να ανοίξετε και να δείτε τους χάρτες από την ΚΑΣΤΑΛΙΑ και το Google Earth.
4.2. Στη συνέχεια να συζητήσετε στην ομάδα σας τη σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στη
γεωγραφική θέση της Κορίνθου και στην άνθιση της τέχνης την αρχαϊκή εποχή.
Να γράψετε σε μία παράγραφο τα συμπεράσματα από τη συζήτησή σας.
www.epyna.eu
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5) Αν ταξιδεύατε στο χρόνο και ερχόσασταν από την αρχαία στη σύγχρονη πόλη της Κορίνθου μέσα
από τις εικόνες του Google Earth τι θα βλέπατε;
Συζητήστε ανά ομάδες και γράψτε τα συμπεράσματά σας.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το σενάριο στηρίζει την αλληλεπίδραση των μαθητών με τον υπολογιστή, που αποτελεί το
περιβάλλον εργασίας τους. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορία από το Διαδίκτυο και επεξεργάζονται
τη βάση δεδομένων με τις πηγές από το λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ. Εξοικειώνονται με την ιστορική
έρευνα και την «ανάγνωση» των πηγών. Οι δραστηριότητες δεν περιορίζονται στην αναζήτηση
υλικού αλλά και στην διατύπωση συμπερασμάτων μέσα από την παρατήρηση και τη σύγκριση. Οι
μαθητές επεξεργάζονται τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, ενώ καλούνται να ταξιδέψουν
εικονικά από το παρελθόν στο παρόν και αντίστροφα, ώστε να συνδέσουν το χθες με το σήμερα και
να διαπιστώσουν την ιστορική συνέχεια. Μπορούν έτσι να αντιληφθούν πως η Ιστορία δεν είναι μόνο
παρελθόν αλλά και παρόν και μπορεί να γίνει ένα δυναμικό και ενδιαφέρον μάθημα.
Επιπλέον προωθούνται μαθητοκεντρικές μορφές μάθησης. Προωθείται η ευρετική –
ανακαλυπτική μάθηση “discovery learning” κατά Bruner, η οποία σχετίζεται με πολύπλοκες
γνωστικές διαδικασίες πρόσκτησης, επεξεργασίας και κωδικοποίησης των πληροφοριών. Οι μαθητές
διατυπώνουν υποθέσεις, κάνουν συσχετισμούς, οδηγούνται σε συμπεράσματα και οικοδομούν τη
γνώση μόνοι τους (οικοδόμηση της γνώσης κατά τον Piaget) (Μπασέτας 2002).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H όλη διαδικασία προϋποθέτει την εμπειρία του εκπαιδευτικού στη χρήση τεχνολογικών
εργαλείων για παιδαγωγική χρήση. Η έλλειψη σχετικής εμπειρίας στρέφει τους εκπαιδευτικούς σε πιο
δασκαλοκεντρικά πρότυπα διδασκαλίας. Βέβαια η χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου και μέσου
διερεύνησης δεν εξαρτάται μόνο από την εμπειρία του εκπαιδευτικού αλλά και από ένα πλέγμα
πολιτιστικών και κοινωνικών παραγόντων μέσα στο σχολείο (Sutherland, 2004).
Γενικά η ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία έχει στρέψει τον καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού
σε εκείνον του υπεύθυνου στη λήψη αποφάσεων για το πώς και τι διδάσκει. Η κύρια χρήση των ΤΠΕ
στο σχολείο στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και την αλλαγή της στάσης
απέναντι στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Γιατί οι ΤΠΕ ανασχηματίζουν τις γνώσεις μας για
τον κόσμο (Watson, 2001).
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Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της εξόδου στην «Ελένη»
του Ευριπίδη (2η και 3η Σκηνή)
Καραθάνος Πέτρος
Καθηγητής ΠΕ02, Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας
petkarath@gmail.com

Περίληψη
Η εισήγηση παρουσιάζει έναν εναλλακτικό τρόπο δίωρης διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε των δύο τελευταίων
σκηνών της Εξόδου της τραγωδίας «Ελένη» του Ευριπίδη,(στ. 1787-1870), για το μάθημα των Αρχαίων
Ελληνικών από μετάφραση της Γ΄ Γυμνασίου. Η διδασκαλία στηρίζεται στην αξιοποίηση του λογισμικού
«Φιλοσοφικά κείμενα Γ΄ Γυμνασίου» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και σε πλοήγηση σε προκαθορισμένες
τοποθεσίες του διαδικτύου που περιλαμβάνουν πολυμέσα (κείμενα, ήχο και βίντεο) και αναπτύσσεται με 6
διαφορετικά φύλλα εργασίας που δίδονται σε ισάριθμες ομάδες μαθητών. Ακολουθεί τη μέθοδο της διερευνητικής
και ομαδοσυνεργατικής μάθησης σύμφωνα με τις αρχές του γνωστικού εποικοδομητισμού και των γνωστικών
θεωριών της κοινωνικής μάθησης. Οι μαθητές, μέσα από την ανάγνωση κειμένων των σοφιστών, την ακρόαση και
παρακολούθηση αποσπασμάτων από θεατρικές παραστάσεις τραγωδιών και την επίσκεψη σε ιστοσελίδες που
αναφέρονται σε λατρευτικά έθιμα και τόπους της αρχαίας Αττικής, συνθέτουν έξι διαφορετικές εργασίες-κείμενα
που τις παρουσιάζουν στην τάξη. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής ή η χρήση 6
μονάδων Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην παρακάτω εισήγηση, μετά από μια εισαγωγή και παρουσίαση των
διδακτικών στόχων και προαπαιτούμενων μέσων για τη διδασκαλία, αναπτύσσεται η διαδικασία εφαρμογής στην
τάξη και τα φύλλα εργασίας. Ακολουθούν παρατηρήσεις – συμπεράσματα από την εφαρμογή της που
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2009-2010.
Λέξεις κλειδιά: Ευριπίδη «Ελένη», Σενάριο διδασκαλίας τραγωδίας, Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών με Τ.Π.Ε

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Υπάρχουν διάφορες οπτικές στην προσέγγιση και ερμηνεία των αρχαίων κειμένων, ιδιαίτερα των
δραματικών. Ανάλογα με τη σκοπιμότητα, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο ύφος, τη
γλώσσα και το κείμενο (κειμενική προσέγγιση) ή στη σχέση του κειμένου με άλλα κείμενα του ίδιου ή
άλλων ποιητών (διακειμενική), στον ιστορικό χρόνο, τις συνθήκες συγγραφής και τις ιδέες που
προβάλλονται (ιδεολογική προσέγγιση) ή στα στοιχεία πολιτισμού που δηλώνονται (αρχαιογνωστική
προσέγγιση). Ωστόσο, στόχος της διδασκαλίας ενός δραματικού κειμένου στο Γυμνάσιο θα πρέπει να
είναι μια, όσο το δυνατόν πιο ολιστική, πολύπλευρη, έστω και αδρομερώς προβαλλόμενη, ερμηνεία,
που θα διευκολύνει και το μαθητή να δει το κλασικό θέατρο όπως πραγματικά είναι : ένα σύνθετο
δημιούργημα, σε συνάρτηση με την εποχή του και τις επιλογές των δημιουργών του, αλλά ταυτόχρονα
διαχρονικό και επιδεχόμενο και άλλες, νεότερες και πρωτοποριακές σκηνοθετικές προσεγγίσεις. Στην
κατεύθυνση αυτή, εξάλλου, πορεύονται και τα νέα διδακτικά εγχειρίδια διδασκαλίας των δραματικών
κειμένων, που περιλαμβάνουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε διαφορετικά επίπεδα.
Σε παρόμοιο πλαίσιο κινείται και το παρακάτω σενάριο, που επιδιώκει μέσα από διαφορετικά
ερεθίσματα (κειμενικά και οπτικοακουστικά) να προκαλέσει μια ολοκληρωμένη βιωματική
προσέγγιση του αρχαίου δραματικού κειμένου.
Το σενάριο αυτό επιδιώκει την ερμηνεία, τον εντοπισμό και την κατανόηση βασικών θεμάτων
που σχετίζονται με την έξοδο της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ελένη», αλλά και γενικότερα με την
έξοδο μιας τραγωδίας, μέσα από τη διερεύνηση, επιλογή και αξιολόγηση πληροφοριακού υλικού από
το διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Η διερευνητική αυτή
προσέγγιση των μαθητών τελείται συνεργατικά, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες με σαφείς
στόχους και καθορισμένους ρόλους. Η ιδέα του σεναρίου, με συγκεκριμένο σκοπό – αποτέλεσμα τη
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συνολική και πολύπλευρη ερμηνεία του αποσπάσματος από τους ίδιους τους μαθητές ως αποτέλεσμα
ομαδικής δραστηριότητας, λειτουργεί ως κίνητρο δράσης και ενισχύει τον επιδιωκόμενο στόχο.
Οι προσδοκώμενοι μαθησιακοί στόχοι είναι η προσέγγιση των μαθητών σε σχέση με σημαντικά
κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που θίγονται στην έξοδο, και γενικότερα η επαφή τους με το φιλόσοφο
– ποιητή Ευριπίδη, όπως και με τους δραματικούς τρόπους που επιλέγει αυτός να δώσει λύση στο
έργο του.
Σε παιδαγωγικό επίπεδο στόχοι είναι η εξοικείωση με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, η ομαδική
συνεργασία, η ανάπτυξη της ικανότητας αυτενέργειας και της ατομικής οικοδόμησης της γνώσης.
Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας ο καθηγητής παίζει ρόλο διευκολυντή και συντονιστή της
μαθησιακής διαδικασίας.
Διδακτικοί στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, επιδιώκεται οι μαθητές:
1. Να κατανοήσουν την επίδραση που είχε το φιλοσοφικό κλίμα της εποχής και ιδιαίτερα το
σοφιστικό κίνημα στη σκέψη του Ευριπίδη.
2. Να εξηγήσουν το χαρακτηρισμό «από σκηνής φιλόσοφος» που δόθηκε στον Ευριπίδη
3. Να έρθουν σε επαφή με σημαντικά σημεία της διδασκαλίας των σοφιστών, όπως το
σχετικισμό τους σχετικά με το δίκαιο και την αμφισβήτηση της δουλείας.
4. Να κατανοήσουν το ρόλο του «από μηχανής θεού» και να αιτιολογήσουν την επιλογή του ως
τρόπο δραματικής λύσης από τον ποιητή.
5. Να γνωρίσουν, από την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αποσπασμάτων τραγωδιών μέσα
από το διαδίκτυο, διάφορους τρόπους σκηνικής απόδοσης παρόμοιων σκηνών. Έτσι θα
διαπιστώσουν τις διαφορετικές οπτικές σκηνικής αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιων
θεμάτων.
6. Να συνδέσουν την έξοδο, και , κατ’ επέκταση, το έργο του Ευριπίδη, με συγκεκριμένους
τόπους και παραδόσεις της Αττικής, μέσα από τη μελέτη παράλληλων κειμένων και
διαδικτυακών πηγών.
7. Να προσπαθήσουν να διερευνήσουν τη σχέση και την παράλληλη δράση του θεϊκού και του
ανθρώπινου παράγοντα στο έργο του Ευριπίδη. Να βγάλουν συμπεράσματα για το κατά
πόσον ο άνθρωπος ελέγχει τη μοίρα του.
8. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό λεξικό, με τη βασική έννοια
της «κάθαρσης» στην τραγωδία και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν πώς λειτουργεί εδώ.
 Να παράγουν γραπτό λόγο ενταγμένο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
 Να προσεγγίσουν αισθητικά το απόσπασμα με τη συμβολή διαφορετικών
αναπαραστατικών μορφών.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται:
1. Να αξιοποιήσουν την ομαδική συνεργασία
2. Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του
διαδικτύου και των ηλεκτρονικών λογισμικών.
3. Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική – βιωματική μάθηση.
4. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητα τους.
5. Να προσεγγίσουν δημιουργικά το ποιητικό κείμενο με κατευθυνόμενη αυτενέργεια.
6. Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση.
7. Να ενεργοποιήσουν μέσα από εμπειρίες και βιώματα ατομικές και κοινωνικές αξίες και
αρχές.
Απαιτούμενος διδακτικός χρόνος και χώρος
Δύο ώρες. Ο χρόνος ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες από τις οδηγίες διδασκαλίας αναλυτικές
οδηγίες για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου αποσπάσματος. Συνιστάται ωστόσο η εξοικονόμηση
ενός συνεχούς δίωρου. Η διδασκαλία διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ή στην
τάξη, εφόσον διαθέτονται έξι υπολογιστές.
Διδακτικό υλικό – Τεχνολογικά εργαλεία
•
Σχολικό εγχειρίδιο: Δραματική ποίηση, Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου
•
Το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»
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Σελιδομετρητής (Ms Internet Explorer ή Mozilla Firefox). Πλοήγηση στους παρακάτω
δικτυακούς τόπους:
http://euripideseleni.blogspot.com/2009/11/blog-post_29.html
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=208#videos
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=204#videos
http://www.komvos.edu.gr
http://www.kea.gr/index.php?id=59&L=1%2F%2Foninstall.php%3Fmydirname%3Da
%28%29{}include%28%24_GET[a]%29%3Bfunction%20v
http://www.portoraftinews.gr/axiotheata/artemis/artemida.html
http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=829#sounds
http://www.mikrosapoplous.gr/eyripedes/tayrois/exodos.html
http://www.theogonia.gr/latreia/pinakes/delta/dioskouria.htm
Επεξεργαστής κειμένου Ms Word.

Προαπαιτούμενα
•
Να έχει προηγηθεί η ανάγνωση στην τάξη της πρώτης σκηνής της εξόδου (στ. 1653-1778)
και των πρώτων στίχων της δεύτερης σκηνής (1779-1786) οι οποίοι, σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα, δε διδάσκονται αναλυτικά.
•
Να έχει γίνει προετοιμασία του υπό διδασκαλία κειμένου με μια πρώτη ανάγνωση στο σπίτι
από τους μαθητές.
•
Να υπάρχει εξοικείωση δασκάλου – μαθητών στη χρήση γενικών εργαλείων των Τ.Π.Ε. και
ειδικότερα του σελιδομετρητή.
•
Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να διατεθεί ένα συνεχόμενο δίωρο για τη
διδασκαλία του μαθήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

•

•

•

•

•

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται σε δύο ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής.
Στην αρχή της 1ης ώρας ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές τα βασικά σημεία της πορείας
της διδασκαλίας και τον τελικό στόχο της, προσπαθώντας να διαμορφώσει κανόνες που θα
πρέπει να τηρηθούν απ’ αυτόν και τους μαθητές υπό μορφή συμφωνίας. Αφού τους
εξηγήσει τη διαδικασία, επιμένει στη σημασία της δικής τους συμμετοχής και αυτενέργειας
για την τελική έκβαση της πορείας της διδασκαλίας.
Προσπαθεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών παρέχοντας σχετικά κίνητρα.
Βασικό κίνητρο είναι η διαφοροποίηση του ρόλου των μαθητών από παθητικούς δέκτες σε
συμμετέχοντες στη διαδικασία και, τελικά, σε διδάσκοντες.
Επιπλέον, μπορεί να περιλάβει τους στόχους της διδασκαλίας σε ένα γενικότερο project,
όπως τη δημοσίευση της εργασίας για την έξοδο του Ευριπίδη στην ιστοσελίδα του
σχολείου ή τη διοργάνωση ομιλίας – εκδήλωσης σχετικά με τον Ευριπίδη, τη φιλοσοφική
του σκέψη και τις δραματικές του μεθόδους.
Ο καθηγητής χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες εργασίας των 4 ατόμων, ανάλογα με το
δυναμικό της τάξης. Διανέμονται οι ρόλοι μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, οι οποίοι θα
πρέπει να περιλαμβάνουν ένα χειριστή , με εξοικείωση στον Η/Υ και το διαδίκτυο, έναν
αναγνώστη, έναν συντονιστή και έναν καταγραφέα - γραμματέα που θα κρατάει
σημειώσεις. Ο συντονιστής έχει την επιμέλεια της σύνθεσης και παρουσίασης του τελικού
κειμένου. Οι ρόλοι αυτοί μπορεί να διαμορφωθούν και να εναλλάσσονται μέσα σε κάθε
ομάδα και με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, χωρίς την παρέμβαση του διδάσκοντος.
Ο καθηγητής παρουσιάζει σύντομα στους μαθητές τα ζητούμενα των φύλλων εργασίας και
τους δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Τα φύλλα εργασίας διανέμονται και σε έντυπη
μορφή στις ομάδες. Ακολουθεί μια συνολική ανάγνωση του κειμένου. Εναλλακτικά,
μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη
βιντεοσκοπημένη
παράσταση
του
ΚΘΒΕ
στην
ιστοσελίδα
http://euripideseleni.blogspot.com/2009/11/blog-post_29.html
με
τη
βοήθεια
βιντεοπροβολέα.
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•

•

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες επιχειρούν τη διερεύνηση μέσω των ερωτημάτων στα
φύλλα εργασίας. Στην φάση αυτή ο διδάσκων συντονίζει το έργο των μαθητών και
αξιολογεί, όσο είναι δυνατό, το ατομικό έργο των μαθητών αλλά και της κάθε ομάδας
συνολικά, τόσο στη συλλογή των πληροφοριών όσο και στην οργάνωση και τη σύνθεση
των απαντήσεων.
Η διερευνητική εργασία των μαθητών, που έχει ξεκινήσει από το τελευταίο εικοσάλεπτο της
1ης ώρας, συνεχίζεται κατά τη 2 η ώρα. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο της 2 ης ώρας οι μαθητές
ανακοινώνουν στην τάξη τα κείμενα που συνέθεσαν και τα παραδίδουν σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στον καθηγητή.

Φύλλα εργασίας
Ομάδα 1
Ευριπίδη «Ελένη», Έξοδος, 2η σκηνή, στίχοι 1779 - 1812
Θέμα: Δίκαιος και άδικος λόγος – Η επίδραση των σοφιστών
• Διαβάστε καλά τους στίχους 1779 – 1812 από το σχολικό σας εγχειρίδιο
• Ανοίξτε το λογισμικό «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» και επιλέξτε από το
κεντρικό μενού την υποενότητα «σοφιστές – Σωκράτης¨ - Αναλυτικά – Διδασκαλία Σοφιστών –
Το δίκαιο και οι νόμοι». Διαβάστε το σχετικό κείμενο
• Συνεχίστε στην επιλογή «για προαιρετική μελέτη». Διαβάστε το κείμενο καθώς και το κείμενο
του Θρασυμάχου « Νόμος είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου» και τους «δισσούς λόγους».
• Επιλέξτε από τη «Διδασκαλία Σοφιστών» το «Σχετικισμό» και διαβάστε το κείμενο.
• Στη συνέχεια συνθέστε ένα κείμενο σε Word με ονομασία «Ευριπίδης, δίκαιος και άδικος
λόγος», στο οποίο θα απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποια διαφορετικά «δίκαια παρουσιάζονται στους στίχους 1779-1812 και ποιοι τα
υποστηρίζουν;
2. Πως επέδρασε η περί δικαίου φιλοσοφία των σοφιστών στον Ευριπίδη μέσα από τις
θέσεις των ηρώων στους συγκεκριμένους στίχους; Συμμερίζεται ο Ευριπίδης τις θέσεις
αυτές;
3. Πως συντελεί η στιχομυθία στην προβολή αυτών των απόψεων;
Ομάδα 2
Ευριπίδη «Ελένη», Έξοδος, 2η σκηνή, στίχοι 1779 - 1812
Θέματα: 1) Δούλοι και αφέντες – Η επίδραση των σοφιστών
2) Παραστασιμότητα σκηνής
• Διαβάστε καλά τους στίχους 1779 – 1812 από το σχολικό σας εγχειρίδιο
• Ανοίξτε το λογισμικό «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» και επιλέξτε από το
κεντρικό μενού την υποενότητα «σοφιστές – Σωκράτης¨ - Αναλυτικά – Διδασκαλία Σοφιστών –
Το δίκαιο και οι νόμοι». Διαβάστε το σχετικό κείμενο
• Συνεχίστε στην επιλογή «για προαιρετική μελέτη». Διαβάστε το κείμενο καθώς και το κείμενο
του Θρασυμάχου « Νόμος είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου», το κείμενο του Πρωταγόρα και το
κείμενο του Αντιφώντα «Η ισότητα υπάρχει φύσει-η ανισότητα νόμω»
• Ακούστε το συγκεκριμένο απόσπασμα της εξόδου (στ. 1779-1812) από ηχογραφημένη
παράσταση του Εθνικού Θεάτρου
• Παρατηρήστε τη φωτογραφία στη σελίδα 133 του βιβλίου σας.
• Στη συνέχεια συνθέστε ένα κείμενο σε Word με ονομασία «Ευριπίδης, ισότητα», στο οποίο θα
απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποια ήταν η αντίληψη των Σοφιστών σχετικά με την ισότητα των ανθρώπων;
2. Πως επηρέασε η αντίληψη αυτή τον Ευριπίδη και σε ποιους κυρίως στίχους προβάλλεται;
3. Πως θα μπορούσατε να ερμηνεύσετε, με βάση τα παραπάνω, τους στίχους 1810-1812;
4. Πως φαντάζεστε τους εκφραστικούς τρόπους (φωνή, εκφράσεις, χειρονομίες, κινήσεις) με
τους οποίους θα απέδιδαν οι υποκριτές το συγκεκριμένο απόσπασμα;
Ομάδα 3
Ευριπίδη «Ελένη», Έξοδος, 3η σκηνή, στίχοι 1813 - 1864
Θέμα: Ο από μηχανής θεός – Σημασία, ρόλος.
•
Διαβάστε καλά τους στίχους 1813 – 1864 από το σχολικό σας εγχειρίδιο
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Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού κόμβου και βρείτε τη σημασία της έκφρασης
«από μηχανής θεός».
• Διαβάστε από την έξοδο της τραγωδίας Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη τους στίχους
1435-1499
• Στη συνέχεια απαντήστε με ένα κείμενο σε Word με ονομασία «Ευριπίδης, από μηχανής
θεός», στις παρακάτω ερωτήσεις:
1.
Ποια είναι η ταυτότητα των «από μηχανής θεών»;
2.
Ποιες υπερφυσικές δυνάμεις φαίνεται ότι έχουν;
3.
Σε ποια αδιέξοδα της ιστορίας δίνουν λύση, και με ποιο τρόπο;
4.
Αναφέρονται καθόλου στο ρόλο της μοίρας, σε αποφάσεις θεϊκές ή σε κάποιας
μορφής «δίκαιο»;
5.
Πώς αντιδρούν οι ήρωες της ιστορίας στις εντολές τους, και γιατί;
6.
Βασισμένοι στις προηγούμενες απαντήσεις σας, γιατί, τελικά, πιστεύετε ότι ο
Ευριπίδης προτιμά σε πολλές τραγωδίες του τη λύση του «από μηχανής θεού»;
7.
Να συγκρίνετε τα τελευταία λόγια του χορού, καθώς κλείνουν τις δύο τραγωδίες.
Ποιες διαφορές βρίσκετε; Σχετίζονται τα λόγια τους με την πολιτική κατάσταση της
Αθήνας; (Πελοποννησιακός πόλεμος)
8.
Υπάρχει σχέση του «από μηχανής θεού» της αρχαίας τραγωδίας με τη σημερινή
σημασία της έκφρασης; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Ομάδα 4
Ευριπίδη «Ελένη», Έξοδος, 3η σκηνή, στίχοι 1813 - 1864
Θέμα: Παραστασιμότητα της σκηνής
• Διαβάστε καλά τους στίχους 1813 – 1864 από το σχολικό σας εγχειρίδιο
• Παρατηρήστε το σχέδιο του γερανού και τις φωτογραφίες με εμφανίσεις από μηχανής θεών
στη σελίδα 135 του βιβλίου σας.
• Παρακολουθήστε σε βιντεοσκοπημένο απόσπασμα την τελευταία σκηνή της Ελένης του
Ευριπίδη από παράσταση του ΚΘΒΕ.
• Παρακολουθήστε βιντεοσκοπημένο απόσπασμα από την εμφάνιση της Αθηνάς ως από
μηχανής θεάς στην τραγωδία Ίων του Ευριπίδη από παράσταση του Εθνικού Θεάτρου.
• Παρακολουθήστε βιντεοσκοπημένο απόσπασμα από την εμφάνιση της Άρτεμης ως από
μηχανής θεάς στην τραγωδία Ιππόλυτος του Ευριπίδη από παράσταση του Εθνικού Θεάτρου.
• Στη συνέχεια απαντήστε με ένα κείμενο σε Word με ονομασία «Ευριπίδης, τελευταία σκηνή παραστασιμότητα», στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Πώς φαντάζεστε την παρουσίαση του «από μηχανής θεού» στην αρχαιότητα;
2. Ποιες επιλογές ακολουθούν οι σύγχρονοι σκηνοθέτες στην παρουσίαση των τραγικών
«από μηχανής θεών»; (τρόπος εμφάνισης, σκευή, τόνος φωνής, εκφράσεις, χειρονομίες
και κινήσεις, οπτικοακουστικά εφέ)
3. Πως λειτουργούν στη σκηνή οι υπόλοιποι ήρωες και ο χορός; (θέση, εκφράσεις, κινήσεις
και αντιδράσεις στην παρουσία του θεού).
4. Πώς πιστεύετε ότι αντιδρούσε το αρχαίο κοινό στο θέαμα της θεϊκής «αποκάλυψης»,
δεδομένης και της αρχαιοελληνικής πίστης στους θεούς;
5. Τι εντύπωση νομίζετε ότι κάνει το ανάλογο θέαμα στο σύγχρονο θεατή;
Ομάδα 5
Ευριπίδη «Ελένη», Έξοδος, 3η σκηνή, στίχοι 1813 - 1864
Θέμα : Αττική παράδοση – Τόποι λατρείας και έθιμα στην Έξοδο του Ευριπίδη.
• Διαβάστε καλά τους στίχους 1813 – 1864 από το σχολικό σας εγχειρίδιο
• Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας και διαβάστε το κείμενο για τη Μακρόνησο.
Δείτε τη θέση της Μακρονήσου στο χάρτη που βρίσκεται κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα.
• Μεταβείτε στην ιστοσελίδα θεογονία και διαβάστε το κείμενο που αναφέρεται στα
Διοσκούρεια.
• Διαβάστε από την έξοδο της τραγωδίας Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη τους στίχους
1435-1499
• Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκόπουλου Αττικής και διαβάστε το κείμενο που
αναφέρεται στο ναό της Άρτεμης στη Βραυρώνα. Δείτε και τις φωτογραφίες του ναού.
www.epyna.eu
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•

Στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με ένα κείμενο στο WORD με τίτλο
«Ευριπίδης, έξοδος – τόποι και λατρεία»
1.
Σε ποιους τόπους και έθιμα λατρείας αναφέρεται ο Ευριπίδης στην τρίτη
σκηνή της εξόδου της Ελένης και στην Ιφιγένεια εν Ταύροις; Ποιες πληροφορίες έχουμε
γι’ αυτά σήμερα;
2.
Γιατί λοιπόν πιστεύετε ότι συνήθιζε ο Ευριπίδης να συνδέει το τέλος των
τραγωδιών του με τόπους και λατρευτικές παραδόσεις της Αττικής;
Ομάδα 6
Ευριπίδη «Ελένη», Έξοδος, 3η σκηνή, στίχοι 1813 - 1864
Θέματα : 1. Θεοί και άνθρωποι στον Ευριπίδη.
2. Η «κάθαρση» του κοινού.
1.
• Διαβάστε καλά τους στίχους 1813 – 1864 από το σχολικό σας εγχειρίδιο
• Οι ήρωές μας τελικά σώθηκαν και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Ποιος τελικά νομίζετε ότι
ευθύνεται για τη σωτηρία τους; Οι ίδιοι; Οι Θεοί; Κάποιος άλλος; Αν ευθύνονται
περισσότεροι από έναν παράγοντες, ποιο μερίδιο ευθύνης πιστεύετε ότι έχει ο καθένας;
Απαντήστε με ένα κείμενο σε WORD με τίτλο «Ευριπίδης, θεοί και άνθρωποι-κάθαρση»
2.
• Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού κόμβου και βρείτε τη σημασία της λέξης
κάθαρση στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη. Ποιος από τους ορισμούς που δίνονται ταιριάζει
στο τέλος του έργου μας;
• Πως εννοείτε τη σημασία της κάθαρσης για το κοινό της τραγωδίας μας; Κάθαρση από τι και
με ποιον τρόπο;
• Απαντήστε στις παραπάνω ερωτήσεις συνεχίζοντας γραπτά το κείμενό σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το παραπάνω σενάριο διδάχτηκε από το συντάκτη της εισήγησης κατά το διδακτικό έτος 20092010 στο εργαστήριο πληροφορικής του Γυμνασίου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Η τάξη
αποτελούνταν από 24 μαθητές, χωρισμένους σε 6 ομάδες των 4 ατόμων και χρησιμοποιήθηκαν 6 Η/Υ
σε δίκτυο.
Τα αποτελέσματα, από πλευράς συμμετοχής και ενδιαφέροντος για την εφαρμογή, υπήρξαν
όντως εντυπωσιακά. Παρατηρήθηκε αυξημένη διάθεση για συμμετοχή ακόμα και των πιο ζωηρών και
υπερκινητικών ή «αδιάφορων» μαθητών, ενώ αυξημένη ήταν και η τάση για αλληλοβοήθεια και
υποστήριξη μεταξύ των μελών των ομάδων. Τα τελικά κείμενα των μαθητών ήταν περισσότερο από
το αναμενόμενο ολοκληρωμένα και επαρκή, με σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις. παρά τις
συνήθεις εκφραστικές αστοχίες. Παρά την έγκαιρη παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του δίωρου,
χρειάστηκε λίγος χρόνος (περίπου 15 λεπτά) από την επόμενη ώρα των αρχαίων για την τελική
διόρθωση και αξιολόγηση των κειμένων από μέρος του διδάσκοντος. Τα ίδια τα παιδιά αξιολόγησαν
ως πολύ θετική την εμπειρία τους και διατύπωσαν την επιθυμία να υπάρχουν περισσότερες
διδασκαλίες παρόμοιας μορφής στο μέλλον.
Πρόβλημα εντοπίστηκε στο χρόνο της πληκτρολόγησης των απαντήσεων σε επεξεργαστή
κειμένου από τους μαθητές. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, παρά τη φανερή εξοικείωσή τους με τη
χρήση του Η/Υ και την πλοήγηση στο διαδίκτυο, δεν είναι το ίδιο εξοικειωμένα στην πληκτρολόγηση
ελληνικών χαρακτήρων. Ίσως θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στη διδασκαλία της
πληκτρολόγησης, πιθανόν και της χρήσης τυφλού συστήματος, σε μικρότερες τάξεις.
Επιπλέον, στάθηκε αρκετά δύσκολο να εξοικονομηθεί το συνεχές δίωρο στο εργαστήριο
πληροφορικής του σχολείου, χωρίς σ’ αυτό να φέρει ευθύνη η Διεύθυνση ούτε ο υπεύθυνος
συνάδελφος του εργαστηρίου και οι διδάσκοντες σ’ αυτό. Το σφιχτό ωρολόγιο πρόγραμμα και
απουσία άλλης αίθουσας υπολογιστών εκτός αυτής του εργαστηρίου, που κυρίως προορίζεται για τη
διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής, κάνει πολύ δύσκολο το συντονισμό τέτοιων
διδασκαλιών. Απαραίτητες λοιπόν κρίνονται, παράλληλα με την επιμόρφωση και την αλλαγή
νοοτροπίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι μεταβολές τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα , ώστε να
γίνει πιο ελαστικό, με συνακόλουθη αλλαγή και του εξεταστικού συστήματος. όσο και στην
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τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων με δημιουργία χώρων με υπολογιστές προορισμένων για την
εφαρμογή διδακτικών σεναρίων.
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Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της
Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μη-τυπική εκπαίδευση με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής
είναι μία συνήθης πρακτική που ακολουθούν διάφοροι φορείς και ενώσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των
μελών τους. Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μια μελέτη περίπτωσης αυτό-επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Πληροφορικής που διοργανώθηκε από το Παράρτημα Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Πληροφορικής σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό την αξιοποίησή της στη σχολική μονάδα και την
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα, εξετάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη δημιουργία Ψηφιακών Μαθημάτων με το Σύστημα
Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν θετική για τη
χρησιμότητα, την ταχύτητα δημιουργίας ψηφιακών σχεδίων και ολοκληρωμένων μαθημάτων και γενικά την
ευκολία χρήσης του LAMS. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν ενδείξεις που σηματοδοτούν το
ενδιαφέρον και την αλλαγή στάσης των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς τις δυνατότητες
αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης στη σχολική μονάδα και την
αξιοποίηση του διεθνούς αποθετηρίου έτοιμων επαναχρησιμοποιήσιμων σχεδίων και μαθημάτων όχι μόνο για την
πληροφορική αλλά και για όλα τα μαθήματα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής,
LAMS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς, η επιμόρφωση και επαγγελματική
ανάπτυξη των πολιτών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της εργασίας τους και οι
γενικότερες προκλήσεις μέσα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι απολύτως απαραίτητες.
Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, όπου αντικατοπτρίζονται όλες οι ελπίδες της
κοινωνίας για πρόοδο και ανάπτυξη, η ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι
ζητούμενο. Η αναβάθμιση αυτή δεν μπορεί να νοηθεί δίχως τη διαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
προσωπικού (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994).
Με τον όρο επιμόρφωση αναφέρονται οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που αποσκοπούν
στη συμπλήρωση του γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών, τον εμπλουτισμό των
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και τη βελτίωση και ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (Γκότοβος κ.α., 1992).
www.epyna.eu
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Στο πλαίσιο της μη-τυπικής εκπαίδευσης αναλαμβάνονται συχνά πρωτοβουλίες από
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που
προσφέρουν στα μέλη τους ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Έπειτα από πρόσκληση – πρόταση
του Παραρτήματος Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ)
οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ένα Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για
τη δημιουργία Ψηφιακών Μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων
(LAMS).
Το LAMS (http://lamsfoundation.org) είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ),
που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν νέους ρόλους κατά τη σχεδίαση του
μαθήματος και κατά τη διδασκαλία τους. Παρέχει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους
εκπαιδευόμενους μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να μελετήσουν, να εξασκηθούν, να
αλληλεπιδράσουν, να αυτό-αξιολογηθούν και να μαθαίνουν συνεργαζόμενοι δια ζώσης και εξ
αποστάσεως.
Στη συνέχεια της εργασίας εξετάζονται εν συντομία το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία, τα
κυριότερα αποτελέσματα, τα πρώτα συμπεράσματα καθώς και οι μελλοντικές κατευθύνσεις για την
αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης και ειδικότερα του LAMS στη διδακτική πράξη για τη
διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής λόγω της ειδικότητας τους, η οποία απαιτεί συνεχή ενημέρωση
και ανανέωση των γνώσεών τους πάνω στο γνωστικό αντικείμενό τους, αλλά και λόγω του ότι είναι
σχετικά νέοι σε ηλικία αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τα σεμινάρια επιμόρφωσής τους (Τραψιώτη κ.α.,
2009; Τραψιώτη 2010) και εκδηλώνουν μεγάλη διάθεση για να συμμετάσχουν σε αυτά όταν
πραγματοποιούνται. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους: α)
χρησιμοποιώντας σχέδια μαθήματος, β) υποστηρίζοντας τους μαθητές τους από απόσταση και
βοηθώντας τους με αυτό τον τρόπο να επαναλάβουν το μάθημα που έκαναν στην τάξη γ) παρέχοντάς
τους περισσότερες πηγές πληροφόρησης πάνω στο διδαχθέν μαθησιακό αντικείμενο δ) βοηθώντας
τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν διάθεση για χρησιμοποίηση ΤΠΕ στην τάξη τους
να τις χρησιμοποιήσουν.
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο και με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μιας
ευρύτερης προσπάθειας (σχήμα 1) για τη διερεύνηση αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης και
ειδικότερα του LAMS στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης.
Είχε σαν γενικό σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής στη δημιουργία
ψηφιακών σχεδίων μαθήματος και επαναχρησιμοποιήσιμων ακολουθιών μαθησιακών
δραστηριοτήτων για την υποστήριξη, τη συμπλήρωση και επέκταση της διδασκαλίας τους. Επιμέρους
στόχοι ήταν: η καταγραφή της μέχρι τώρα στάσης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη διδασκαλία
με χρήση σχεδίου μαθήματος, η υλοποίησή μιας τέτοιας διδασκαλίας στη σχολική πρακτική, η
ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης όσον αφορά
τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευομένων και η δυνατότητα ενσωμάτωσής του στη σχολική
πραγματικότητα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η γνώση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία χωρίζεται α) στην ακαδημαϊκή γνώση που δημιουργείται
στο πλαίσιο της έρευνας και αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών και β) στην επαγγελματική
γνώση που δημιουργείται στο πλαίσιο της εφαρμογής στο χώρο εργασίας των γνώσεων που έχουν ήδη
αποκτηθεί (Ruthen, 2004; Κυνηγός, 2007). Επειδή η ακαδημαϊκή γνώση, τουλάχιστον σύμφωνα με
όσα συμβαίνουν μέχρι σήμερα, αποκτάται από την πλειονότητα των ατόμων στην ηλικία μεταξύ 1830 ετών και δεν ανανεώνεται στη συνέχεια, η γνώση που αυξάνεται συνέχεια μέσω των εμπειριών που
αποκομίζει ο κάθε εργαζόμενος στην εργασία του είναι η επαγγελματική.
Η συνεχής και με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία τη συνεχή
ενημέρωση και ανανέωση των γνώσεων όλων των επαγγελματικών ομάδων. Αυτή η ανάγκη είναι
ακόμη πιο επιτακτική στα τεχνικά επαγγέλματα και στην εκπαίδευση. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επικαιροποιήσει κανείς τις γνώσεις του.
Ένα ζήτημα που έχει αναδυθεί ιδιαίτερα είναι η ποιότητα των προσφερομένων προγραμμάτων
Επιμόρφωσης (Χασάπης, 2000). Η αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης συμβάλει στην
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καταγραφή και μελέτη των θετικών και αρνητικών τους σημείων, και η ανατροφοδότηση που
παρέχεται βοηθά στην υλοποίηση πετυχημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Παλιότερες μελέτες πάνω στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γενικά θετικές στάσεις σχετικά με τις ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση (Μπρατίτσης κ.α., 2003; Κυνηγός κ.α., 2000). Από την άλλη μεριά, πολλοί κλάδοι
εκπαιδευτικών είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο
υπολογιστής στην Εκπαίδευση (Τζιμόπουλος, 2002).
Η ειδικότητα της Πληροφορικής, ΠΕ19-20, είναι σχετικά καινούργια στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και χαρακτηρίζεται από ανομοιομορφία στις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών που την
αποτελούν, καθ’ όσον περιλαμβάνει πτυχιούχους διαφόρων τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών
Σχολών ή άλλων Σχολών (φυσικομαθηματικών κτλ.) με εξειδίκευση ή μεταπτυχιακό τίτλο στην
Πληροφορική (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005). Η ανομοιομορφία του βασικού πτυχίου των
εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η γρήγορη παλαίωση των γνώσεων που αυτοί απέκτησαν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, καθώς και η ανεπαρκής
εκπαίδευσή τους σε θέματα διδακτικής κάνει επιτακτική την ανάγκη διαρκούς υποστήριξης και
επιμόρφωσής τους. (Γρηγοριάδου κ.α., 2004).
Στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα η πρώτη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη
διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας έγινε το 1996 στο πλαίσιο ενός πλέγματος έργων με την
ονομασία «Οδύσσεια» (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002) και η δεύτερη την περίοδο 2007-08 στα πλαίσια
πάλι πρωτοβουλίας του ΥΠΕΠΘ με την ονομασία «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία»
Οι ΤΠΕ βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μαθήματα στον υπολογιστή εμπλουτισμένα
με πολυμεσικές εφαρμογές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται ριζικά
από το στερεότυπο του παραδοσιακού δασκάλου στο κέντρο της αίθουσας με μια κιμωλία στο χέρι
που ‘μεταφέρει’ τη γνώση στους μαθητές του. Η σχεδίαση όμως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με
τη χρήση ΤΠΕ είναι ένα σύνθετο, επίπονο και ιδιαίτερα χρονοβόρο έργο για τον εκπαιδευτικό
(Cameron, 2006; Dennis, 2007; Fill et al, 2006;). Ο εκπαιδευτικός κατά τη σχεδίαση των
δραστηριοτήτων είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του τις δυνατότητες των σύνθετων νέων μέσων,
τα οποία είναι σε θέση να τον υποστηρίξουν με πολλούς νέους τρόπους στη διδασκαλία του και να
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση με τους μαθητές του.
Η εξέλιξη των ΤΠΕ μας έχει δώσει νέα Διαδικτυακά μέσα που επιτρέπουν την από απόσταση
δημιουργία, διαχείριση και διάθεση ψηφιακών μαθημάτων μέσα από φιλικά και εύχρηστα
περιβάλλοντα. Ένα τέτοιο νέο μέσο, είναι το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων
(Learning Activity Management System – LAMS), το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μιας
ευρείας κοινότητας ερευνητών και εκπαιδευτικών (http://lamscommunity.org). Το LAMS έχει
σχεδιαστεί με σκοπό να διευκολύνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση
επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της
συνεργατικής μάθησης και διευκολύνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της
μάθησης, όπως η ενεργή συμμετοχή και η αλληλεπίδραση, το βάθος της επεξεργασίας της
πληροφορίας (Dillenbourg, 1999) και η απαίτηση για βαθιά κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν τρεις άξονες: α) την αξιολόγηση της
ποιότητας και αποτελεσματικότητας του σεμιναρίου β) την αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών
πληροφορικής ως προς το σχεδιασμό του μαθήματος τους με αξιοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
Μάθησης (LMS) στη σχολική εκπαίδευση γ) τις δυνατότητες αξιοποίησης του LAMS για τη
δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων που υποστηρίζουν και επεκτείνουν τη διδασκαλία με την
υποστήριξη ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων των μαθητών εντός και εκτός της τάξης.

ΤΟ LAMS
Το LAMS είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που υλοποιεί τις ιδέες του σχεδιασμού
μάθησης (learning design) και παρέχει τη δυνατότητα μέσω Διαδικτύου, να γίνεται διαχείριση και
υποστήριξη ατομικών και συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το περιβάλλον αυτό είναι
σχεδιασμένο με βάση αρχές ευχρηστίας, ώστε να απαιτείται περιορισμένος χρόνος εκμάθησης, ενώ η
δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει με απευθείας χειρισμό
εικονικών αναπαραστάσεων αντικειμένων σε ένα περιβάλλον συγγραφής, παρόμοιο με αυτό που
www.epyna.eu
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συναντάται σε εφαρμογές υπολογιστών. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα
σύνολο ατομικών εργασιών, εργασιών για μικρές ομάδες και εργασιών για το σύνολο μιας
εκπαιδευτικής ομάδας, βασισμένων σε περιεχόμενο και συνεργασία. Οι δραστηριότητες μπορούν να
αποθηκευτούν και τα στοιχεία τους να επαναχρησιμοποιηθούν.
Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, από τους εκπαιδευτές για τους εκπαιδευόμενους με διαφορετικά
επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης (Dalziel, 2003). Αυτό το πρότυπο ροής της δραστηριότητας
διακρίνει κυρίως το LAMS από άλλα περισσότερο βασισμένα στο περιεχόμενο LMS αφού παρέχει
στους εκπαιδευόμενους ακολουθίες δραστηριοτήτων που απαιτούν υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης
και συνεργασίας. Οι βασικοί λόγοι επιλογής του LAMS ως περιβάλλοντος υποστήριξης του
συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι εξής:
• Γνωρίζαμε από διδασκαλίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων
των βαθμίδων ότι οι εκπαιδευόμενοι αγαπούν το LAMS και ότι το θεωρούν ως κίνητρο για την
παρακολούθηση ενός μαθήματος (Πασχάλης & Παπαδάκης, 2009).
• Θέλαμε να δοκιμάσουμε αν ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων
στο μάθημα. Πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τις ιδέες τους στην τάξη, και
θέλαμε να δούμε αν μπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα μέσω των εργαλείων αλληλεπίδρασης
του LAMS.
• Παρέχει στον Επόπτη – Εκπαιδευτικό εργαλεία για άμεση παρακολούθηση κάθε χρονική στιγμή
της προόδου των εκπαιδευόμενων.
• Περιλαμβάνει ατομικό περιεχόμενο για τον εκπαιδευόμενο (όπως Μαθησιακά Αντικείμενα)
καθώς επίσης και συνεργατικές δραστηριότητες όπως η συζήτηση και η ψηφοφορία.
• Κάθε Εκπαιδευόμενος μέσω του εργαλείου Εξαγωγής Φακέλου εργασιών, μπορεί να εξάγει τη
συνολική δουλειά του στον υπολογιστή του.
• Διαθέτει εργαλεία ελέγχου ροής όπως η διακλάδωση, μέσω των οποίων μπορούν να σχεδιαστούν
ομαδο-συνεργατικές μαθησιακές ακολουθίες σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
Έτσι, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό εξατομικευμένη διδασκαλία ακόμα και
στην τάξη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τη διερεύνηση της αποδοχής και πρόθεσης χρήσης του LAMS από τους εκπαιδευτικούς
πληροφορικής, διοργανώθηκε από το Παράρτημα Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Πληροφορικής στο πλαίσιο δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, Εισαγωγικό Σεμινάριο-Εργαστήριο
(workshop) για το LAMS. Το σεμινάριο σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί σε 12 ώρες δια-ζώσης
διδασκαλίας (4 τρίωρες συναντήσεις) για 20 καθηγητές Πληροφορικής που δίδασκαν σε σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε συνάντηση υπήρχε και μια 30’ εξ αποστάσεως παρέμβαση
από τρεις εκπαιδευτικούς και μία εκπαιδεύτρια που είχαν δημιουργήσει ψηφιακά μαθήματα και είχαν
χρησιμοποιήσει το LAMS στην διδακτική πράξη, σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, επιμόρφωση
εκπαιδευτικών, εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη μαθητών, και σε επιμόρφωση ΜΚΟ
(ΣΕΟ). Ο τόπος πραγματοποίησης του workshop ήταν ένα σχολικό εργαστήριο υπολογιστών στην
Πάτρα. Οι δύο (2) τελευταίες συναντήσεις μεταδόθηκαν εξ αποστάσεως με το λογισμικό Centra ώστε
να καλύψουν συναδέλφους από περιφερειακά σχολεία που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στα δύο
τελευταία εργαστήρια δια-ζώσης λόγω καιρικών συνθηκών.
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Σχήμα 1: Αξιοποίηση του LAMS στη σχολική εκπαίδευση

Ο σχεδιασμός του Σεμιναρίου έγινε έπειτα από μελέτη εμπειρίας δράσεων που είχαν
πραγματοποιηθεί προηγουμένως (Παπαδάκης κ.α., 2010α; 2010β). Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
εμπειρία από εφαρμογή του LAMS στη διδασκαλία Πληροφορικής στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
που είναι το σχολείο που εργάζεται ο ένας εκ των τριών συμμετεχόντων. Στο ίδιο σχολείο, έγιναν
σεμινάρια για την επιμόρφωση των καθηγητών των άλλων ειδικοτήτων και χρησιμοποιήθηκε το
LAMS στη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Επί πλέον χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την
εφαρμογή του LAMS στη διδασκαλία Πληροφορικής σε άλλα σχολεία, και την επιμόρφωση σε
καθηγητές Πληροφορικής στις βασικές αρχές του LAMS σε 3ωρα WorkShop που διοργανώθηκαν στα
Χανιά και την Ημαθία (Παπαδάκης κ.α., 2010α; 2010β). Ένα σχεδιάγραμμα που απεικονίζει όλη αυτή
την προσπάθεια και τα μελλοντικά μας σχέδια φαίνεται αναλυτικά στο Σχήμα 1.
Το περιεχόμενο των 12 ωρών δια-ζώσης διδασκαλίας στο LAMS εστίαζε στη δημιουργία
Ψηφιακών Μαθημάτων Πληροφορικής με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία σε
ζητήματα δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων με το LAMS και να υποκινήσει προσωπικές απορίες και
προτάσεις για την αξιοποίηση τους στη διδακτική πράξη. Όλες οι ενότητες του σεμιναρίου
περιλάμβαναν σύντομες εισηγήσεις, αναλυτική παρουσίαση-επίδειξη και σχολιασμό χαρακτηριστικών
παραδειγμάτων, πολύ πρακτική άσκηση (ατομική και σε μικρές ομάδες) και συζήτηση, ώστε οι
συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προβλήματα και να επιλύσουν ζητήματα, που
έχουν συναντήσει ή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σχετικά με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής
μάθησης στην σχολική πραγματικότητα.
Αρχικά μέσα από πρακτική άσκηση (αλλά και με προτροπή για προαιρετική εφαρμογή σε
πραγματικές και σε εικονικές τάξεις) οι συμμετέχοντες διερεύνησαν σε βάθος τα περιβάλλοντα του
Εκπαιδευόμενου, του Συγγραφέα και του Επόπτη στο LAMS. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτών του σεμιναρίου είχαν ως παραδοτέα για εμπέδωση και αξιολόγησή
τους να κάνουν δυο εργασίες, στις οποίες κλήθηκαν να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να «τρέξουν»
δυο μαθήματα πληροφορικής διάρκειας μίας ώρας από την ύλη των μαθημάτων που διδάσκουν στις
τάξεις τους. Για να βοηθηθούν στις εργασίες τους οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί δημιουργήθηκε
ειδικό «ψηφιακό μάθημα» στο LAMS με υποστηρικτικές σύγχρονες και ασύγχρονες δραστηριότητες
μέσω των οποίων θα μπορούσαν να λύνουν τυχόν απορίες τους.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, έγινε συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών
και ποσοτικών δεδομένων α) μέσω δυο ερωτηματολογίων (ενός στην αρχή και ενός στο τέλος του
σεμιναρίου-εργαστηρίου) β) μέσω παρατήρησης κατά τη διάρκεια των δια-ζώσης συναντήσεων και γ)
από τις εργασίες – παραδοτέα των επιμορφούμενων, με σκοπό να ερευνήσουμε τις απόψεις των
επιμορφούμενων πάνω στα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν παραπάνω.
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Τα ερωτηματολόγια περιείχαν ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι κύριοι άξονες
αφορούσαν το προφίλ των υποκειμένων, τους λόγους συμμετοχής, τη στάση τους ως προς την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και την αξιολόγηση του LAMS. Οι κλειστού τύπου
ερωτήσεις είχαν απαντήσεις στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν το
πλεονέκτημα ότι παρέχουν τη δυνατότητα αντικειμενικής στατιστικής επεξεργασίας όσον αφορά την
ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων ερωτήσεων στα ερωτηματολόγια, αφού δεν υπεισέρχονται
υποκειμενικοί παράγοντες και προσωπικές κρίσεις των ερευνητών στην ανάλυση και επεξεργασία των
αποτελεσμάτων. Συμβάλουν επίσης στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την επεξεργασία των
απαντήσεων και είναι πιο ελκυστικές στους ερωτηθέντες όταν τους ζητείται να τις απαντήσουν. Οι
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι απαραίτητες όταν απαιτείται η βαθύτερη διερεύνηση κάποιων
θεμάτων (Cohen & Manion, 1997). Ήταν όμως πολύ λίγες σε σχέση με τις ερωτήσεις κλειστού τύπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στα ερωτήματα απάντησαν δεκαοκτώ από τους είκοσι συμμετέχοντες (ποσοστό 90%). Το 25%
ήταν άνδρες και το 75% γυναίκες. Οι περισσότεροι (ποσοστό 56%) ήταν μεταξύ 40- 50 ετών, ενώ το
38% ήταν μεταξύ 30-40 ετών. Το 44% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ επίσης ποσοστό 44% είχε στη κατοχή
του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Όλοι είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους (οι
περισσότεροι (63%) με ταχύτητα ΑDSL >= 2MB), οπότε μπορούσαν να δουλέψουν ικανοποιητικά
από το σπίτι τους χωρίς να καθυστερεί η σύνδεση για λήψη και αποστολή πληροφοριών με τον
εξυπηρετητή. Οι περισσότεροι είχαν αρκετή διδακτική εμπειρία (οι μισοί είχαν περισσότερα από
είκοσι χρόνια προϋπηρεσίας και οι άλλοι μισοί που ήταν μικρότεροι ηλικιακά, κατά μέσο όρο 7
χρόνια. Όλοι γνώριζαν πολύ καλά ή άριστα την αγγλική γλώσσα και δεν είχαν καθόλου πρόβλημα να
μελετήσουν παραδείγματα καλής πρακτικής για το LAMS από άλλες χώρες στα αγγλικά.
Σε πρώτη φάση θελήσαμε να δούμε για πιο λόγο ήρθαν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν το
σεμινάριο, αν χρησιμοποιούσαν στην πράξη κατά τη διδασκαλία στην τάξη τους σχέδια μαθήματος,
υλικό από το διαδίκτυο και Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) πριν από το σεμινάριο και αν
στη συνέχεια η στάση τους άλλαξε μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις απαντήσεις τους ήρθαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο για
να α) αποκτήσουν νέες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν τον
τρόπο διδασκαλίας τους με νέες τεχνικές, β) μάθουν να φτιάχνουν σχέδιο μαθήματος και να το
υλοποιούν στην τάξη γ) επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και δ) επικοινωνήσουν και ανταλλάξουν
απόψεις με τους συναδέλφους τους σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο για να βρουν
υλικό με το οποίο εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους (Πίνακας 1). Οι περισσότεροι όμως, δε
χρησιμοποιούν σχέδιο μαθήματος στο χαρτί, γιατί δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν. Θα ήθελαν όμως
να έχουν ένα αποθετήριο με έτοιμα σχέδια μαθήματος ώστε να μπορούν εύκολα να τα τροποποιούν
και να τα προσαρμόζουν στις ανάγκες τους. Άλλωστε, όπως δήλωσαν, όλοι έχουν το σχέδιο
μαθήματος στο μυαλό τους όταν μπαίνουν στην τάξη.
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Ερώτηση
Πόσο
συχνά
χρησιμοποιείται
εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο;
Πόσο συχνά ετοιμάζετε σχέδιο
μαθήματος το οποίο χρησιμοποιείτε
κατά τη διδασκαλία σας;
Έχετε εμπειρία στη διδασκαλία
μαθημάτων με χρήση Συστημάτων
Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) πριν
την
έναρξη
του
παρόντος
Σεμιναρίου;
Πόσο θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε
για την υποστήριξη της διδασκαλίας
σας εντός ή εκτός τάξης ένα Σύστημα
Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ);
Πόσο θα ήθελαν (κατά τη γνώμη
σας) οι μαθητές σας, η πρόσωπο με
πρόσωπο (face to face) διδασκαλία
ενός σχολικού μαθήματος να
εμπλουτιστεί με τη χρήση ενός ΣΔΜ
στην τάξη;
Η χρήση της συνεργατικής μάθησης
στην
πράξη
βελτιώνει
την
αποτελεσματικότητα
της
εκπαιδευτικής διαδικασίας;
Σε
τι
βαθμό
χρησιμοποιείτε
συνεργατικές δραστηριότητες κατά
τη διδασκαλία ενός μαθήματος στην
τάξη;

Πάρα
πολύ

Πολύ

631

Λίγο

Πολύ
Λίγο
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19%

38%

31%

6%

6%

0%

44%

38%

13%

6%
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0%

13%

19%

69%

19%

69%

13%

0%

0%

19%

63%

19%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

44%

6%

0%

Πίνακας 1: Σχετική Συχνότητα παραμέτρων αρχικού Ερωτηματολογίου (μόνο για τις απαντήσεις κλειστού τύπου).

Οι περισσότεροι (90%), δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης στην
τάξη τους, αλλά θα ήθελαν να το κάνουν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενούς τους και από το
σπίτι, γι’ αυτό άλλωστε θέλησαν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο. Πιστεύουν
άλλωστε ότι και οι εκπαιδευόμενοί τους, οι οποίοι διαθέτουν πλέον σε ποσοστό άνω του 60%
σύνδεση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους, θα επιθυμούσαν να επαναλάβουν το μάθημα που
διδάχτηκαν δια-ζώσης στην τάξη και να έχουν τη δυνατότητα να λύνουν τις απορίες τους. Τέλος, οι
περισσότεροι έχουν εντάξει σε αρκετό βαθμό τις συνεργατικές δραστηριότητες στη διδασκαλία τους,
γιατί όλοι πιστεύουν ότι βοηθούν σημαντικά τη μάθηση, όπως άλλωστε έχουν δείξει αρκετές έρευνες
(Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998; Χαραλάμπους, 1996)
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο αρχικό ερωτηματολόγιο πριν αρχίσει το σεμινάριο, μαζί με
τους κανόνες που έχουν προκύψει από άλλα σεμινάρια που είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν
(σχήμα 1), μας έδωσαν μια χρήσιμη ανάδραση ώστε να α) να προσαρμόσουμε το Σεμινάριο στις
απαιτήσεις τους, β) να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σε τι βαθμό μπορέσαμε να καλύψουμε τις
ανάγκες και προσδοκίες τους.
Το ερωτηματολόγιο που δώσαμε στο τέλος του σεμιναρίου εστίαζε σε δύο άξονες: α) στο
Εργαστήριο - Σεμινάριο και τις μαθησιακές δραστηριότητες που περιείχε και β) στο κατά πόσο
έμειναν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε.
Στον πίνακα 2 φαίνονται οι σχετική συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις
ερωτήσεις που τους τέθηκαν στο 1ο μέρος του τελικού ερωτηματολογίου.
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Ερώτηση
Σε τι βαθμό θεωρείς ότι ήταν
ενδιαφέρον το θέμα του εργαστηρίου;
Πόσο ικανοποιημένος/-η είσαι από την
ατομική
σου
συμμετοχή
στο
εργαστήριο;
Πόσο ικανοποιημένος/-η είσαι από
τους μικρούς οδηγούς χρήσης, όσον
αφορά την άμεση χρήση για τα πρώτα
βήματα στο LAMS;
Πόσο ικανοποιημένος/-η είσαι από την
καθοδήγηση που παρείχαν τα φύλλα
δραστηριοτήτων
Σε τι βαθμό επαληθεύτηκαν οι
προσδοκίες που είχες δηλώνοντας να
συμμετάσχεις στο εργαστήριο;
Θεωρείς ότι είχες τον επαρκή χρόνο
για να υποβάλλεις ερωτήσεις και να
εξασκηθείς λίγο αποκτώντας μια πρώτη
μικρή εμπειρία με το LAMS;
Θα ήθελες να έχεις στη διάθεση σου
ένα αποθετήριο με μαθήματα στο
LAMS που θα μπορούσες να τα
προσαρμόσεις
και
να
τα
χρησιμοποιήσεις με τους δικούς σου
μαθητές;
Σε τι βαθμό θεωρείς ότι θα μπορούσε
να ανθίσει η Ελληνική Κοινότητα
Μάθησης του LAMS με ενεργή
συμμετοχή, διαμοίραση και ανταλλαγή
μαθημάτων – καλών πρακτικών από
τους εκπαιδευτικούς;
Θα ήθελες να διαθέσεις σε ένα
αποθετήριο μιας κοινότητα μάθησης
μαθήματα
που
προσάρμοσες
ή
δημιούργησες στο LAMS και τα
χρησιμοποίησες επιτυχώς με τους
δικούς σου μαθητές;
Βρήκατε
τις
εξ
αποστάσεως
παρεμβάσεις άλλων χρηστών που
έχουν χρησιμοποιήσει το LAMS στην
τάξη τους χρήσιμες;
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Καθόλου

Πίνακας 2: Απόψεις των επιμορφούμενων για την ποιότητα του σεμιναρίου και την κοινότητα του LAMS.

Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από το υλικό που τους
παρασχέθηκε και το αντικείμενο του Σεμιναρίου. Σαν πιο δυνατά σημεία του Σεμιναρίου ανέφεραν:
τα έτοιμα παραδείγματα του LAMS, την ανταλλαγή σχεδίων με συναδέλφους και τη δυνατότητα
εξατομίκευσης (π.χ. διακλάδωση), τον ενθουσιασμό και την κατάρτιση των επιμορφωτών, την άμεση
εφαρμογή αυτών που διδάσκονταν με τον έλεγχο των επιμορφωτών, την εμπειρία - επίδειξη δουλειάς
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άλλων συναδέλφων χρησιμοποίησαν το LAMS στην τάξη τους και το διαθέσιμο υλικό στην
κοινότητα.
Σαν αρνητικές παραμέτρους του σεμιναρίου ανέφεραν τη μικρή διάρκεια, διότι ένα νέο
αντικείμενο χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση ειδικά όταν το μελετάται από τόσες διαφορετικές
οπτικές γωνίες (εκπαιδευόμενου, επόπτη, συγγραφέα) και όταν περιλαμβάνει τόσα πολλά εργαλεία, το
μικρό χρόνο ατομικής άσκησης στη διάρκεια της επιμόρφωσης και τη μη υλοποίηση συγκεκριμένου
σχεδίου μαθήματος.
Όλοι ήθελαν να συνεχίσουν να ασχολούνται με το LAMS (50% θέλουν να
παρακολουθήσουν/συμμετάσχουν και σε άλλες εκδηλώσεις - δραστηριότητες για το LAMS, 25% να
βρουν και άλλες πηγές για αυτά που έμαθαν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, 25% να συνεχίσουν
να έχουν πρόσβαση στο LAMS και να επαναλάβουν τις δραστηριότητες και μερικοί πρότειναν να
εγκατασταθεί σαν υπηρεσία του Σχολικού Δικτύου διαθέσιμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς). Τα
χαρακτηριστικά του LAMS που τους άρεσαν περισσότερο ήταν η ροή των ακολουθιών, η
διακλάδωση, η δυνατότητα εκτέλεσής τους από το διαδίκτυο και η επίβλεψη του εκπαιδευτή από
μακριά, η λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων των μαθητών και η δυνατότητα ύπαρξης
συνεργατικών διαδικασιών, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Όλοι επιφυλάχτηκαν να
διατυπώσουν τις απόψεις τους για επιπλέον δυνατότητες που θα ήθελαν να παρέχει το LAMS στο
μέλλον όταν το χρησιμοποιήσουν περισσότερο. Τέλος. όλοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην
ελληνική και διεθνή κοινότητα του LAMS και να δώσουν/τροποποιήσουν/επαναχρησιμοποιήσουν
έτοιμα μαθήματα.
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου (πίνακας 3) αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών
για τη Συνεργατική Μάθηση και τον τρόπο εφαρμογής της στην τάξη με το LAMS.

Ερώτηση
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Το LAMS μπορεί να υποστηρίξει τη
Συνεργατική Μάθησης με τον τρόπο που
την αντιλαμβάνεστε εσείς;
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Η συνεργασία βοηθά το μάθημα να γίνει
πιο
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γι
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που
συμμετέχουν;
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Η εκπόνηση εργασιών με συνεργατικές
μεθόδους είναι προτιμότερη σε σχέση με
τις ατομικές εργασίες;
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συνεργαστούν μεταξύ τους στην εκπόνηση
εργασιών αν χρησιμοποιήσετε το LAMS;

75%
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0%

0%

0%

Πίνακας 3: Απόψεις επιμορφούμενων για την αξιοποίηση LAMS για συνεργατική μάθηση στο μάθημά τους.

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου ανέφεραν ότι θα ήθελαν
να γίνει και άλλο πιο προχωρημένο σεμινάριο στο LAMS, στο οποίο θα υπάρχει περισσότερος χρόνος
για πρακτική εξάσκηση και υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος στη διάρκεια
πραγματοποίησης του Σεμιναρίου. Ορίζουν τη συνεργατική μάθηση σαν τη διαδικασία που οι
εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες εργασίες, όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει διακριτό ρόλο μέσα
στην ομάδα και ο καθηγητής αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή και εμψυχωτή. Οι εκπαιδευόμενοι
ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση αλληλεπιδρώντας με άλλους συνεκπαιδευόμενους ή με τους
εκπαιδευτικούς τους, ανταλλάσοντας απόψεις, υλικό, on-line παρεμβάσεις κ.τ.λ. Όλοι συμφωνούν ότι
το LAMS υποστηρίζει πλήρως τη Συνεργατική Μάθηση, και βοηθά το μάθημα να γίνει πιο
ενδιαφέρον και αποδοτικό για τους εκπαιδευομένους. Γι αυτό σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν
στην τάξη.
Μετά το τέλος του Εισαγωγικού Σεμιναρίου όσοι επιθυμούσαν είχαν τη δυνατότητα εφαρμογής
στην πράξη δοκιμάζοντας πιλοτικά τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου ή και άλλα με μαθητές σε τάξη/εργαστήριο ή από το σπίτι.
www.epyna.eu
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιμορφούμενων, αρκετοί από τους συμμετέχοντες θα
ενσωματώσουν το LAMS στη διδασκαλία των μαθημάτων τους και θα διαθέσουν τα μαθήματά τους
για τροποποίηση/επαναχρησιμοποίηση με άδειες Creative Common, στην ελληνική και στη διεθνή
κοινότητα του LAMS. Με τον τρόπο αυτό θα εμπλουτιστεί σε πρώτη φάση με νέα μαθήματα το
αποθετήριο μαθημάτων πληροφορικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Επίσης ζητούν το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο να στήσει σε διάφορες περιφέρειες εξυπηρετητές
LAMS και να προσφέρει το LAMS σαν μια υπηρεσία του προς όλους τους εκπαιδευτικούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Το LAMS είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για τη δημιουργία και εκτέλεση ψηφιακών μαθημάτων.
Τα εργαλεία δραστηριοτήτων που παρέχει, επιτρέπουν τη δημιουργία μαθημάτων ανεξάρτητα από
διδακτικό μοντέλο και τα εργαλεία ροής και διακλάδωσης δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ομαδοσυνεργατικών μαθημάτων και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Επί πλέον, το περιβάλλον και οι
δυνατότητες εποπτείας, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα το καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο
για τον εκπαιδευτικό, τον εκπαιδευόμενο και την τάξη.
Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε ήταν ικανοποιητικό για την εκμάθηση του συστήματος σε
επίπεδο χρήσης, αλλά η διάρκεια του ήταν μικρή για την εμπέδωση και επαρκή εξάσκηση των
εκπαιδευομένων. Επομένως συστήνεται η διοργάνωση μεγαλύτερης διάρκειας σεμιναρίων
-εργαστηρίων προκειμένου να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση.
Παρόλα αυτά, οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν επιτρέπουν την ένταξη του LAMS στη
σχολική τάξη στο μάθημα της Πληροφορικής αλλά και την υποστήριξη εκπαιδευτικών άλλων
ειδικοτήτων για την πιλοτική δοκιμή του LAMS στη διδακτική πράξη.
Οι εξ αποστάσεως παρεμβάσεις αλλά και η εν μέρει εξ αποστάσεως συμμετοχή μικρού αριθμού
επιμορφούμενων οδήγησε στη διαμόρφωση θετικής στάσης για τη δια βίου μάθηση και τις
δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Στα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνεται η διοργάνωση ενός σεμιναρίου Β’ Επιπέδου σε
«Προχωρημένα Ζητήματα στο LAMS», με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας από την εφαρμογή στην
πράξη και τη γνωριμία και εμβάθυνση σε πιο προχωρημένα ζητήματα και υπηρεσίες του LAMS. Αυτό
σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα 3-4 μηνών, μέσα στο οποίο
ελπίζουμε ότι θα έχει γίνει ήδη η πιλοτική δοκιμή και αξιολόγηση του LAMS από τους
εκπαιδευόμενους με τους μαθητές τους στην πράξη, Επίσης, είναι στους στόχους μας η επιμόρφωση
στο LAMS καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική μάθηση
στη διδακτική πράξη και να ενθαρρυνθούν για τη διάθεση ψηφιακών μαθημάτων στο αποθετήριο της
ελληνικής και διεθνούς κοινότητας του LAMS.
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«Spredine» ένα εργαλείο για την παραγωγή εκπαιδευτικού
λογισμικού χρησιμοποιώντας υπολογιστικά φύλλα
Παναγόπουλος Γιώργος
Τελειόφοιτος του τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης
panagopoulosgiwrgos@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια η εγκατάσταση εξοπλισμού στα Ελληνικά σχολεία, όπως διαδραστικοί πινάκες και
βιντεοπροβολείς ,προσέφερε τη δυνατότητα για ένταξη ψηφιακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το υλικό
αυτό μπορεί να έχει είτε τη μορφή βίντεο και παρουσιάσεων που χρησιμοποιούνται σε κάποιο βαθμό από τους
διδάσκοντες είτε λογισμικού το οποίο δεν είναι τόσο δημοφιλές. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τον
οποίο συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι οι πηγές εκπαιδευτικού λογισμικού όπως το ιντερνέτ συχνά έχουν γενικό
περιεχόμενο το οποίο δεν είναι κατάλληλο να ενσωματωθεί στο μάθημα του εκάστοτε διδάσκοντα. Μια λύση για
να αποφευχθεί τούτο το πρόβλημα είναι ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα εύκολα να αναπτύξει ένα λογισμικό
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις όπως προγραμματισμός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Σε αυτή την εισήγηση παρουσιάζεται το εργαλείο Spredine , το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού δίνοντας έμφαση στις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις. Το χαρακτηριστικό που
το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα προγράμματα του ίδιου τύπου είναι ότι για να το χρησιμοποιήσει ο διδάσκοντας
απαιτείται μόνο να γνωρίζει να διαχειρίζεται υπολογιστικά φύλλα. Το λογισμικό δέχεται ως είσοδο ένα αρχείο xls
με δεδομένη μορφή όπως ορίζεται από το εγχειρίδιο χρήσης του και στη συνέχεια το ερμηνεύει σε ένα πλούσιο
πολυμεσικό περιβάλλον. Τέλος κάθε προσομοίωση δύναται να περιέχει ελεγκτές όπως πλαίσια κειμένου και
μπάρες κύλισης με τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν οι παράμετροι του προγράμματος σε πραγματικό
χρόνο ώστε να απεικονιστεί διαφορετικό αποτέλεσμα στην οθόνη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσομοιώσεις Φυσικών Φαινομένων στη Εκπαίδευση, Εργαλεία παραγωγής
εκπαιδευτικών προσομοιώσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως προσομοίωση ορίζεται η τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο
σύστημα. Αυτή χρησιμοποιείται στην έρευνα για την πρόβλεψη συμπεριφοράς ενός συστήματος, στον
τομέα της ψυχαγωγίας όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια
των εκπαιδευτικών εφαρμογών.
Ως εκπαιδευτική προσομοίωση ορίζεται ένα μοντέλο κάποιου φαινομένου ή μιας δραστηριότητας
το οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης με την προσομοίωση
(Alessi & Trollip, 2004).Όταν λέμε μοντέλο εννοούμε την αναπαράσταση ενός προβλήματος, μιας
διαδικασίας, μιας ιδέας ή ενός συστήματος. Δεν είναι ποτέ ένα ακριβές αντίγραφο αλλά αναπαριστά
κάποια ή κάποιες πτυχές της δομής, των ιδιοτήτων ή της συμπεριφοράς αυτού του οποίου είναι το
μοντέλο (Κόμης, 2001) στην περίπτωση μας δηλαδή του Φυσικού Φαινομένου. Ένα μοντέλο μπορεί
να έχει τη μορφή μαθηματικού φορμαλισμού, σχημάτων, κατασκευών , λογισμικού (το οποίο
μελετάμε σε αυτή την περίπτωση) κ.α.
Συνοπτικά θα αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις βασίζονται στην ανακαλυπτικού
τύπου μάθηση η οποία είναι μια επικοδομιστικού τύπου προσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση οι
διδασκόμενοι οικοδομούν τις γνώσεις τους σε ένα χώρο και εξάγουν συμπεράσματα από τα
αποτελέσματα των ενεργειών αυτών ερχόμενοι αντιμέτωποι με προβληματικές καταστάσεις (Bruner,
1966). Παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη και τις θεωρητικές επεξηγήσεις που ενδεχομένως εμπεριέχει
ή τις ερωτήσεις εμπέδωσης, η εκπαιδευτική προσομοίωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δυνητικά
και συμπεριφοριστικό χαρακτήρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ
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Οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις έχουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των πραγματικών
εργαστηρίων καθώς :
• Μπορούν να διεξαχθούν σε οποιοδήποτε χώρο και να γίνουν σε οποιονδήποτε χρονική
στιγμή (Portability).
• Παρέχουν ασφάλεια για του μαθητές σε σχέση με άλλες αντίστοιχες πραγματικές
δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως να είναι επικίνδυνες.
• Με τη βοήθεια τους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την επιρροή εξωτερικών
παραγόντων που επηρεάζουν τις συνθήκες του πειράματος.
• Υπάρχει απουσία χρονικών περιορισμών καθώς μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο
που απαιτείται για να γίνει ένα πραγματικό πείραμα.
• Υπάρχει ελαχιστοποίηση των χωρικών διαστάσεων επομένως δεν απαιτούνται μεγάλα
δωμάτια για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα.
• Μπορούν να παρατηρηθούν φαινόμενα όχι άμεσα προσεγγίσιμα (Όπως φαινόμενα του
μικρόκοσμου ή της αστροφυσικής).
• Ελάχιστο κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα πραγματικά πειράματα. (Σε αντίθεση με
το κόστος κατασκευής που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μεγάλο).
• Τεράστια σημασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ενώ από πλευράς διδασκαλίας :
• Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί ένα καθοδηγούμενο (process driven)
περιβάλλον το οποίο να καθοδηγεί τον μαθητή χωρίς να είναι απαραίτητη η
παρέμβαση του διδάσκοντα. (Χωρίς αυτή η διαδικασία φυσικά να είναι πανάκεια)
• Ο μαθητής μπορεί να έχει άμεση ανατροφοδότηση σε περίπτωση που κάνει λάθος και
να παραπεμφθεί στην αντίστοιχη θεωρία που περιέχει επεξηγήσεις για να κάνει
επανάληψη.
• Να συλλεχθούν εύκολα στατιστικά στοιχεία για τους μαθητές ώστε ο διδάσκων να
διαπιστώσει που αυτοί έχουν δυσκολίες.
• Μπορεί αν θέλει ο διδάσκων να κάνει αξιολόγηση των μαθητών του άμεσα από το
λογισμικό.
• Μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άνισης συμβολής των μαθητών στις
διαδικασίες του εργαστηρίου.
• Παρέχει κάποια εξατομίκευση της διδασκαλίας και μπορεί να προσαρμοστεί στις
ιδιαιτερότητες και τις γνώσεις του κάθε μαθητή.
Ως μειονεκτήματα αναφέρονται τα εξής :

•
•

Μπορεί να χαθεί η επαφή με την πραγματικότητα.
Είναι δυνατόν να δημιουργούν νοητικές παραστάσεις στους μαθητές διαφορετικές
από τις επιστημονικά αποδεκτές ή να ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες αν δεν είναι
αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης έρευνας με ικανό δείγμα μαθητών
Οι μέθοδοι ένταξης των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων στη διδασκαλία είναι οι εξής :
• Διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό ο οποίος παρουσιάζει την προσομοίωση.
• Χρήση από τους μαθητές και αλληλεπίδραση με τον διδάσκοντα.
• Χρήση μόνο από τους μαθητές.
Ο ενδεικνυόμενος εξοπλισμός προκειμένου να είναι λειτουργικές οι προσομοιώσεις έχει
εγκατασταθεί σε αρκετές σχολικές μονάδες της Ελλάδας με το 60% των Γυμνασίων και το
85% των Δημοτικών να είναι εφοδιασμένα με διαδραστικούς πίνακες (Στοιχεία του
υπουργείου παιδείας http://digitalschool.ypaideias.gr/manuals/sxoleio.php, 20/1/2011).
Παρόλα ταύτα ακόμα και εάν αυτοί δεν υπάρχουν οι καθηγητές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις προσομοιώσεις στη διδασκαλία εκμεταλλευόμενοι τον βιντεοπρολέα
του σχολείου ή το εργαστήριο πληροφορικής.
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Τόσο στο internet όσο και στο cd που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας, οι διδάσκοντες
μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή λογισμικού. Ωστόσο
αυτό σπάνια αξιοποιείται ουσιαστικά στην εκπαιδευτική πράξη καθώς έχει αρκετά γενικό
περιεχόμενο και δεν μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο σχέδιο μαθήματος του κάθε
διδάσκοντα. Μια λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι ο κάθε εκπαιδευτικός να
μπορέσει να παράξει από μόνος του προσαρμοσμένες στις ανάγκες του προσομοιώσεις.
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «SPREDINΕ»
Είναι σαφές ότι για την παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν
γλώσσες προγραμματισμού ή εργαλεία συρραφής (όπως τα Flash,Director,Swish κτλ) ωστόσο η
διαδικασία αυτή είναι πολλές φορές δύσκολη και χρονοβόρα. Έτσι αναπτύχθηκαν συγγραφικά
εργαλεία (authoring tools) τα οποία απευθύνονται στους δημιουργούς περιεχομένου και όχι στους
προγραμματιστές. Τέτοιοι μπορεί να είναι καθηγητές που παράγουν εκπαιδευτικό υλικό σε
ηλεκτρονική μορφή, είτε μαθητές που υλοποιούν εργασία στο πλαίσιο της ενεργητικής Μάθησης.
Ένα τέτοιο συγγραφικό εργαλείο είναι και το «Spredine» το οποίο ανέπτυξα στο πλαίσιο της
Διπλωματικής μου εργασίας. Το βασικό χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα
προγράμματα του ίδιου τύπου είναι ότι προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την
παραγωγή πλούσιων πολυμεσικών δεν απαιτείται τίποτε παραπάνω από καλή γνώση χειρισμού
υπολογιστικών φύλων. Τα παραπάνω το καθιστούν ιδανικό να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή
εκπαιδευτικών προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων.
Το πρόγραμμα λειτουργεί ως εξής : Αρχικά ο συγγραφέας δημιουργεί ένα αρχείο τύπου «xls» και
στα κελιά του τελευταίου του φύλλου4 γράφει μια σειρά εντολών σε μορφή η οποία ορίζεται από
εγχειρίδιο του προγράμματος προκειμένου δημιουργηθεί το γραφικό περιβάλλον. Αυτές οι εντολές
καθορίζουν τι αντικείμενα θα απεικονιστούν στην εκπαιδευτική προσομοίωση και ποιες θα είναι οι
ιδιότητες τους (πχ θέση, μέγεθος, χρώμα, γωνία περιστροφής). Τα αντικείμενα μπορεί να είναι :

•
•

Σχήματα όπως κύκλοι, ορθογώνια, ευθείες ή τεθλασμένες γραμμές, εικόνες και
διανύσματα.
Ελεγκτές όπως κουμπιά, μπάρες κύλισης, πεδία εισαγωγής κειμένου, αναδυόμενα
μηνύματα και ρολόι.

Τα σχήματα είναι δυναμικά και οι περισσότερες από τις ιδιότητες τους μπορούν να αλλάξουν
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Οι Ελεγκτές είναι στοιχεία που μπορούν να
μεταβάλλουν τις τιμές των κελιών σε πραγματικό χρόνο επηρεάζοντας τις παραμέτρους των
σχημάτων που απεικονίζονται στην οθόνη. Πχ Εάν η τιμή μιας μπάρας κύλισης σχετίζεται με την
ακτίνα ενός κύκλου, τότε μεταβάλλοντας την τιμή της θα αλλάζει και η ακτίνα του κύκλου.
Ένα παράδειγμα που έχουμε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας μόνο το «Spredine» και το Microsoft ©
Excel είναι η παρακάτω εκπαιδευτική προσομοίωση με τίτλο «Ταχύτητα - Επιτάχυνση» στην οποία
αναπαριστώνται τα διάνυσμα της κεντρομόλου επιτάχυνσης και της ταχύτητας ενός αυτοκινήτου που
εκτελεί κυκλική κίνηση.
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Σχήμα 1: Εικόνα από την εκπαιδευτική προσομοίωση «Ταχύτητα - Επιτάχυνση» που έχει παραχθεί με το
πρόγραμμα Spredine. Σε αυτή αναπαριστάται η κίνηση ενός αυτοκινήτου που αρχικά κινείται ευθύγραμμα και στη
συνέχεια κάνει μια επιτόπου στροφή με αποτέλεσμα να εμφανιστεί κεντρομόλος επιτάχυνση.

Σχήμα 2: Το τελευταίο λογιστικό φύλο που χαρακτηρίζεται και ως φύλλο ελέγχου έχει δεδομένη μορφή και
καθορίζει τι θα απεικονιστεί τελικά στην προσομοίωση.

Στο σχήμα 2 παρατηρούμε το τελευταίο λογιστικό φύλλο που αποτελεί το φύλλο ελέγχου και
ερμηνεύεται από το «Spredine» προκειμένου να παραχθεί η παραπάνω προσομοίωση. Ας αναλύσουμε
ενδεικτικά μερικά από τα δεδομένα :
• Στη γραμμή 3 ορίζεται ο τίτλος της προσομοίωσης δηλαδή «Ταχύτητα – Επιτάχυνση».
• Στη γραμμή 4 δηλώνονται οι διαστάσεις του παραθύρου σε 700x720 pixels.
• Στη γραμμή 5 ορίζεται η διαδρομή της εικόνας αυτοκινήτου που εισάγεται στην προσομοίωση
και η θέση (x,y) του αυτοκινήτου πάνω στο πλέγμα (700x720) που έχει οριστεί στην
προηγούμενη γραμμή.
Πρακτικά Συνεδρίου
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Στο σχήμα 3 μπορούμε να δούμε ένα βοηθητικό φύλλο που διασυνδέεται με το φύλλο ελέγχου και
είναι χρήσιμο στον υπολογισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν την προσομοίωση. Επίσης στα
σχήματα 4 και 5 παρουσιάζονται δυο πιο εξελιγμένα παραδείγματα που δημιουργήθηκαν με το
Spredine.

Σχήμα 3: Το βοηθητικό φύλλο περιέχει τους υπολογισμούς που πρέπει να διεξαχθούν προκειμένου να οριστούν με
σωστό τρόπο οι μεταβλητές του φύλλου ελέγχου βάσει του οποίου θα απεικονιστεί το αποτέλεσμα στην οθόνη.

Σχήμα 4: Μια ακόμα πιο εξελιγμένη προσομοίωση που δημιουργήσαμε μόνο με το Spredine και το Microsoft ©
Excel είναι η «Περίθλαση από λεπτή σχισμή» που αναπαριστά τη δημιουργία μετοπών ενισχυτικής συμβολής όταν
επίπεδες ισοφασικές επιφάνειες προσπίπτουν σε φράγμα περίθλασης.
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Σχήμα 5: Την προσομοίωση «Επαλληλία κυμάτων» που δημιουργήσαμε με το Spredine μπορούμε να δούμε το
αποτέλεσμα της υπέρθεσης δύο ταλαντευόμενων αρμονικών κυμάτων. Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να
μεταβάλλουμε σε πραγματικό χρόνο παραμέτρους όπως το μήκος.

Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά του «Spredine» :
• Μπορεί να εξάγει αυτόνομα αρχεία (self-executables) τα οποία δεν απαιτούν από τον χρήστη
να έχει εγκατεστημένο κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό .
• Δεν χρησιμοποιεί αλγόριθμους φυσικών φαινομένων (physics engine) συνεπώς ο χρήστης μπορεί
να απεικονίσει το φαινόμενο βασιζόμενος στις εξισώσεις που αυτός επιθυμεί.
• Μέσα από την μηχανή υπολογιστικών φύλων που ενσωματώνει το λογισμικό μπορούν να
διεξαχθούν περίπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί που με άλλα προγράμματα αντίστοιχου τύπου
θα ήταν αδύνατο να γίνουν χωρίς τη συγγραφή κώδικα.
• H εκμάθηση των λειτουργιών του προγράμματος δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα αφού οι
εκπαιδευτικές προσομοιώσεις που παράγονται βασίζονται σε λογιστικά φύλλα.
• Το αρχείο xls μπορεί να δημιουργηθεί τόσο με το Microsoft © Excel όσο και με άλλα
προγράμματα που υποστηρίζουν υπολογιστικά φύλα όπως το Open Office Calc.
• Το Spredine μπορεί να εκτελεστεί σε ποικίλα λειτουργικά συστήματα όπως Microsoft© Windows
ή Linux.
• Δεν είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένο το Microsoft © Excel προκειμένου να
λειτουργήσουν οι προσομοιώσεις.
• Υπάρχουν διαθέσιμα παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρότυπο για παραγωγή
νέων προσομοιώσεων από τους διδάσκοντες.
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Σχήμα 6: Η αρχιτεκτονική του εργαλείου

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6 αρχικά φορτώνεται στο πρόγραμμα το αρχείο xls και τα δεδομένα
μεταφέρονται στην υπολογιστική μηχανή φύλων η οποία μπορεί να είτε το ίδιο Microsoft © Excel είτε
από κάποια εξωτερική βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια το λογισμικό μας αναλαμβάνει να διαβάσει τις τιμές
που βρίσκονται στο τελευταίο λογιστικό φύλλο του αρχείου και να δημιουργήσει τα αντικείμενα που
απεικονίζονται στην οθόνη .Όταν η τιμή ενός από τα χειριστήρια αλλάξει (πχ αν πληκτρολογηθεί
κάτι σε ένα πεδίο κειμένου), τότε μεταβάλλεται και η τιμή στο αντίστοιχο κελί του λογιστικού
φύλλου όπως περιγράφεται παραπάνω . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ξανά η
υπολογιστική μηχανή, να κάνει πράξεις και να ανατροφοδοτήσει την οθόνη με νέα δεδομένα. Τέλος
θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οι προσομοιώσεις που παράγονται είναι εξαιρετικά γρήγορες
καθώς για την απεικόνιση γραφικών χρησιμοποιείται μια βιβλιοθήκη χαμηλού επιπέδου η OpenGL,
ενώ οι αντίστοιχες υπολογιστικές μηχανές που εκτελούν τις πράξεις είναι αρκετά γρήγορες.

ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Εναλλακτικά εργαλεία παραγωγής προσομοιώσεων χωρίς να απαιτούνται γνώσεις
προγραμματισμού είναι :
• To Easy Java Simulation (EJS) που αποτελεί ένα ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας
διαδραστικών προσομοιώσεων Φυσικής βασισμένο σε Java. Το περιβάλλον διεπαφής είναι
απλό και δεν είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός για την εξαγωγή του αποτελέσματος
τουλάχιστον σε απλά προβλήματα. Παρόλα αυτά .όταν είναι επιβεβλημένη η επεξεργασία πιο
σύνθετων δεδομένων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση επιπλέον κώδικα σε Java, κάτι το
οποίο θα μπορούσε να είχε ενδεχομένως αποφευχθεί μέσα από τη δυνατότητα που δίνουν το
Spredine και τα υπολογιστικά φύλλα για καλύτερη οργάνωση των δεδομένων του. Τέλος η
προσομοίωση που θα παραχθεί μπορεί να τρέξει σε πολλά λειτουργικά συστήματα
(Windows,Linux,Mac) και πλατφόρμες (Παραθυρική εφαρμογή, είτε ως applet σε κάποιο
περιηγητή)
• To Interactive Physics είναι ένα κλασικό και ώριμο πλέον εμπορικό λογισμικό που
χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή εκπαιδευτικών προσομοιώσεων σχετικά με την
Κλασική Μηχανική. Σε αυτό η κίνηση των σωμάτων βασίζεται κατά βάση στον αλγόριθμο
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προσομοίωσης φυσικών συστημάτων που ενσωματώνει (Physics Engine) και όχι στις
συντεταγμένες που δίνει ο δημιουργός όπως στο Spredine.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
Το λογισμικό δοκιμαστικέ ποιοτικά από τρείς εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , δύο
Φυσικούς και μια Χημικό οι οποίο κλήθηκαν να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή
προσομοιώσεων για το μάθημα τους. Αυτοί εξέφρασαν τις εξής απόψεις ύστερα από συνέντευξη:
• Τα υπολογιστικά φύλλα είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα
να διατυπώνουμε εύκολα σύνθετες μαθηματικές εκφράσεις όπως οι αναδρομικές συναρτήσεις
που χρησιμοποιούνται συχνά στις αριθμητικές μεθόδους της φυσικής. Έτσι η δημιουργία
προσομοιώσεων βασισμένη σε αυτά δίνει πολλές δυνατότητες.
• Η δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος μέσα από τα λογιστικά φύλλα είναι αρκετά
ευέλικτη αλλά πολλές φορές χρονοβόρα διαδικασία.
• Σαν μειονέκτημα θα αναφέρω το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να προσφέρει πλήρως
την ευελιξία μιας γλώσσας προγραμματισμού όπως η vba αλλά αντικαθιστά πολλά από τα
χαρακτηριστικά της.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μια δική μου πρόταση για την ένταξη του εργαλείου που παρουσιάστηκε στην ύλη του Τμήματος
Φυσικής είναι η εξής :Οι φοιτητές θα κάνουν το πείραμα στο εργαστήριο Φυσικής και στη συνέχεια
βασιζόμενοι στη θεωρία, θα χρησιμοποιήσουν το Spredine για να παράγουν μια δική τους
εκπαιδευτική προσομοίωση ώστε να τη συγκρίνουν με το πραγματικό πείραμα. Ο διδακτικός στόχος
της παραπάνω εργασίας είναι να εξετάσουν οι φοιτητές κατά πόσο ισχύει η μαθηματική ερμηνεία που
δίνουν για το πείραμα Φυσικής.
Τέλος οι μελλοντικές ιδέες για το project είναι να προσθέσουμε στο «Spredine» την δυνατότητα
απεικόνισης τρισδιάστατων γραφικών και επέκτασης των δυνατοτήτων τη προσομοίωσης με
συγγραφή κώδικα. Επιπλέον πρέπει να αξιολογηθεί περεταίρω τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από
μαθητές και να διερευνηθούν τα μαθησιακά του αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες σχολικής
τάξης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εισήγηση αυτή βασίστηκε στη Διπλωματική Εργασία που εκπόνησα στο τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Παναγιώτη Τζανετάκη τον οποίο ευχαριστώ
ιδιαιτέρως για την συνεισφορά του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη έχει διπλό στόχο; πρώτον, περιγράφει τα βασικά σημεία σχεδιασμού ενός ψηφιακού
μαθησιακού περιβάλλοντος, το ANIMath, το οποίο εστιάζει στην διερεύνηση των μαθηματικών ιδεών μέσω
χρήσης αναπαραστάσεων αυθεντικών πλαισίων και συγκεκριμένα του κόσμου της ζωής των πεταλούδων (anima).
Δεύτερον, παρουσιάζει κάποια πιλοτικά αποτελέσματα ανάλυσης της εφαρμογής αυτού του περιβάλλοντος σε μια
τάξη δημοτικού όπου καταγράφεται η έκφραση των μαθηματικών ιδεών των ίδιων των παιδιών. Στις πρώτες
ενότητες αναλύουμε την έννοια του ‘αυθεντικού πλαισίου μάθησης’ και τη σχέση του με την μαθηματική γνώση στο
μεταίχμιο καθημερινής και επιστημονικής γνώσης. Ταυτόχρονα συζητάμε την λειτουργική χρήση των σύγχρονων
ψηφιακών εργαλείων τα οποία επιτρέπουν τόσο την πρόσβαση σε αυθεντικά δεδομένα όσο και την οργάνωση
πληροφορίας (κείμενα, πίνακες, εικόνες, βίντεο, κλπ.) στη σύνθεση πολυτροπικών κειμένων για τα μαθηματικά.
Στόχος μας είναι ο προβληματισμός σχετικά με την ψηφιακή αναπαράσταση επιμέρους πτυχών του αυθεντικού
πλαισίου, και την αναπλαισίωσή τους σε κατάλληλες δραστηριότητες και σενάρια τα οποία παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για μαθησιακή δραστηριότητα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αυθεντικά πλαίσια μάθησης, ψηφιακό πολυτροπικό κείμενο, μαθησιακή δραστηριότητα,
έκφραση μαθηματικών ιδεών, σχεδιασμός ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών συσχετίζει ακόμη και σήμερα την μαθησιακή
διαδικασία με ρουτίνες ερωταπαντήσεων και παράδοσης καθέδρας, αδυνατώντας να φανταστεί
πιθανούς συσχετισμούς μεταξύ τυπικής μάθησης και πραγματικών καταστάσεων του περιβάλλοντα
κόσμου (Gardner, 1991). Πολύ συχνά απευθύνουν ερωτήσεις του τύπου “Γιατί πρέπει να το μάθω
αυτό; Πού θα μου χρειαστεί κάτι τέτοιο;” με αποτέλεσμα, άλλοτε να προσαρμόζονται αφομοιώντας
μάλλον άχρηστες γνώσεις οι οποίες γρήγορα θα ξεχαστούν, κι άλλοτε να αντιστέκονται παραμένοντας
στο περιθώριο της τάξης. Τα ερωτήματα αυτά κάνουν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα έντονα στις τάξεις
των μαθηματικών. Εδώ και δυό δεκαετίες πολλοί ερευνητές (βλ. Lave 1988, Saxe 1990) εκφράζουν
ανησυχία για το γεγονός ότι τα σχολικά μαθηματικά αντιπροσωπεύονται στα επίσημα προγράμματα
σπουδών σχεδόν αποκομμένα από τις κοινωνικές και πολιτιστικές πρακτικές και ότι οι μαθητές
στερούνται της δυνατότητας να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα μαθηματικά που διδάσκονται
στο σχολείο σε άλλα πεδία (βλ. και Chronaki, 2000). Τέτοιες απόψεις και ανησυχίες είχαν σαν
απόρροια την εμφάνιση διαφόρων μελετών και ερευνών οι οποίες επικοινωνούν την ιδέα ενός
εκπαιδευτικού σχεδιασμού που ενθαρρύνει την σύνδεση των μαθηματικών με μία σειρά θεμάτων
καθημερινής ζωής (real-life themes) και την μάθηση μέσα από μία ποικιλία θεματικών πλαισίων τα
οποία προσομοιάζουν αυθεντικές καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζουν τις δυσκολίες που
ενέχει ένα τέτοιο εγχείρημα. Για παράδειγμα, ο Cooper (1985) υποστηρίζει ότι στην Μ. Βρετανία η
έμφαση που δόθηκε στις αυθεντικές εφαρμογές των σχολικών μαθηματικών ήταν απλά στα πλαίσια
της αποδυνάμωσης των ορίων συσχέτισης των μαθηματικών με την οικονομία κι έγινε με πολύ
αδύναμο τρόπο (Chronaki, 2000).
Σύμφωνα με τους Brown, Collins και Duguid (1989) με τον όρο αυθεντικό πλαίσιο μάθησης
εννοούμε «τις κανονικές πρακτικές μιας κουλτούρας όπου τα νοήματα και οι στόχοι αποτελούν
κοινωνικές κατασκευές και διαπραγματεύσεις μεταξύ παλαιών και νέων μελών μίας κοινότητας» (σελ.
34). Τα αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης είναι από την φύση τους πολυθεματικά ή/και διαθεματικά
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και δεν στοχεύουν στη διδασκαλία ενός μόνο γνωστικού αντικειμένου. Ένα τέτοιο περιβάλλον
μάθησης, αποτελεί εφαρμογή ή/και η ανάδειξη διαστάσεων του πραγματικού κόσμου, όπως για
παράδειγμα: η διαχείριση των οικονομικών ενός νοικοκυριού, η κατασκευή ενός κτιρίου, η πτήση
ενός αεροπλάνου, η εξιχνίαση ενός εγκλήματος κτλ. Ανεξαρτήτως περιεχομένου, τα αυθεντικά
περιβάλλοντα έχουν ως στόχο να φέρουν στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ποικίλη
θεματολογία, πολλαπλούς τρόπους αντίληψης, εργασίας, κατανόησης και σκέψης για διάφορες
μεθόδους βιωματικής διάδρασης στις πρακτικές μίας κουλτούρας (Lombardi, 2007).
Η παραπάνω παρατήρηση μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι τα αυθεντικά πλαίσια (π.χ. η
εργασία του ξυλουργού, του οικοδόμου ή και του αρχιτέκτονα) αποτελούν το κατεξοχήν περιβάλλον
για διερεύνηση τόσο της πρακτικής όσο και της θεωρητικής γνώσης και παράλληλα δημιουργούν τις
συνθήκες για να αντιληφθεί κανείς την αξία και σημασία της γνώσης αυτής καθ’αυτής μέσα από
συγκεκριμένες εφαρμογές. Έτσι, η χρήση και αξιοποίηση αυθεντικών πλαισίων στην εκπαίδευση
μπορεί να θεωρηθεί ότι ενθαρρύνει με ποικίλους τρόπους το κίνητρο μάθησης. Από την άλλη μεριά, η
συσχέτιση καθημερινής και επιστημονικής, πρακτικής και θεωρητικής γνώσης, βιωματικής και
αφαιρετικής δεν αποτελεί ευθυγραμισμένη και διάφανη διαδικασία. Αντίθετα απαιτεί λεπτούς
χειρισμούς οι οποίοι επιτρέπουν στους μαθητευόμενους να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τα όρια
εφαρμογών θεωρητικών, επιστημονικών και αφαιρετικών ιδεών και μεθόδων σε πρακτικά και
καθημερινά πλαίσια. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το αυθεντικό πλαίσιο μάθησης δεν είναι
πάντα προσβάσιμο για διερεύνηση, πειραματισμό και μάθηση. Κατ’ αρχάς πολύ σπάνια μπορούμε να
έχουμε άμεση και προσωπική πρόσβαση στο αυθεντικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, τόσο το ηφαίστειο,
όσο και το φεγγάρι, ο Βόρειος Πόλος αλλά και ο εργασιακός πάγκος του μανάβη σε μια λαϊκή δεν
είναι πάντα εύκολα προσπελάσιμοι. Η πρόσβαση γίνεται δυσχερής άλλοτε λόγω συνθηκών (π.χ. είναι
επικίνδυνο να πάει κανείς κοντά στο ηφαίστειο, είναι δύσκολο οικονομικά να επισκεφτεί η τάξη την
Ανταρκτική, ή είναι αδύνατο να δει κανείς από πολύ κοντά μια κυψέλη μελισσών), και άλλοτε λόγω
προσωπικής παρουσίας (π.χ. δεν είναι πάντα εύκολο να οργανωθεί σειρά επισκέψεων στο ξυλουργείο
για να δει κανείς από κοντά και στη βάση πολλών επισκέψεων πως κόβονται τα ξύλα για μικρά και
μεγάλα τραπέζια με στόχο να παρατηρηθεί εις βάθος η εφαρμογή άτυπης γεωμετρικής γνώσης).
Επίσης, η γνώση στο αυθεντικό πλαίσιο (αλλά και στις αναπαραστάσεις του) είναι πλαισιοθετημένη
(situated) στο σύνθετο πλαίσιο της βιωματικής, τεχνικής, πρακτικής και ταυτόχρονα εξειδικευμένης
εμπειρίας που απαιτεί η διαχείριση του πλαισίου. Η γνώση αυτή είναι πάντα συγκεκριμένη, συχνά
κατακερματισμένη ή/και διάχυτη στο πλαίσιο κι έτσι δύσκολα γενικεύσιμη σε ξεκάθαρα αλγοριθμικά
βήματα/μεθόδους. Υπάρχει, λοιπόν, ένα σημαντικό ζήτημα στο κατά πόσο, τελικά, το άτομο μπορεί,
καθώς εμπλέκεται σε δράσεις που αφορούν το βίωμα και την κατανόηση του αυθεντικού πλαισίου, να
κατασκευάζει ταυτόχρονα αφαιρετική γνώση σε θέματα που αφορούν μαθηματικές έννοιες και
δεξιότητες. Η μαθησιακή αξία των θεματικών/αυθεντικών πλαισίων εγείρει προκλήσεις σε δύο
επίπεδα: σε επίπεδο σχεδιασμού αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης ως αναπαραστάσεις
πολυτροπικών κειμένων και σε επίπεδο εφαρμογής αυτών στην σχολική πραγματικότητα.
Όπως πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν η ‘μεταφορά γνώσης’ (knowledge transfer) δεν
επιτυγχάνεται πάντα καθώς οι δεξιότητες δεν είναι φορητές (portable skills) αλλά επίσης
πλαισιοθετημένες (situated). Συνεπώς, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι εμπειρίες με/σε αυθεντικά
πλαίσια αποτελούν ταυτόχρονα πλαίσια μάθησης για γνωστικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά. Για
να υποστηρίξει κανείς τη δυνατότητα μετακίνησης προς κάτι τέτοιο απαιτείται προσεκτική σχεδίαση.
Έτσι, ο σχεδιασμός ενός αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης απαιτεί προσοχή και συνέπεια αν
στοχεύουμε σε μία ουσιαστική προσέγγιση του υπό διδασκαλία αντικειμένου στο αυθεντικό πλαίσιο
διερεύνησης. Συνήθως, οι μαθητές/τριες μέσα από δραστηριότητες που προσεγγίζουν το αυθεντικό
πλαίσιο ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν, να συζητήσουν και να κατασκευάσουν πολυθεματικά
σενάρια και σχέσεις, να αποτελέσυν μέλη κοινοτήτων (εικονικών ή μη) και να διαχειριστούν
ρεαλιστικά δεδομένα (Reeves et al, 2002; Nicaise et al, 2000). Επιπρόσθετα, καλλιεργούν πρακτικές
ικανότητες και νοητικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε διάφορα άλλα πλαίσια
εφόσον ο σχεδιασμός γίνεται με στόχο να μεταφερθούν από το ένα πλαίσιο στο άλλο (Herington and
Kervin, 2007; Reeves et al, 2002). Σε παλαιότερη εργασία μας έχει αναγνωριστεί η μαθησιακή αξία
των θεματικών πηγών στη διδασκαλία τονίζοντας την δυνατότητα που παρέχεται στους μαθητές να
συνδέσουν τα μαθηματικά με στοιχεία της δικής τους κουλτούρας και να αναγνωρίσουν
αντανακλάσεις των μαθηματικών σε πτυχές αυθεντικών πλαισίων όπως τα εικαστικά (βλ. Chronaki,
2000). Προς αυτή την κατεύθυνση σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε
πτυχές των αυθεντικών πλαισίων να αναπαριστούνται ως πολυτροπικά κείμενα βασισμένα σε
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τεχνολογίες υπερκειμένων, βάσεων δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού και διαχείρισης εργαλείων και
υπηρεσιών στο διαδίκτυο (βλ. επίσης το project ΙΡΙΣ, Χρονάκη, Κωτσάνης κ.α. 2010). Ένας επιτυχής
σχεδιασμός περιβάλλοντος για τα μαθηματικά είναι πιθανό να ενθαρρύνει την κριτική μαθηματική
παιδεία των συμμετεχόντων (μαθητών και εκπαιδευτικών) μέσα από την διαδικασία παρουσίασης της
μαθηματικής έννοιας όχι μόνο ως αφαιρετική διαδικασία αλλά κυρίαρχα ως ‘τεχνική’ (ως εργαλείο)
για την κατανόηση/επανασχεδίαση της πραγματικότητας ή/και της δραστηριότητας στην οποία
εμπλέκονται. Βαβαίως, ανοιχτός προβληματισμός παραμένει πως, τελικά, η ψηφιακή τεχνολογία
μπορεί να υποστηρίξει τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο εφαρμογής μια τέτοια
προσέγγιση στην διδακτική αξιοποίηση αυθεντικών πλαισίων και στην μετατροπή τους σε αυθεντικά
πλαίσια μάθησης. Η επιτυχής αξιοποίηση των θεματικών πηγών εναπόκειται επιπρόσθετα στον τρόπο
εισαγωγής τους στην σχολική αίθουσα, το χειρισμό τους από τον εκπαιδευτικό και τις παιδαγωγικές
αντιλήψεις και πρακτικές που εφαρμόζονται στη σχολική τάξη των μαθηματικών (Chronaki, 2000).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα αναλυτικά προγράμματα για τα μαθηματικά τείνουν να
αναμορφώνουν το περιεχόμενό τους και στρέφονται στη διασύνδεση αφαιρετικών μαθηματικών
εννοιών με εφαρμογές σε πλαίσια καθημερινών πρακτικών. Τα πολλαπλά οφέλη των αυθεντικών
πλαισίων μάθησης εξετάζονται και προτείνονται μαθησιακές πρακτικές για την ενσωμάτωσή τους.
Ψηφιακά περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την αυθεντική μάθηση μέσα από πραγματικά δεδομένα και
θεματικά πλαίσια, κάνουν την εμφάνισή τους, πρεσβεύοντας την ιδέα προώθησης αυθεντικής
μάθησης. Το ερώτημα που εγείρεται είναι: ‘Μπορεί η τεχνολογία δυνητικά να υποστηρίξει τη
δημιουργία ενός αυθεντικού πλαισίου μάθησης; Κι αν ναι, πώς;’
Οι Resnick and Shaffer (1999) απαντούν ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί. Παράλληλα
όμως επισημαίνουν ότι ένας σωστός συνδυασμός εργαλείων μπορεί να εσωκλείει μία τέτοια δυναμική
και συνοψίζουν μια σειρά από βασικά σχεδιαστικά σημεία στη βάση μιας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης (Reeves et al, 2002), τα οποία αναφέρουμε παρακάτω:
• Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο (Real-world relevance): Οι αυθεντικές δραστηριότητες
αποτελούν μία όσο το δυνατόν δυναμικότερη σύνδεση της εκπαιδευτικής πράξης με σενάρια
του πραγματικού κόσμου. Η μάθηση έχει διαστάσεις ‘αυθεντικής μάθησης’, όταν οι μαθητές
καλούνται να δραστηριοποιηθούν με αφηρημένα σενάρια, γεγονότα και φόρμουλες μέσα σε
ένα ρεαλιστικό -και ιδιαιτέρως κοινωνικό- πλαίσιο αναπαριστάνοντας τις «κανονικές
πρακτικές μίας κουλτούρας».
• Ασθενώς οριοθετημένο πρόβλημα (Ill-defined problem): Οι διάφορες προκλήσεις δεν επιδέχονται
ως λύση την εφαρμογή μίας υπάρχουσας μεθοδολογίας ή αλγορίθμου. Οι αυθεντικές
δραστηριότητες δεν είναι οριοθετημένες αλλά ανοιχτές σε πολλαπλές ερμηνείες θέτοντας τους
μαθητές να προσδιορίσουν οι ίδιοι τις βασικές και τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση ενός έργου ή κομματιού αυτού.
• Επίμονη έρευνα (Sustained investigation): Η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι ζήτημα
μερικών λεπτών ή ωρών. Οι αυθεντικές δραστηριότητες ενσωματώνουν σύνθετα προβλήματα
τα οποία διερευνώνται μέσα σε ένα απαλλαγμένο από χρονικούς περιορισμούς διάστημα. Η
λύση και η διερεύνηση των προβλημάτων επενδύει στο χρόνο και στην επινόηση.
• Πολλαπλές πηγές πληροφορίας και οπτικές (Multiple sources and perspectives): Δεν συνηθίζεται
να δίνεται στους μαθητές μία λίστα από έτοιμες πηγές οπτικής του προβλήματος. Αντιθέτως,
δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα πρόβλημα από ποικίλες θεωρητικές
και πρακτικές οπτικές με χρήση πολλαπλών πηγών πληροφοριών.
• Συνεργασία (Collaboration): Η επιτυχής ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας δεν μπορεί να
επιτευχθεί από έναν μόνο μαθητή. Η συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
επιτυχούς διεκπεραίωσης της δραστηριότητας.
• Αναστοχασμός (Reflection): Οι αυθεντικές δραστηριότητες επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν
επιλογές και να στρέφουν την σκέψη τους αναστοχάζονται σχετικά με τη διαδικασία μάθησης
είτε ατομικά είτε στα πλαίσια μίας ομάδας ή κοινότητας.
• Διεπιστημονική προοπτική (Interdisciplinary perspective): Η υπό μάθηση έννοια, δεν
περιορίζεται στα όρια ενός βασικού τομέα ή ενός εξειδικευμένου αντικειμένου μελέτης.
Αντιθέτως, οι αυθεντικές δραστηριότητες επεκτείνονται σε ποικίλες θεματικές ενότητες,
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να σκεφτούν υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας.
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• Ενσωματωμένη αξιολόγηση (Integrated assessment): Ευκαιρίες για αξιολόγηση των μαθητών

στις αυθεντικές δραστηριότητες υπάρχουν σε διάφορα επιμέρους κομμάτια των
δραστηριοτήτων, δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιώνουν διαδικασίες
αξιολόγησης από τον πραγματικό κόσμο.
• Πολλαπλές ερμηνείες και αποτελέσματα (Multiple interpretations and outcomes): Οι αυθεντικές
δραστηριότητες επιτρέπουν μία ποικιλία αποτελεσμάτων όντας ανοιχτές σε διάφορες
προσεγγίσεις λύσεων, και όχι μία μοναδική λύση που προκύπτει από την εφαρμογή κανόνων
και μεθοδολογίας.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τις παραπάνω αρχές προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του ANIMath, ενός
ψηφιακού περιβάλλοντος που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δ’ και Ε’ δημοτικού. Οι
κύριες αρχές σχεδιασμού συνάδουν με την αντίληψη μας αναφορικά με την αυθεντική μάθηση για τα
μαθηματικά. Το ΑΝΙΜΑth είναι απόρροια της ακόλουθης παρατήρησης: «Τα μαθηματικά
«συχνάζουν» στην καθημερινή ζωή, και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγκης κατανόησης του
κοινωνικού και φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει». Με αφορμή αυτό το γεγονός έγινε μία
προσπάθεια εντοπισμού μαθηματικών εννοιών σε αυθεντικά πλαίσια της μελέτης της ζωής των
πεταλούδων με στόχο να προβληματιστούν οι μαθητές εποικοδομητικά και να προαχθεί η επικοινωνία
για τα μαθηματικά και να τεθούν σε λειτουργία νοητικές διαδικασίες ερμηνείας μέσω χρήσης και
ανάγνωσης διαφόρων μέσων αναπαράστασης (Αλιμήση κ.α 2007). Το περιβάλλον αυτό αξιοποιεί τη
σύγχρονη τεχνολογία για την κατασκευή μιας βάσης εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει πρόσβαση σε
πληροφορία (αυθεντικές πηγές και δραστηριότητες) με στόχο τη διαπραγμάτευση, τη συζήτηση και
τον κριτικό αναστοχασμό επιμέρους θεμάτων για τα μαθηματικά. Βασικός στόχος είναι να
διερευνήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθηματικά ζητήματα μέσα από το πρίσμα της
καθημερινής ζωής. Ο κόσμος των πεταλούδων επιλέχθηκε ως ένα τέτοιο ‘αυθεντικό’ πλαίσιο μάθησης
για τα μαθηματικά, καθώς πέρα από τη γοητεία που ασκεί η ίδια η οντότητα της πεταλούδας, η
διάσωσή της παραπέμπει σε μια σειρά από κοινωνικά διλήμματα και απαιτεί ενεργή δραστηριοποίηση
για το περιβάλλον.
Το ANIMath υποστηρίζεται από την περιγραφική γλώσσα html (HyperText Markup Language)
που είναι η βασική γλώσσα δόμησης σελίδων του World Wide Web (ή απλά ιστού: Web) και τη
διερμηνευόμενη γλώσα JavaScript. Η πληροφορία στη διεπαφή του ANIMath παρουσιάζεται με
πολλαπλές μορφές αξιοποιώντας την δυνατότητα της τεχνολογίας σε πολυτροπικότητα
(multimodality). Το υπερκείμενο (hypertext), ο τρόπος της σύνθεσης κειμένου, εικόνας, βίντεο, ήχου
με μη γραμμικό τρόπο με συνδέσμους (links), γίνεται μόνο ψηφιακά και με την χρήση του διαδικτύου
(Snyder,1998). Στο ΑΝΙΜath αυτή η πολυτροπικότητα επιτυγχάνεται με την χρήση κειμένου, βίντεο,
εικόνων, χαρτών, πινάκων, γραφικών αναπαραστάσεων και συνδέσμων προς δικτυακούς τόπους,
εξειδικευμένες έγκυρες ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες αλλά και ψηφιακές κοινότητες επιστημονικών
ενώσεων.
Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε το επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουμε να είναι
αξιόπιστο και κατανοητά δομημένο για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην
αποσαφήνιση της εφαρμογής εννοιών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στην διερεύνηση μαθηματικών
ιδεών και εργαλείων, και στην ενίσχυση επιμέρους διαδικασιών μάθησης. Οι έξι ενότητες οργάνωσης
πληροφοριακού υλικού είναι: α) στον κόσμο των ειδικών, β) μια πεταλούδα στην ζυγαριά, γ) το
θερμόμετρο της πεταλούδας, δ) η πεταλούδα στο χρόνο, ε) το ταξίδι της πεατλούδας, και στ) γνωρίζω
την πεταλούδα (Εικόνα 1). Συνοπτικά αναφέρουμε την οργάνωση περιεχομένου για την κάθε ενότητα:
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Εικόνα 1:Κεντρική σελίδα πλοήγησης του ΑΝΙΜath

Α) Στον κόσμο των ειδικών: Οι μαθητές/τριες έχουν στην διάθεση τους υλικό από επιστημονικά
πειράματα, κείμενα με τις απόψεις επιστημόνων καθώς και με απαντήσεις ερευνητών σε απορίες
συνομηλίκων τους. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι πώς οι ειδικοί καταφέρνουν και μετρούν το πλήθος
των διαφόρων ειδών πεταλούδων. Στόχος είναι ο προβληματισμός των μαθητών-τριων σχετικά με τα
προσεγγιστικά μοντέλα υπολογισμών και τις πρακτικές καταμέτρησης μονάδων μεγάλου πλήθους από
ειδικούς. Οι μαθητές εισάγονται σε μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν in situ ειδικοί
περιβαντολόγοι/ορνιθολόγοι. Το πληροφοριακό υλικό αφορά πως οι ειδικοί διεκπεραιώνουν την
διαδικασία καταμέτρησης σε τρεις μέρες χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδολογία:
‘Την πρώτη μέρα οι ειδικοί κινούνται στην περιοχή που τους ενδιαφέρει και με ένα δίχτυ, ειδικό για
πεταλούδες με στόχο να πιάσουν όσες περισσότερες πεταλούδες μπορούν. Ελέγχουν αν οι πεταλούδες αυτές
ανήκουν στο είδος που τους ενδιαφέρει και τοποθετούν ένα διακριτικό σημάδι στο εσωτερικό των φτερών
της πεταλούδας για να μπορούν να τις ξεχωρίζουν από αυτές που δεν πιάστηκαν στο δίχτυ κατά την
διάρκεια της ημέρας. Οι πεταλούδες που σημαδεύονται μετρούνται και κατόπιν αφήνονται ελεύθερες. Την
δεύτερη μέρα οι ειδικοί επαναλαμβάνουν ό,τι ακριβώς έπραξαν και την προήγουμενη μέρα. Όμως
επιπρόσθετα ελέγχουν στο δίχτυ τους πόσες πεταλούδες πιάστηκαν που είχαν πιαστεί και την προηγούμενη
μέρα. Είναι εύκολο να κάνουν τον έλεγχο αυτό, διότι οι πεταλούδες αυτές έχουν το χθεσινο διακριτικό
σημάδι. Οι ειδικοί έχουν τρία σύνολα πλήθους πεταλούδων που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό
του πλήθους του υπό καταμέτρηση είδους. Το 1 ο σύνολο (Α) αφορά τον αριθμό των πεταλούδων που
έπιασαν οι ειδικοί την πρώτη μέρα. Το 2 ο σύνολο (Β)αφορά τις πεταλούδες που έπιασαν οι ειδικοί τη
δεύτερη μέρα. Το 3ο σύνολο (Γ)αφορά τις πεταλούδες που πιάστηκαν την δεύτερη μέρα άλλα είχαν το
διακριτικό σημάδι εντοπισμού της προήγουμενης μέρας. Οι ειδικοί μετά εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο
που ακολουθεί και υπολογίζουν το πλήθος ενός συγκεκριμένου είδους σε μία συγκεκριμένη περιοχή:
Πλήθος = (Α x B) / Γ’.

Στην ενότητα αυτή υπάρχει επίσης κείμενο όπου οι ειδικοί αναφέρονται στη δυσκολία του
εγχειρήματος και σε παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις μετρήσεις αυτές. Για την
διεκπεραίωση του στόχου έχει διαμορφωθεί σχετική δραστηριότητα και φύλλο εργασίας.

Εικόνα 2: Προβολή υλικού από τον ‘κόσμο των ειδικών’.

Β) Μια πεταλούδα στην ζυγαριά: Σ’ αυτή την ενότητα το πληροφοριακό υλικό οργανώνεται γύρω από
θέματα που αφορούν τη μάζα και το μέγεθος διαφόρων ειδών πεταλούδας. Στόχος είναι ο
προβληματισμός σχετικά με το πως μετράμε την μάζα (βίντεο) και το μήκος των φτερών μιας
πεταλούδας (εικόνες και κείμενο) και τι τιμές αποφέρουν συνήθως αυτές οι μετρήσεις. Επιπρόσθετα
στοχεύουμε στην εξοικείωση των μαθητών-τριών με ποικίλες μονάδες μέτρησης μέσα από
συσχετίσεις που προκύπτουν από πραγματικά δεδομένα. Φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο,
δραστηριότητες και τρία φύλλα εργασίας είναι σχεδιασμένα για την διεκπεραίωση των στόχων αυτής
της ενότητας. Χαρακτηριστικές σελίδες της διεπαφής φαίνονται στην Εικόνα 3.
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Εικόνα 3: Βίντεο για το ζύγισμα πεταλούδας / Εστίαση στη μέτρηση των φτερών

Γ) Το θερμόμετρο της πεταλούδας: Οι μαθητές/τριες έχουν στην διάθεση τους κείμενα και
οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη και επιβίωση μιας
πεταλούδας. Τις γνώσεις που αποκόμισαν από το εκπαιδευτικό υλικό καλούνται να συνθέσουν και να
αξιοποιήσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί μία συνεργατική δραστηριότητα. Ένας παγκόσμιος
χάρτης αλλάζει χρώματα καθώς αλλάζουν οι μήνες και οι εποχές. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε κάποια
θερμοκρασία. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την επιβίωση
της πεταλούδας σε διάφορα μέρη του κόσμου δείχνοντας παράλληλα ότι μπορούν να διαβάσουν και
να ερμηνεύσουν την πληροφορία που αναπαριστά ο χάρτης (δηλ. αξιοποίηση αναλογιών μεταξύ
πολλαπλών αναπαραστάσεων).

Εικόνα 4: Διαβάζοντας τη συσχέτιση θερμοκρασίας και επιβίωση πεταλούδας

Δ) Η πεταλούδα στο χρόνο: Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές/τριες καλούνται να ερμηνεύσουν
πολλαπλές αναπαραστάσεις, να εξαγάγουν συμπεράσματα και να κάνουν μελλοντικές προβλέψεις.
Στην διάθεση τους έχουν στοιχεία που αφορούν το πλήθος των διαφόρων ειδών της πεταλούδας από
το 1994 έως και σήμερα. Η γνώση αναπαρίσταται πολυτροπικά καθώς τα απαραίτητα δεδομένα
παρουσιάζονται σε κείμενο, πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Οι μαθητές/τριες καλούνται να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να απαντήσουν ερωτήσεις, και να κάνουν μελλοντικές προβλέψεις.
Τέλος και δεδομένου ότι εγείρονται κάποια θέματα προς συζήτηση που σχετίζονται με το περιβάλλον
και την προστασία του έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και
προτροπή για συζήτηση στο forum της εφαρμογής.
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Εικόνα 5: Οι πεταλούδες από το 1994 μέχρι σήμερα

Ε) Το ταξίδι της πεταλούδας: Οι μαθητές/τριες έχουν στην διάθεση τους υλικό με τις παρατηρήσεις
των ειδικών και των ομάδων εθελοντών παρατήρησης σχετικά με το ταξίδι μετανάστευσης της
πεταλούδας Monarchs. Το υλικό περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφικά ντοκουμέντα και χάρτες καθώς
και βίντεο. Οι μαθητές/τριες καλούνται να ερμηνεύσουν τον αλληλεπιδραστικό χάρτη φθινοπωρινής
μετανάστευσης των πεταλούδων συνθέτοντας τις πληροφορίες που έχουν αποκομίσει και
συμπληρώντας το αντίστοιχο φύλλο εργασίας.

Εικόνα 6: Η μετανάστευση των πεταλουδών

ΣΤ) Γνωρίζω την πεταλούδα: Στην ενότητα αυτή οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την μορφολογία
της πεταλούδας και τον κύκλο ζωής της. Πολυμεσικές εφαρμογές, αλληλεπιδραστικές εικόνες,
συνεντεύξεις με ειδικούς και κείμενα βρίσκονται στην διάθεση των μαθητών.

Εικόνα 7: Η μορφολογία και ο κύκλος ζωής της πεταλούδας

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί πέρα από το σχεδιασμό του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσω του οποίου
δίδεται πρόσβαση σε αυθεντικές πηγές και σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις αυτών των πηγών με στόχο
το μετασχηματισμό του αυθεντικού πλαισίου σε αυθεντικό πλαίσιο μάθησης, η διαδικασία εφαρμογής
σε συνθήκες τάξης αποτελεί το κατεξοχήν ‘αυθεντικό’ πλαίσιο όπου μπορεί να μελετηθούν οι
ερευνητικές μας υποθέσεις. Έτσι, στο πλαίσιο έρευνας μικρής κλίμακας εστιάσαμε στην εφαρμογή
ενός διδακτικού πειράματος (βλ. Χρονάκη, 2010 για τη μεθοδολογία του διδακτικού πειράματος) το
οποίο μας επιτρέπει να μελετήσουμε εθνογραφικά την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση αυτού
του περιβάλλοντος και να καταγράψουμε συστηματικά τις εμπειρίες των παιδιών παρατηρώντας τις
δράσεις τους και τις εκφράσεις τους (βλ. Αλιμήση, 2008 εργασία). Σ’ αυτή την ενότητα θα
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επικεντρωθούμε στο τι λένε τα παιδιά, πως εκφράζουν τις σκέψεις τους για την έννοια της μέτρησης
εστιάζοντας σε ίχνη μετατόπισης αυτών των εκφράσεων σε περισσότερο ευρεία νοητικά σχήματα.
Ανάμεσα στα ερωτήματα που απευθύναμε στους μαθητές/τριες είναι: ‘Πώς θα μετρούσατε το
πλήθος των εντόμων που υπάρχουν στο προαύλιο χώρο του σχολείου σας;’. Στόχος μας είναι με αυτό
το ερώτημα να προβληματίσουμε αναφορικά με πρακτικές που ακολουθούνται για την επιτυχή
καταμέτρηση -έστω και προσεγγιστικά- ενός τέτοιου πλήθους. Ζητήσαμε από τις ομάδες να μας πουν
πόσοι μαθητές υπάρχουν στην τάξη τους και κατόπιν πόσα έντομα υπάρχουν στον προαύλιο χώρο του
σχολείου τους. Τους παροτρύναμε να μας περιγράψουν τον τρόπο που θα κάνανε τους δύο αυτούς
υπολογισμούς. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι ομάδες θεώρησαν τον δεύτερο υπολογισμό δύσκολο και
φάνηκε ότι αδυνατούσαν να βρουν μία λύση ώστε να διεξαχθεί η μέτρηση με ακρίβεια. Η δυσκολία
του υπολογισμού αποδίδεται στους μαθητές στην κινητικότητα των εντόμων, στο μεγάλο πλήθος
τους, στην ομοιογένεια τους και στο μικρό τους μέγεθος. Αντιπροσωπευτικό είναι το επιλεγμένο
απόσπασμα διαλόγου που ακολουθεί:
Ερευνήτρια
Όλοι μαζί
Ερευνήτρια
Γιάννης
Ερευνήτρια
Κωνσταντίνος
Ερευνήτρια
Γιάννης
Xρήστος
Kωνσταντίνος
Ερευνήτρια
Xρήστος
Kωνσταντίνος

Πόσοι μαθητές είστε στην τάξη σας;
23
Πώς το ξέρετε ότι είστε 23;
Έχουμε μετρηθεί.
Πώς έχετε μετρηθεί;
Μπορούμε να μετρήσουμε ή ενα -ένα ή με τις 6 ομάδες που είμαστε.
Είμαστε 5 ομάδες των τεσσάρων και μια των τριών. 5*4 = 20 και 1*3=3 .
Ορίστε 23!
Μάλιστα! Πόσα έντομα υπάρχουν στο προαύλιο του σχολείου σας;
Χιλιάααδες… [μεγάλο πλήθος]
Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε.
Γιατί να δούμε μία και μετά από ένα λεπτό να δούμε και άλλη; Μπορεί να
είναι η ίδια και να έκανε κύκλους ! [ομοιογένεια πληθυσμού]
Είναι εύκολο να μετρήσουμε πόσοι μαθητές είναι στην τάξη αλλά
δύσκολο να μετρήσουμε τα έντομα;
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο
Οι μαθητές δεν είναι όλοι ίδιοι ούτε κρύβονται για να μην μπορείς να τους
μετρήσεις [μικρό μέγεθος- δύσκολα γίνονται αντιληπτά]
Διάλογος 1: Πώς μετρώ κάτι που είναι πολύ μικρό;

Έχοντας θέσει τους παραπάνω προβληματισμούς στην πρώτη φάση της εφαρμογής η οποία
πραγματοποιήθηκε στην τάξη των παιδιών με την παρουσία του δασκάλου τους, προχωρήσαμε στην
εφαρμογή του διδακτικού πειράματος κάνοντας χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος ANIMath. Στη
διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στο κατά πόσο η πρόσβαση
σε αυθεντικά πλαίσια μέσω του λογισμικού ΑΝΙΜath μπορεί να διευρύνει τη σκέψη των παιδιών
αναφορικά με την πολυπλοκότητα της έννοιας της μέτρησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γνώσεις
τους εμπλουτίστηκαν και αυτό ήταν κάτι που διαπιστώθηκε τόσο κατά την διάρκεια της διδακτικής
παρέμβασης όσο και κατά την διάρκεια της τελικής φάσης του διδακτικού πειράματος όπου
συζητήθηκε αναστοχαστικά το ζήτημα της μέτρησης. Οι παρακάτω διάλογοι επικεντρώνουν στα
λεγόμενα των συμμετεχόντων μαθητών (δες διάλογο 3, 4).
Ερευνήτρια
Γιώργος
Ερευνήτρια
Γιώργος
Θανάσης

Κωνσταντίνα
Πρακτικά Συνεδρίου

Μάθατε κάτι καινούργιο σχετικά με τον τρόπο που δουλεύουν οι
ειδικοί;
Ναι, πώς την περιεργάζονται (εννοεί την πεταλούδα), πώς την
πιάνουν οι ειδικοί
Είδατε κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ειδικοί;
To παχύμετρο, την ειδική ζυγαριά
Εντάξει και τις απόχες, το αυτοκόλλητο και το σακουλάκι
Διάλογος 3: Χρήση εργαλείων (παχύμετρο) και μεθόδων (σημάδεμα)
Μάθαμε πολλά για τις πεταλούδες, για τις Monarchs, ποια είναι η
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μεγαλύτερη πεταλούδα
Τα οποία δεν γνωρίζατε πριν;
Δεν τα γνωρίζαμε,όχι!
Εγώ εμπλούτισα τις γνώσεις μου γιατί είδα ένα διαφορετικό
περιβάλλον μέσα από όλα αυτά και κατάλαβα πόσο δύσκολη είναι
η δουλειά των επιστημόνων στο να βρουν πόσες είναι οι
πεταλούδες.
Εμένα με παραξένεψε πώς δεν τις τραυματίζουν έτσι όπως τις
ταΐζουν ή τις βάζουν μέσα στον ειδικό φάκελο (αναφέρεται σε
πρακτική των επιστημόνων)
Διάλογος 4: Το πρακτικό μέρος της δουλειάς των επιστημόνων

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω διαλόγους τα παιδιά πραγματικά μοιάζει να διευρύνουν τις
γνώσεις τους γύρω από ένα τόσο τετρημένο ζήτημα όπως η ‘μέτρηση’ η οποία αναπαρίσταται στον
περιορισμένο έντυπο χώρο ενός σχολικού βιβλίου κυρίως ως αλγοριθμική μέθοδος σε απόπλαισιωμένα ή μερικώς –πλαισιωμένα προβλήματα τα οποία έχουν στόχο την τεχνική μεταχείριση της
έννοιας (π.χ. μονάδες, μετατροπές κλπ). Η επιλογή τέτοιων προβλημάτων είναι σωστή, κατά τη γνώμη
μας, διότι η περιπλοκότητα του αυθεντικού πλαισίου δεν μπορεί να επιτρέψει μια λεπτή διαχείριση
των επιμέρους τεχνικών χρήσης μονάδων και μετατροπής τους. Αντίθετα, το από-πλαισιωμένο ή/και
το μερικώς ή/και το ψευδώς-πλαισιωμένο πρόβλημα δεν μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά σε μια
βαθύτερη εμπειρία του τι σημαίνει ‘μέτρηση’ σε πραγματικές συνθήκες όπως είναι η εμπειρία χρήσης
εργαλείων για μέτρηση πέρα από το μέτρο (π.χ. παχύμετρο στο διάλογο 3), ή η εμπειρία του τι μπορεί
να είναι η επιστημονική πρακτική (π.χ. εμπεριέχει ένα σημαντικό πρακτικό μέρος στο διάλογο 4).
Έτσι τα παιδιά δυνητικά μπορούν να ξεκινήσουν ένα ταξίδι απομυθοποίησης της μαθηματικής (και
επιστημονικής) γνώσης ως μονοδιάστατα αφαιρετική. Το ταξίδι αυτό, όπως φαίνεται από το διάλογο 5
έχει ήδη ξεκινήσει –καθώς το υλικό του αυθεντικού πλαισίου εγείρει τη φαντασία να ‘μιμιθούν τους
ειδικούς’!
Ερευνήτρια
Κωνσταντίνα

Ερευνήτρια
Κωνσταντίνα

Πώς θα μετρούσατε το πλήθος εντόμων στο σχολείο σας;
Θα έπιανα το έντομο που θα έβλεπα, θα του έβαζα πάνω κάτι σαν
μικρό αυτοκολλητάκι με σελοτέηπ. Χμμμ καλύτερα ένα μικρό
τσιρότο. Αυτό, για να το ξεχωρίζω και θα έβαζα σε κάθε έντομο
που έπιανα. Την άλλη μέρα θα έβγαινα και θα τα έπιανα με το
δίχτυ μου και θα κοιτούσα να δω ποια έχουν το τσιρότο […]
Τι προσπαθείς να πετύχεις δηλαδή;
Όσο μπορούσα αυτό που κάνουν οι ειδικοί!
Διάλογος 5: Μιμούμενοι τους ειδικούς

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Η εμπειρία μας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή αυτού του ψηφιακού μαθησιακού
περιβάλλοντος μας παραπέμπει να υποστηρίξουμε ότι ο μετασχηματσμός ‘αυθεντικών καταστάσεων’
σε ‘αυθεντικά πλαίσια μάθησης’ με την υποστήριξη και διαμεσολάβηση σύγχρονων τεχνολογιών είναι
μια σημαντική και τελικά εφικτή διαδικασία στο πλαίσιο ενός προσεκτικού σχεδιασμού. Ο
μετασχηματισμός αυτός παρατηρήθηκε αρχικά στο πλαίσιο αναπαράστασης του πληροφοριακού
υλικού στην μορφή πολυτροπικού κειμένου και στη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το
ψηφιακό περιβάλλον επιτρέπει τον συνεχή εμπλουτισμό με επιπλέον υλικό, την επανασχεδίαση ή την
επέκταση των μαθησιακών δραστηριοτήτων, την μη-γραμμική πλοήγηση στο πολυτροπικό κείμενο,
αλλά και την λειτουργική διασύνδεση με web2.0 εργαλεία όπου αυτό είναι σχεδιαστικά ζητούμενο.
Στη συνέχεια, το δυναμικό αυτού του μετασχηματισμού παρατηρήθηκε κατά τη φάση εφαρμογής του
λογισμικού σε συνθήκες συνεργατικών εργασιών στην τάξη όπου καταγράφηκαν μετατοπίσεις στην
έκφραση της σκέψης των παιδιών αναφορικά με την έννοια της μέτρησης όπως φάνηκε από τους
διαλόγους παραπάνω. Οι μαθητές/τριες μοιάζει να ξεκινούν μια περισσότερο κριτική προσέγγιση της
μαθηματικής έννοιας της μέτρησης ξεφεύγοντας από τη μέτρηση στη βάση του ‘μέτρου’. Η
μετατόπιση αυτή παρατηρήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης του πως καταμετρώ ένα μεγάλο πλήθος
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εντόμων (π.χ πεταλούδων) το οποίο κινείται, μοιάζει ομοιόμορφο και δεν είναι εύκολα απτό. Φάνηκε
ότι οι μαθητές/τριες πήραν μια γεύση για το τι σημαίνει ‘μέτρηση’ σε πραγματικές συνθήκες όπου
εμπλέκεται η ανάγκη χρήσης πολύ διαφορετικών εργαλείων από αυτά που συνήθως διδάσκονται, και
πολύ διαφορετικών μεθοδολογιών καταμέτρησης όπου η ‘πρακτική’ γνώση έχει πια διαφορετική ισχύ
και το αποτέλεσμα καταμέτρησης έχει προκύψει με χρήση προσεγγιστικών μοντέλων υπόλογισμού.
Οι μαθητές φαίνεται επίσης να κατανοούν ότι κάποιες μετρήσεις είναι δύσκολο να γίνουν και πως
πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα μέτρησης προσδίδοντας σε αυτό
έναν προσεγγιστικό χαρακτήρα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σχεδόν όλες οι ομάδες ήταν «γαντζωμένες» στο αυθεντικό πλαίσιο‘ο κόσμος της πεταλούδας’. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο να συμβεί δεδομένου ότι η αυθεντική
αυτή εμπειρία με χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος ΑΝΙΜath είχε πρόσφατα ολοκληρωθεί. Το
γεγονός αυτό θα μπορούσε να ήταν ανησυχητικό μόνο αν οι μαθητές δεν καταφέρουν μελλοντικά να
μεταφέρουν τις γνώσεις τους και σε άλλα θεματικά πλαίσια. Η επιτυχής εφαρμογή της αποκτηθείσας
διευρυμένης έκφρασης της σκέψης των παιδιών για τη μέτρηση και σε άλλα θεματικά πλαίσια είναι
αυτό που θα καταστήσει το εγχείρημα μας απόλυτα επιτυχές αφού η πρακτική γνώση θα έχει πια
διαφορετική ισχύ και ευρύτητα –αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε επόμενη εργασία μας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αλιμήση Ρ., Χρονάκη A., Χρηστούλη E., Χάλκη Π., (2007) ‘ANIMATH: Ένα διαδικτυακό
περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας στο χώρο των μαθηματικών’, Πρακτικά 4 ου πανελλήνιου
Συνεδρίου ‘ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’, Σύρος, τόμος A, σελ. 363-368
Αλιμήση, Ρ. (2008) ‘Αυθεντικά πλαίσια μάθησης με την υποστήριξη ψηφιακής τεχνολογίας: ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή του ANIMath για τα μαθηματικά’, πτυχιακή εργασία, διαθέσιμη στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Χρονάκη Α., Κωτσάνης Γ., Κόκκωνας Α., Λαγουδάκος Γ., Πριοβόλου Β., Κουρμπέτης Κ.,
(2000), «ΙΡΙΣ:Η τέχνη των Μαθηματικών και τα μαθηματικά της Τέχνης», Μελέτη Ένταξης,
Εφαρμογής και Αξιολόγησης του προγράμματος ΙΡΙΣ.
Χρονάκη, Α. (2010). Το «διδακτικό πείραμα»: Η ποιοτική μελέτη της μαθησιακής διαδικασίας
στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Στο Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος. Ποιοτική ΄Μεθοδολογία στην
Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση. Τόπος (σελ. χχ-ζζ)
Brown, J.S., Collins, A. and Duguid, P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning,
Educational Researcher, 18(1), 32-34
Chronaki, A. (2000 A). Computers in Classrooms: Learners and Teachers in new Roles. In B.
Moon, M. Ben-Peretz, and S. Brown (eds.) Routledge International Companion to Education.
Routledge. London (pp. 558-572)
Chronaki, A. (2000). Teaching maths through theme-based resources: Pedagogic style, ‘theme’
and ‘maths’ in lessons. Educational Studies in Mathematics Vol. 42. pp 141-163
Cooper (1985) Renegotiating Secondary School Mathematics: A Study of Curriculum Change and
Stability Falmer Press
Gardner, H. (1991). The unschooled mind: How children think and how schools should teach.
New York: BasicBooks
Herrington, J. and Kervin, L. (2007), ‘Authentic Learning Supported by Technology: Ten
suggestions and cases of integration in classrooms’. Educational Media International, 44(3), 219- 236.
Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, mathematics, and culture in everyday life.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Lombardi, M.(2007).Authentic Learning for the 21st Century: An Overview, EDUCAUSE
LearningInitiative
Mims,C.(2003).Authentic Learning: A practical introduction & guide for implementation,
Meridian, Computer Technologies Journal
Nicaise, M., Gibney, T., Crane M. (2000) Toward an Understanding of Authentic Learning:
Student Perceptions of an Authentic Classroom, Journal of Science Education and Technology, Vol 9,
No 1
Reeves, T.C., Herrington, J.and Oliver, R. (2002). ‘Authentic activities and online learning’,
[http://www.herdsa.org.au/wpcontent/uploads/conference/2002/papers/Reeves.pdf]
last
accessed
10.02.2009.
Πρακτικά Συνεδρίου

www.e-diktyo.eu

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

655

Saxe, G. (1990) Culture and cognitive development: Studies in mathematical understanding.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Shaffer, D. W. and Resnick, M. (1999), ‘"Thick" authenticity: New media and authentic learning’.
Journal of Interactive Learning Research, 10(2), 195-215.
Snyder, I. (1998). Page to Screen, London, (pp xxvi -xxvii)

www.epyna.eu

Πρακτικά Συνεδρίου

656

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Ψηφιακός Εγγραμματισμός και Νέες Μαθησιακές Πρακτικές:
Διαπιστώσεις και Δυνατότητες στα ΕΠΑΛ
Κέκκερης Γεράσιμος1, Κοσμίδης Ιορδάνης2, Σταυρόπουλος Γεώργιος3
Γεωργιάδου Κερατσώ4
1

Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ
kekkeris@eled.duth.gr
2
Μsc, υποψήφιος Διδάκτωρ ΔΠΘ, Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας (ΠΕ17/19)
ikosmidi@eled.duth.gr
3
Μsc, Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας
g.stavropoulos@otenet.gr
4
PhD, Msc, Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας (ΠΕ19)
kgeorgia@eled.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αν και ικανός αριθμός Ελλήνων εκπαιδευτικών έχει συμμετάσχει σε επιμορφώσεις για “ψηφιακό
αλφαβητισμό” ή έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το βασικό του πτυχίο, η ένταξη των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Eπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί στον
ίδιο βαθμό με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί στο χώρο της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ), αναμένοντας την έναρξη της
επιμόρφωσης β-επιπέδου και των αναμενόμενων αλλαγών στα ΕΠΑΛ, προσπαθούν μόνοι τους να βρουν τη χρυσή
τομή ανάμεσα στο δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας και στο νέο ρόλο που τους επιφυλάσσει το
μαθητοκεντρικό σύστημα.
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αποτυπώσει τις υπάρχουσες απόψεις των εκπαιδευτικών για τα νέα
εκπαιδευτικά λογισμικά των ΕΠΑΛ και την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τους
βασικούς παράγοντες που τη διαμορφώνουν.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιληφθεί την εκπαιδευτική αξία των
ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, περιμένουν την επιμόρφωσή τους στη διδακτική με ΤΠΕ και τα νέα λογισμικά,
προκειμένου να τα εντάξουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε & ΕΠΑΛ, επιμόρφωση β-επίπεδου, εκπαιδευτικό λογισμικό

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ
ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Παρά τη συνεχή και διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των (ΤΠΕ) εντός και εκτός σχολείου (Nobel,
1998), η προσπάθεια παραπέρα ένταξής τους στα ελληνικά σχολεία δημιουργεί ποικίλα ερωτηματικά
(Τζιμογιάννης & Κόμης, 2010). Σύμφωνα με τους (Yuen & Ma, 2002; Wozley et al., 2006; Kiridis et
al., 2006) επιπλέον πηγές προβληματισμού από την πλευρά των δασκάλων αποτελούν η
Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness), η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης
(Perceived Easy of Use), η (αρνητική) στάση τους, και τα στοιχεία εκείνα (ευκρινείς λόγοι) που θα
τους πείσουν για τη σκοπιμότητα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αλλά ενώ ένας αριθμός
ερευνών υποδεικνύει ότι τα μαθησιακά οφέλη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών
αυξάνονται συνεχώς, υπάρχει και σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών που αποτυγχάνουν να
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στην τάξη (Watson, 1997; Dawes, 1999; Mioduser el al.,
2000; Ronen & Eliahu, 2000). Ως λύση σε αυτό το πρόβλημα προτείνονται διάφορες δράσεις όπως η
καλλιέργεια των στάσεων των δασκάλων για τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Williams
et al., 2000), η εστίαση στις παιδαγωγικές χρήσεις και δεξιότητες των ΤΠΕ στη διδασκαλία και
μάθηση και κύρια η εξοικείωση τους με τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ και η
ύπαρξη υποδομών (κατάλληλοι υπολογιστές, λογισμικά, εγκαταστάσεις, τεχνική & οικονομική
υποστήριξη) (Makrakis, 1997; Simpson et al., 1998; Williams et al., 2000; Charalambous &
Karagiorgi, 2002; Βαγγελάτος κ.α., 2011).
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ΤΠΕ στα ΕΠΑΛ
Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα
ΕΠΑΛ διαμορφώθηκαν στα πλαίσια του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών
επιμορφωτών» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» (ΕκΕπ.Λ.), (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2). Λεπτομέρειες σχετικά με τα λογισμικά των
ΕΠΑΛ αναφέρονται από τους Κέκκερης κ.α. (2009) όπως και στον υπερσύνδεσμο:
http://iasonas.cti.gr (Διαγωνισμός Προσαρμογής Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση (Φάση II), 2006). Για τα παραπάνω λογισμικά έχει αναπτυχθεί και
αναρτηθεί μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό υλικό για τους επιμορφωτές (στα νέα λογισμικά των ΕΠΑΛ)
για όλες τις ειδικότητες. Η έναρξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών στην ενότητα «Ε2λογισμικό» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 (Πρόγραμμα Τμημάτων "Ε2-λογισμικό").
Το χαρακτηριστικό των περισσοτέρων τίτλων των λογισμικών αυτών είναι ότι πρόκειται για
επαγγελματικά λογισμικά (Εκ-Επ.Λ.). Από τα 26 λογισμικά του διαγωνισμού (http://iasonas.cti.gr)
ενδεικτικά αναφέρονται το AutoCAD, Tina Pro, Art History Interactive, , Adobe Photoshop, Circuit
Design Suite Student Edition (Multisim), EAGLE Standart, LabVIEW FDS, MS Visual Basic Express
2008 κ.α., που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Δεδομένης της μεγάλης απήχησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι Kiridis et al.
(2006:93) αναφέρουν ότι, «μόνο ένας ελάχιστος αριθμός μελετών σχετικά με τις ανάγκες της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα». Σχετικές
μελέτες για τα εκπαιδευτικά λογισμικά των ΕΠΑΛ έχουν γίνει από τους Κέκκερης κ.α. (2009), για τη
θετική επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Psycharis (2010) για
τη μη αποτελεσματική εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική και την εκπαίδευση όπως εφαρμόζεται μέχρι
τώρα και για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα λογισμικά των ΕΠΑΛ ( Κέκκερης κ.α.,
2010).
Στα συμπεράσματα των παραπάνω αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ πιστεύουν ότι:
α) Ο βαθμός εφαρμογής των νέων τεχνολογιών-λογισμικών στην τάξη σχετίζεται με την άμεση
τεχνική, διοικητική υποστήριξη και με την επαρκή-εύκολη πρόσβαση σε υλικό και λογισμικό.
β) Οι εκπαιδευτικοί τρέφουν μέτριες προσδοκίες από την εφαρμογή την νέων τεχνολογιών στην
τάξη και δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν σε μεγάλες θυσίες (διάθεση από τον ελεύθερο τους
χρόνο) για προετοιμασία στα νέα Εκ-Επ.Λ.
γ) Ο βαθμός εξοικείωσης με τον Η/Υ και ενημερότητας των εκπαιδευτικών σχετικά με τα νέα
εκπαιδευτικά-επαγγελματικά λογισμικά (Εκ-Επ.Λ.) του ΕΠΑΛ κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.
δ) Ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν είναι ενημερωμένος για τα εκπαιδευτικά λογισμικά της
ειδικότητάς τους ή πιστεύουν ότι δεν είναι απολύτως αναγκαία η χρήση νέων λογισμικών στον τομέα
τους ή δεν είναι σίγουροι για το εάν μπορούν να τα εφαρμόσουν με επιτυχία στη διδακτική πράξη.
ε) Οι άντρες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τον Η/Υ και
καλύτερα ενημερωμένοι για τα νέα επαγγελματικά λογισμικά του ΥΠΔΒΜΘ από ό,τι οι γυναίκες
συνάδελφοί τους
στ) Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να πειραματιστούν με το Η/Υ από ό,τι οι άντρες συνάδελφοί, ότι είναι περισσότερο απαραίτητη η
χρήση λογισμικών στον τομέα τους και ότι μπορούν να τα εφαρμόσουν με επιτυχία στη διδακτική
πράξη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ερευνητικά ερωτήματα
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων
μεταβλητών του φύλου, της διδακτικής εμπειρίας (έτη διδασκαλίας), του επιπέδου εκπαίδευσης (ΔΕ,
ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό και συνδυασμός αυτών), των χρόνων χρήσης νέων
τεχνολογιών (ΝΤ), του επιπέδου επιμόρφωσης στις ΝΤ (Α΄, Β, Α΄και Β΄) και της ειδικότητας του
τομέα (Πληροφορικής, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολογικός, Μηχανολογικός, Κατασκευών,
Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Οικονομίας & Διοίκησης, Υγείας
και Πρόνοιας) και της εξαρτημένης μεταβλητής των απόψεων των εκπαιδευτικών ΔΕ για την
εφαρμογή των νέων Εκ-Επ.Λ. του ΥΠΔΒΜΘ στην εκπαιδευτική πράξη, όπως αυτές διαμορφώνονται
και ταξινομούνται με βάση τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
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EE1: Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ΔΕ που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες είναι εξοικειωμένοι με
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενήμεροι για τα νέα Εκ-Επ.Λ. του ΥΠΔΒΜΘ;
EE2: Ποιες προσδοκίες τρέφουν οι εκπαιδευτικοί από την εφαρμογή των ΝΤ στην τάξη και σε ποιες
θυσίες είναι πρόθυμοι να προβούν;
ΕΕ3: Τι προσδοκούν οι εκπαιδευτικοί από την ενημέρωση και επιμόρφωσή τους στα νέα Εκ-Επ.Λ.;
ΕΕ4: Σε ποιο βαθμό οι παράγοντες όπως (άμεση) τεχνική υποστήριξη, διοικητική υποστήριξη,
επαρκής-εύκολη πρόσβαση σε υλικό και λογισμικό που συνδέονται με το σχολικό περιβάλλον,
τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και την προσβασιμότητα στους υπολογιστές
σχετίζονται με τη φύση και το βαθμό της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών-λογισμικών στην
τάξη/εργαστήριο;
ΕΕ5: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση του υπολογιστή και την εφαρμογή των νέων Εκ-Επ.Λ.
στην τάξη;
Η μέθοδος
Η παρούσα έρευνα, τα δεδομένα της οποίας συνιστούν μια περιγραφική μελέτη, είναι ποσοτική.
Μέσω αυτής επιχειρείται η περιγραφή των απόψεων ενός ορισμένου πληθυσμού και η γενίκευση σ’
όλα τα μέλη του πληθυσμού στόχου (Βαμβούκας, 1993). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
της έρευνας έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS.
Η έρευνα έγινε το χρονικό διάστημα από 19-01-2010 ως 16-02-2010 σε ευκαιριακό και
εθελοντικής συμμετοχής δείγμα 136 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έβρου
και Ροδόπης. Η επιλογή αυτού του δείγματος έγινε λόγω της ποσότητας του πληθυσμού στόχου
(Ν=208) και επειδή η δειγματοληψία αυτή εξυπηρετούσε τη στοχοθεσία της έρευνας. Ο τρόπος
διανομής των ερωτηματολογίων ήταν αυτοδύναμος και πολλές φορές πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ 3
από αυτά ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το μέσο συλλογής δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε ήταν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που αποτελούνταν από δύο
μέρη. Στο πρώτο μέρος γινόταν σύντομη αναφορά στο σκοπό της έρευνας και δίνονταν εξηγήσεις
στους συμμετέχοντες αναφορικά με την τήρηση της ανωνυμίας και τον τρόπο διαχείρισης των
δεδομένων. Στο ίδιο μέρος ζητούνταν από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν το φύλο τους και τη
διδακτική τους εμπειρία. Συγκεκριμένα στην έρευνα πήραν μέρος 79 άνδρες (58.1%) και 56 γυναίκες
(41.2%), ενώ ένας δε δήλωσε το φύλο του (0.7%). Το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών του
δείγματος παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Αριθμός εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ της έρευνας, ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Διαμορφώθηκαν 3 ομάδες συμμετεχόντων με βάση τη διδακτική τους εμπειρία. Από το
συνολικό δείγμα, 74 εκπαιδευτικοί (54.4%) είχαν από 1 έως 11 χρόνια διδακτικής εμπειρίας, 47
(34.6%) από 12 ως 23, 12 (8.8%) από 24 ως 35, ενώ 3 (2.2%) δε δήλωσαν τη διδακτική τους εμπειρία.
Σε ό,τι αφορά το χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών του δείγματος, το 47.1% από αυτούς
προέρχονταν από την Αλεξανδρούπολη. Αναλυτικότερα: από το 1 ο ΕΠΑΛ 27 (19.9%) συμμετέχοντες
στην έρευνα, από το 2ο ΕΠΑΛ 21(15.4%) συμμετέχοντες, από το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ 10 (7.4%)
συμμετέχοντες, από την ΕΠΑΣ 6 (4.4%) συμμετέχοντες. Οι 36 (26.5%) συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
προέρχονταν από την πόλη της Κομοτηνής. Αναλυτικότερα: από το 1 ο ΕΠΑΛ 16 (11,8%)
συμμετέχοντες, από το 2ο ΕΠΑΛ 20 (14.7%) συμμετέχοντες. Οι 13 (9.6%) συμμετέχοντες στην
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έρευνα ήταν από το ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου, οι 19 (14%) από το ΕΠΑΛ Ορεστιάδας και οι 4 (2,9%) από
το 2ο εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας.
Λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις νέες τεχνολογίες
(ΝΤ) διαμορφώθηκαν οι εξής 5 κατηγορίες: (α) καμία πρότερη χρήση ΝΤ 6 (4.4%), (β) 1-5 χρόνια
χρήσης ΝΤ 35 (25.7%), (γ) 6-10 χρόνια χρήσης ΝΤ 38 (27.9%), (δ) 11-15 χρόνια χρήσης ΝΤ 27
(19.9%), (ε) από 16 χρόνια και πάνω 30 (22.1%).
Σχετικά με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών το δείγμα αποτελούνταν από τις παρακάτω
ειδικότητες: Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ 21 (15.4%), Ηλεκτρονικούς 8 (5.9%), Ηλεκτρολόγους 18
(13.2%), Μηχανολόγους 30 (22.1%), Κατασκευών 8 (5.9%), Εφαρμοσμένων Τεχνών 2 (1.5%),
Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7 (5.1%), Οικονομίας και Διοίκησης 22 (16.2%) και Υγείας
και Πρόνοιας 20 (14.7%)
Για την επιμόρφωσή τους στις ΤΠΕ (στο Α΄ και Β΄ επίπεδο), οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι: (α)
δεν έχουν επιμορφωθεί οι 28 (20.6%) από αυτούς, (β) έχουν πιστοποίηση Α΄ επιπέδου οι 60 (44.1%)
από αυτούς, (γ) έχουν λάβει την Α΄ και Β΄ επιπέδου επιμόρφωση οι 36 (26.5%) από αυτούς, ενώ 12
(8.8%) από αυτούς δεν απάντησαν.
Κλίμακα για τη μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για τη χρήση των νέων
επαγγελματικών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη
Για τη μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ σχετικά με τη χρήση των νέων
επαγγελματικών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
αποτελούμενο από 51 δηλώσεις, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγνωση του θεωρητικού πλαισίου
και των αντίστοιχων δηλώσεων των ερευνών των Atkins et al., (2000), Kiridis et al., (2006) και
Wozney et al., (2006). Οι δηλώσεις αυτές απηχούν τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας και
προσαρμόστηκαν για να είναι κατάλληλες έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων από
τις οποίες μπορούν να εντοπιστούν με σαφήνεια οι απόψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ.
Αυτό που ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν να δηλώσουν το βαθμό
συμφωνίας ή ασυμφωνίας με κάθε δήλωση που αφορούσε τα νέα λογισμικά όπως αυτός
αντιπροσωπευόταν από μια πενταβάθμια κλίμακα (τύπου Likert), που κυμαινόταν από 1 (καθόλου) ως
5 (Πάρα πολύ). Για την κάθε δήλωση η απαντητική κλίμακα περιλαμβάνει πέντε διαβαθμίσεις, ώστε
να αποτιμάται με αρκετή ακρίβεια η προσωπική θέση του ερωτώμενου ως προς το θέμα.
Συγκεκριμένα 1 = «Καθόλου», 2 = «Λίγο», 3 = «Αρκετά», 4 = «Πολύ», 5 = «Πάρα πολύ».
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΔΕ για την εφαρμογή των νέων Εκ-Επ.Λ. του ΥΠΔΒΜΘ στην
εκπαιδευτική πράξη, έτσι όπως διερευνώνται μέσω των συγκεκριμένων δηλώσεων, ταξινομούνται
εννοιολογικά σε 5 διαστάσεις. Οι δηλώσεις στο ερωτηματολόγιο τοποθετήθηκαν με τυχαίο τρόπο,
προκειμένου να αποφευχθεί η καθοδήγηση των συμμετεχόντων προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Η αξιοπιστία και η κατασκευαστική εγκυρότητα της κλίμακας
Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία της κλίμακας που αφορά την έρευνα, εφαρμόστηκε η
μέθοδος αξιοπιστίας «εσωτερικής συνέπειας» και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s a (alpha). Στην
παρούσα έρευνα (αξιοπιστία μέτρησης ψυχολογικών εννοιολογικών κατασκευών) οι τιμές του
Cronbach’s α (alpha) ίσες ή μεγαλύτερες του 0.5 θεωρήθηκαν επαρκείς (Field, 2005). Παρά το
γεγονός πως οι δηλώσεις που περιλαμβάνονταν σε αυτή δεν προέρχονταν από μια ήδη υπάρχουσα
κλίμακα, αυτή παρουσίασε συνολικό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α 0.87, τιμή ιδιαίτερα
ικανοποιητική, δεδομένου και του μέτριου πλήθους των δηλώσεων που την απαρτίζουν (Ν=51).
Από την κλίμακα για τη μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για τη χρήση των
νέων επαγγελματικών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη μετά από την εφαρμογή διερευνητικής
παραγοντικής ανάλυσης αναδύθηκαν 10 παράγοντες πρώτης τάξεως, οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε
τρεις γενικές κατηγορίες: «Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη από τους
εκπαιδευτικούς», «Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες» και «Εκτιμήσεις του
εκπαιδευτικού για τη χρησιμότητα των νέων λογισμικών και της επιμόρφωσης σε αυτά» (Πίνακα 2).
Ο δείκτης αξιοπιστίας της κάθε κατηγορίας εμφανίζεται στον Πίνακα 3. Ένας μικρός αριθμός
δηλώσεων 12 από 51 αφαιρέθηκε από την αρχική δομή του ερωτηματολογίου γιατί είτε είχε αρνητική
επίδραση στην τιμή του δείκτη Cronbach’s α, είτε η φόρτιση (Φ) τους στους παράγοντες πρώτης
τάξης ήταν ασήμαντη (σημαντικές θεωρήθηκαν οι Φ με τιμή άνω του 0.4), είτε δεν ήταν δυνατό να
ομαδοποιηθούν σε ερμηνεύσιμους παράγοντες. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η «εσωτερικής
συνέπειας» αξιοπιστία των κλιμάκων κρίνεται ικανοποιητική, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε περαιτέρω αναλύσεις.
www.epyna.eu
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6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
Κάθε συμμετέχων στην έρευνα έπρεπε να συμπληρώσει τα δημογραφικά και επαγγελματικά
χαρακτηριστικά του, δηλαδή το σχολείο στο οποίο υπηρετούσε, το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, το
επίπεδο εκπαίδευσης, τα χρόνια χρήσης νέων τεχνολογιών, το επίπεδο επιμόρφωσης στις νέες
τεχνολογίες και την ειδικότητα του τομέα του.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

ΥΠΕΡ/ΝΤΕΣ
1

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη

.87

H ενσωμάτωση των νέων λογισμικών στη διδακτέα ύλη

.83

Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή των εκπαιδευτικών
λογισμικών στην τάξη

.75

2

3

Η αντιλαμβανόμενη εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τον Η/Υ

.82

Το αντιλαμβανόμενο επίπεδο δυσκολίας της εφαρμογής Η/Υ στη
διδακτική πράξη από τον εκπαιδευτικό

.71

H σχέση του εκπαιδευτικού με τον ιστοχώρο http://iasonas.cti.gr

.57

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης
H αποτίμηση της χρησιμότητας των λογισμικών του ΥΠΕΠΘ από τον
εκπαιδευτικό
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα και τις επιπτώσεις
της επιμόρφωσης

.75
.74
.66

Πίνακας 2: Οι τρεις υπερπαράγοντες και οι αντίστοιχες φορτίσεις των διαστάσεων μετά την ορθογώνια
περιστροφή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Περιγραφικά στατιστικά
Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου της
έρευνας αναφέρονται παρακάτω στον Πίνακα 3.
M.Ο

Τ.Α.

Cronbach’s α

Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη
από τους εκπαιδευτικούς

3.77

.58

.85

Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες

2.97

.76

.70

Εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού για τη χρησιμότητα των νέων
λογισμικών και της επιμόρφωσης σε αυτά

3.16

.53

.58

Πίνακας 3: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και Cronbach’s α των 3 υπερπαραγόντων

Και στις τρεις περιπτώσεις των παραγόντων δεύτερης τάξης, η βαθμολογία είναι πάνω από το
μέσο όρο. Αυτό όσον αφορά τον πρώτο υπερπαράγοντα («Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς») πρακτικά σημαίνει πως α) οι προσδοκίες των
εκπαιδευτικών από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη είναι υψηλές, β)
θεωρούν απαραίτητη την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτέα ύλη, γ) κρίνουν αναγκαία
τη χρήση των λογισμικών στον τομέα τους, δ) πιστεύουν στις ικανότητες τους, ώστε να εφαρμόσουν
σωστά τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική και ε)εκτιμούν ότι η παροχή χρόνου για
πειραματισμό με τα νέα λογισμικά θα τους βοηθήσει να τα χρησιμοποιήσουν καλύτερα στη
διδασκαλία τους. Σχετικά με το δεύτερο παράγοντα δεύτερης τάξης («Εξοικείωση του εκπαιδευτικού
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με τις νέες τεχνολογίες») οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες και θεωρούν χρήσιμα τα νέα λογισμικά και αναγκαία την επιμόρφωσής τους πάνω σε
αυτά.
Επιδράσεις του φύλου, της διδακτικής εμπειρίας, του επίπεδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
της εμπειρίας στο χειρισμό Η/Υ και της ειδικότητας–τομέα
Για την εξέταση της επίδρασης του φύλου, της διδακτικής εμπειρίας, του επίπεδου εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης, της εμπειρίας στο χειρισμό Η/Υ και της ειδικότητας – τομέα στις απόψεις των
εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για τη χρήση των νέων επαγγελματικών λογισμικών στην εκπαιδευτική
πράξη, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από αναλύσεις μονής διακύμανσης (one-way ANOVA).
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες από ό,τι οι
γυναίκες συνάδελφοί τους [F = (1,133) = 16.85, p =0.0001], (M = 3.19 > 2.67). Η διδακτική εμπειρία
και το επίπεδο εκπαίδευσης δε φαίνεται να επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για
τη χρήση των νέων επαγγελματικών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη.
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε μια συνολική σημαντική επίδραση (υπάρχει
διαφορά μεταξύ όλων των τιμών των μέσων όρων των περισσότερων κατηγοριών του δείγματος,
βάσει της ανεξάρτητης μεταβλητής) των χρόνων χρήσης νέων τεχνολογιών ως προς τους
υπερπαράγοντες «Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες» [F = (4,131) = 23.42, p =
0.0001] και «Εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού για τη χρησιμότητα των νέων λογισμικών και της
επιμόρφωσης σε αυτά» [F = (4,131) = 4.12, p = 0.004]. O έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων με το
κριτήριο LSD έδειξε ότι όσο περισσότερα χρόνια ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες,
τόσο πιο εξοικειωμένος είναι με αυτές και πως οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις νέες
τεχνολογίες 0 και 1-5 χρόνια διαφοροποιούνται ως προς τις εκτιμήσεις τους για τη χρησιμότητα των
νέων λογισμικών και της επιμόρφωσης σε αυτά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν
τις νέες τεχνολογίες περισσότερα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ των εκπαιδευτικών που
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες 6-10 χρόνια και 11-15 και πάνω από δεκαέξι χρόνια. Δηλαδή, όσο
περισσότερα χρόνια οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών τόσο περισσότερο
εκτιμούν την αξία των νέων λογισμικών και την επιμόρφωσή τους σε αυτά.
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε μια συνολική σημαντική επίδραση του
επιπέδου επιμόρφωσης ως προς τον υπερπαράγοντα δεύτερης τάξεως «Εξοικείωση του εκπαιδευτικού
με τις νέες τεχνολογίες» [F = (3,120) = 5.79, p = 0.001]. O έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων με το
κριτήριο LSD έδειξε ότι οι μη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες από αυτούς που έχουν επιμορφωθεί στο Α΄ και στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης.
Επιπρόσθετα φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στο Α΄ επίπεδο επιμόρφωσης είναι
περισσότερο εξοικειωμένοι από αυτούς που έχουν επιμορφωθεί στο Β΄ και λιγότερο από αυτούς που
έχουν επιμορφωθεί στο Α΄ και στο Β΄. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί μόνο το Β΄
επίπεδο επιμόρφωσης είναι λιγότερο εξοικειωμένοι από αυτούς που έχουν επιμορφωθεί στο Α΄ και
στο Β΄ επίπεδο.
Όσον αφορά την επίδραση της ειδικότητας – τομέα στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους
«Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς», η ανάλυση
διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε μια συνολική σημαντική επίδραση της ειδικότητας ως προς
τη συγκεκριμένη διάσταση [F = (8,127) = 2.41, p = 0.02] . Ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων με το
κριτήριο LSD έδειξε ότι:
α) Οι εκπαιδευτικοί από τον ηλεκτρολογικό τομέα σε σχέση τους συναδέλφους τους στον τομέα
Κατασκευών, Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, τρέφουν υψηλότερες
προσδοκίες από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, θεωρούν περισσότερο
απαραίτητη την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτέα ύλη και περισσότερο απαραίτητη
τη χρήση των λογισμικών στον τομέα τους, πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις ικανότητες τους
ώστε να εφαρμόσουν σωστά τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική και εκτιμούν περισσότερο
ότι η παροχή χρόνου για πειραματισμό με τα νέα λογισμικά θα τους βοηθήσει να τα χρησιμοποιήσουν
καλύτερα στη διδασκαλία τους .
β) Τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και μεταξύ των εκπαιδευτικών 1) του Ηλεκτρονικού και
Μηχανολογικού τομέα 2) του τομέα Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και
Μηχανολογικού τομέα 3) του τομέα Κατασκευών και Μηχανολογικού τομέα 4) του τομέα
Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Μηχανολογικού τομέα.
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Επιπρόσθετα, η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε μια συνολική σημαντική
επίδραση της ειδικότητας-τομέα ως προς τον υπερπαράγοντα δεύτερης τάξεως «Εξοικείωση του
εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες» [F = (8,127) = 5.29, p = 0.0001]. Ο έλεγχος πολλαπλών
συγκρίσεων με το κριτήριο LSD έδειξε ότι:
α) Οι εκπαιδευτικοί του Ηλεκτρολογικού τομέα είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες
από αυτούς του τομέα Υγείας και Πρόνοιας και λιγότερο εξοικειωμένοι από αυτούς του Ηλεκτρονικού
τομέα και του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ
β) Οι εκπαιδευτικοί του Ηλεκτρονικού τομέα είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες από
τους εκπαιδευτικούς όλων των υπόλοιπων τομέων με εξαίρεση αυτών του τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ
γ) Οι εκπαιδευτικοί του Μηχανολογικού τομέα είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες
από τους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας και Πρόνοιας και λιγότερο εξοικειωμένοι από αυτούς του
τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ
δ) Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Κατασκευών, των Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Υγείας &
Πρόνοιας είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες από τους εκπαιδευτικούς του τομέα
Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ.
ε) Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι πιο εξοικειωμένοι
με τις νέες τεχνολογίες από τους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.
στ) Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Οικονομίας Διοίκησης είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες από τους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.
Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
Μια σειρά από πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης εφαρμόστηκαν με εξαρτημένη μεταβλητή
τις απόψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για τη χρήση των νέων επαγγελματικών λογισμικών στην
εκπαιδευτική πράξη με σκοπό να εξεταστεί η προβλεπτική αξία του φύλου, της διδακτικής εμπειρίας,
του επιπέδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της εμπειρίας στο χειρισμό Η/Υ και της ειδικότητας –
τομέα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.
Παράγοντες χρήσης νέων
τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη από τους
εκπαιδευτικούς

Μεταβλητές πρόβλεψης

B

SE

Beta

Εξοικείωση του
εκπαιδευτικού με τις νέες
τεχνολογίες

B

(R2 =.04)

-.03

.09

.08

.04

Beta

B

(R2 =.47 )

Φύλο
Διδακτική
εμπειρία
Επίπεδο
εκπαίδευσης
Επίπεδο
επιμόρφωσης
Εμπειρία στο
χειρισμό Η/Υ
Ειδικότητα –
τομέας

SE

Εκτιμήσεις του
εκπαιδευτικού για τη
χρησιμότητα των νέων
λογισμικών και της
επιμόρφωσης σε αυτά

SE

Beta

(R2 =.12)

-.30

.11

-.19

.10

.05

.13

.37

.05

.58

-.03

.19

.13

.04

.29

-.03

.02

-.18

Πίνακας 4: Πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης για το φύλο, τη διδακτική εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης, της εμπειρίας στο χειρισμό Η/Υ και της ειδικότητας – τομέα ως μεταβλητών πρόβλεψης των
υπερπαραγόντων των απόψεων των εκπαιδευτικών

Λόγω έλλειψης προηγουμένου θεωρητικού μοντέλου για τις σχέσεις των μελετώμενων
μεταβλητών και του (μικρού) δείγματος της έρευνας επιλέχθηκε η ταυτόχρονη μέθοδος (enter
method) και όχι ιεραρχικές μέθοδοι (Brace et al., 2000). Επομένως, όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές
δεν εισήχθησαν με συγκεκριμένη σειρά, απλώς εκτιμήθηκε η προβλεπτική αξία του μοντέλου.
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Η ανάλυση ήταν στατιστικά σημαντική για την πρόβλεψη και των τριών παραγόντων δεύτερης
τάξεως. Επομένως, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους
«Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς»
προβλέπονται από τη διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού και κύρια από την εμπειρία στη χρήση
των Η/Υ (β =0.09, p< .05) και αυτές οι δύο μεταβλητές είναι υπεύθυνες για το 4% της διακύμανσης.
Από την άλλη, μεταβλητές πρόβλεψης των απόψεων των εκπαιδευτικών για την «Εξοικείωση του
εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες» είναι το φύλο, το επίπεδο επιμόρφωσης που πέρασε ο
εκπαιδευτικός και κυρίως η εμπειρία του στη χρήση των Η/Υ (β =0.37, p< .0001) που είναι υπεύθυνοι
για το 47% της διακύμανσης. Τέλος, ο υπερπαράγοντας «Εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού για τη
χρησιμότητα των νέων λογισμικών και της επιμόρφωσης σε αυτά» προβλέπεται κυρίως από την
εμπειρία στη χρήση των Η/Υ (β = 0.13, p< .05) και από την ειδικότητα-τομέα του εκπαιδευτικού που
είναι υπεύθυνες για το 12 % της διακύμανσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μελέτη των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε ορισμένα αναμενόμενα και ανέδειξε καίρια
συμπεράσματα για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί πλέον δηλώνουν
ότι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Ειδικότερα οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών
από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη είναι υψηλές και θεωρούν απαραίτητη
και χρήσιμη τη χρήση των λογισμικών στον τομέα τους, ενώ κρίνουν αναγκαία την επιμόρφωση πάνω
σε αυτά. Πιστεύουν στις ικανότητες τους, ώστε να εφαρμόσουν σωστά τις νέες τεχνολογίες στη
διδακτική πρακτική. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν σε σχετική έρευνα για τη Β/βάθμια
εκπαίδευση λίγα χρόνια νωρίτερα οι Yuen & Ma, (2002), ενώ οι Τζιμόπουλος & Κόμης, (2004) έχουν
διαφορετική άποψη. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του δείγματος των εκπαιδευτικών
των ΕΠΑΛ, οι περισσότεροι των οποίων είναι απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών καθώς και ότι
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ όλο και περισσότερο στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους.
Όσον αφορά την επίδραση της ειδικότητας – τομέα στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους
«Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς» και της
«Εξοικείωσης του εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες», βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που ήταν
απόφοιτοι σχολών των θετικών επιστημών που είναι πιο κοντά στην πληροφορική, θεωρούν
περισσότερο απαραίτητη: α) την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτέα ύλη, β) τη χρήση
των λογισμικών στον τομέα τους, γ) την παροχή χρόνου για πειραματισμό με τα νέα λογισμικά, διότι
έτσι θα μπορέσουν να τα εντάξουν ομαλότερα στη διδασκαλία τους και πιστεύουν ότι είναι
ικανότεροι, ώστε να εφαρμόσουν σωστά τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική.
Σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης για τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την «Εξοικείωση του
εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες» είναι το φύλο, το επίπεδο επιμόρφωσης που παρακολούθησε ο
εκπαιδευτικός και η εμπειρία του στη χρήση των Η/Υ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους
«Παράγοντες χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς»
προβλέπονται από τη διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού και κυρίως από την εμπειρία στη χρήση
των Η/Υ κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι Marcinkiewicz, (1996), Yuen & Ma, (2002) και Wozney
el al., (2006).
Εντύπωση προκαλεί το εύρημα ότι η διδακτική εμπειρία καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης δε
φαίνεται να επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για τη χρήση των νέων
επαγγελματικών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη. Πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό συνδέεται
ισχυρά με την ομοιογένεια των χαρακτηριστικών που έχουν οι βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών
των ΕΠΑΛ. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι όσο περισσότερα χρόνια κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών
τόσο περισσότερο εκτιμούν την αξία των νέων λογισμικών και την επιμόρφωσή τους σε αυτά.
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Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην τάξη των Αγγλικών : Η χρήση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του λεξιλογίου
και της κατανόησης κειμένου και οι απόψεις των μαθητών
απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες
Σαλωνίκης Δημήτριος
Kαθηγητής Αγγλικής γλώσσας, Εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου, Αιγάλεω
dimsalonikis@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σύγχρονη κοινωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα
τεχνολογικής εφαρμογής σε όλες τις δραστηριότητες και τους τομείς της ζωής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών, η χρήση της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της, έχει γίνει τόσο ουσιαστική, όπου λίγα πράγματα έχουν
μείνει να γίνονται ακόμη από τους ανθρώπους. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς, που δικαιολογεί την
ανάγκη για την εφαρμογή της τεχνολογίας, είναι ο τομέας της εκπαίδευσης. Παρόλες τις δυνατότητες και την
αφθονία των επιλογών που προσφέρει η τεχνολογία, η εκπαίδευση είναι μία περιοχή που συνεχίζει να κρατάει
χαρακτηριστικά περασμένων δεκαετιών, ακολουθώντας μία πορεία αρκετά παραδοσιακή, χωρίς να εκμεταλλεύεται
την τεχνολογία στο έπακρο.
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τον βαθμό ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην σχολική τάξη και ειδικότερα στο
μάθημα των Αγγλικών με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκμάθηση του λεξιλογίου και της
κατανόησης κειμένου. Η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα ιδιωτικό σχολείο της Αττικής με μαθητές δημοτικού, όλοι
διδασκόμενοι την αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνολογία, Εκπαίδευση, Αγγλικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ύπαρξης και χρησιμότητας πέρα κάθε
προσδοκίας. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου σχεδόν όλα γίνονται αυτόματα ή με την βοήθεια μιας
μηχανής. Οι τεχνολογικές συσκευές και η πληθώρα των ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων είναι
τόσα που προσφέρουν έναν εκπληκτικό αριθμό δυνατοτήτων και ευκολία χρήσης. Επομένως, όπως
συμβαίνει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, έτσι και στην εκπαίδευση, η τεχνολογία μπορεί να
έχει μία ευρεία χρήση, καθώς οι αμέτρητες δυνατότητες που προσφέρει μπορούν να την καταστήσουν
αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η ενσωμάτωση της,
ως μέρος της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας, έχει αποτελέσει θέμα συζητήσεων και
αμφισβητήσεων για πολλά χρόνια τώρα. Εκατοντάδες έρευνες, άρθρα, παρουσιάσεις και βιβλία έχουν
γραφτεί και παρουσιαστεί με στόχο την σωστή χρήση και τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στην
τάξη. Επίσης, χιλιάδες άλλα υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, δηλαδή τις τρομερές συνέπειες και τα
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Δεν
υπάρχει μία διακριτή γραμμή μεταξύ των δύο απόψεων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία
είναι τόσο ευεργετική και ωφέλιμη που θα πρέπει να εφαρμοστεί το γρηγορότερο δυνατόν χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η χρήση και ο ρόλος της στην τάξη. Απ’την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να
αφήσουμε την εκπαίδευση να συνεχίσει να λειτουργεί με χαρακτηριστικά της λίθινης εποχής, σαν να
βρίσκεται σε μία γυάλα, φοβισμένη να ακολουθήσει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι
παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας πλέον γίνονται γραφικές. Τα παιδιά μορφώνονται πολλές φορές
με αναποτελεσματικές πρακτικές και λειτουργούν σε ενα εκπαιδευτικό περιβάλλον που είναι
στερημένο και αποκομμένο απο τον πραγματικό κόσμο.
Μιλώντας για εκπαίδευση και τεχνολογία, είναι χρήσιμο να δοθεί ενα ορισμός αυτών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Association for Educational Communications and Technology
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(AECT) (Lever-Duffy, McDonald & Mizell, 2003:5), “η τεχνολογία στην εκπαίδευση είναι μία
θεωρία και μία πρακτική του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της χρήσης, της διαχείρισης και της
αξιολόγησης των διαδικασιών και των πηγών για μάθηση”. Είναι πολύ λογικό να συμπεράνει κανείς
ότι στην εκπαιδευτική τεχνολογία τον πιο σημαντικό ρόλο έχουν οι υπολογιστές. Ωστόσο, όσον
αφορά μια μελέτη των Harrison & Ο’Rourke (2004), ερευνώντας τις τεχνολογίες πέραν των
υπολογιστών, “η εκπαιδευτική τεχνολογία περιλαμβάνει τους υπολογιστές αλλά δεν περιορίζεται
σ’αυτούς”. Σε σχέση με την μάθηση και την διδασκαλία, η τεχνολογία διαθέτει μία ευρεία κλίμακα
από εργαλεία τα οποία χωρίζονται ως εξής: σε χαμηλό επίπεδο (ο πίνακας και ο παλιομοδίτικος
πίνακας ανακοινώσεων) σε μεσαίο επίπεδο (προτζέκτορες, κασσέτες, βιντεοκασσέτες, τηλεόραση και
ράδιο) σε υψηλό επίπεδο (ίντρανετ, ίντερνετ και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση διαφόρων τύπων).

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Συγκεκριμένα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την
εισαγωγή της τεχνολογίας μέσα στην τάξη. Τα τελευταία δέκα χρόνια, τόσο το Υπουργείο όσο και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με την σύμπραξη διαφόρων οργανισμών, θέλησαν να διαμορφώσουν το
κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή και ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η
πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε το 1984 με την εισαγωγή της Πληροφορικής στην
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2001, η εξέλιξη των πραγμάτων οδήγησε στην εισαγωγή του
μαθήματος και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα φάση, διάφορα προγράμματα
λαμβάνουν χώρα και γίνεται μία εκτενής και συνεχής προσπάθεια μεγαλύτερων αλλαγών.
Όσον αφορά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, το 1961 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Το 1992 αποτέλεσε πρώτη υποχρεωτική ξένη γλώσσα σε όλα τα
δημοτικά σχολεία ξεκινώντας από την τετάρτη δημοτικού – κάτι που άλλαξε με τις παρούσες
συνθήκες και έχει αρχίσει να διδάσκεται από την πρώτη δημοτικού – και πλέον είναι συνυφασμένη με
το ενιαίο διαθεματικό πλαίσιο και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η χρήση των
υπολογιστών στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι κάτι που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. “Οι
υπολογιστές στην τάξη της ξένης γλώσσας μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές
δυνατότητες τόσο για δυνατούς όσο και για αδύναμους μαθητές” (Pennington & Esling,1996).
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεσσάρων δεξιοτήτων: την
κατανόηση προφορικού λόγου, την παραγωγή προφορικού λόγου, την κατανόηση γραπτού λόγου και
την παραγωγή γραπτού λόγου. Οι υπολογιστές έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν αυτές τις
δεξιότητες στους μαθητές, όπως έχει αποδειχθεί και έχουν θετικά καταλήξει οι διάφορες έρευνες
(Higgins,1984; Pennington,1996; Pennington & Esling, 1996 όπως αναφέρεται στην Karagianni,
2002). Συγκεκριμένα η ανάγνωση και κατανόηση κειμένου μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά από τους υπολογιστές (Levy 1997:206). Με έρευνες δεκαετιών, αποδεικνύεται με την
συμβολή εφαρμογών πολυμέσων η καλύτερη ανταπόκριση στην κατανόηση κειμένου (Chun & Plass,
1997) καθώς και η γρηγορότερη και μεγαλύτερη άνεση στον ρυθμό διαβάσματος με την χρήση
υπολογιστών (Kulik, Bangert & Williams, 1983).
Εκτός από αυτό, οι διάφορες εφαρμογές και προγράμματα που κυκλοφορούν, προσφέρουν στους
μαθητές πληθώρα περίπλοκων δεξιοτήτων ανάγνωσης όπως περίληψη, σκανάρισμα, πρόβλεψη και
υπόθεση (Fox 1984:30). Επιπλέον, όπως αναφέρεται από τον Willets (1992), η υποστήριξη των
υπολογιστών στο επίπεδο της γνωριμίας – εκμάθησης λέξεων μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση
δραστηριοτήτων, όπως αναγραμματισμοί, παιχνίδια, κρεμάλα και δραστηριότητες παρεχόμενες από
διάφορα ηλεκτρονικά προγράμματα. Γενικότερα πολλές προσπάθειες γίνοται στο να υποστηριχθούν
οι διάφοροι τύποι, ανάγκες και προφίλ αναγνωστών, ξεκινώντας από απλά ηλεκτρονικά προγράμματα
ως και πολύπλοκες,υπερσύγχρονές ηλεκτρονικές εφαρμογές (Anderson-Inman & Reiking 1998;
Boone, Higgins, Falba & Langley 1993; Pang & Kamil 2002 όπως αναφέρεται στον Edyburn, 2004).
Αναλόγου είδους ανάπτυξη έχει παρατηρηθεί και στις άλλες γλωσσικές δεξιότητες. Η χρήση
μαθημάτων σύνταξης και καθοδήγησης γραπτού κειμένου με βάση το Ίντερνετ, αποτέλεσε σημαντικό
εργαλείο στην παραδοσιακή διδασκαλική πρακτική και συνέβαλλε θετικά απ’ότι θα συνέβαλε η
χρήση μονάχα του βιβλίου του μαθήματος (όπως αναφέρεται στον Wang, 2005). Η ηλεκτρονική
αλληλογραφία (e-mails) και η άμεση συνδιάσκεψη (chatting), αποτελούν πηγές ζωντανής
επικοινωνίας και λετουργούν ως κίνητρα για επανάληψη και καλύτερη απόδοση του γραπτού λόγου
(Butler-Pascoe, 1997). Επιπλέον γίνεται σημαντική πρακτική της ξένης γλώσσας σε ένα ουσιαστικό
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και αυθεντικό περιεχόμενο (Gonglewski et al., 2001; Oxford et al., 1998; Wolff, 1998 όπως
αναφέρεται στην Karagianni). Η ύπαρξη προγραμμάτων που εμπεριέχουν εικόνα και ήχο καθώς και οι
διάφορες εφαρμογές-πολυμέσα, επιτρέπουν στους μαθητές της ξένης γλώσσας, οπτικά και ακουστικά,
να συγκρίνουν τα φωνητικά πλαίσια του λόγου τους με αυτόν ενός αυτόχθονα ομιλητή (Wang, 2005).
Πέραν των άλλων, η γραμματική και το λεξιλόγιο μπορούν να αναπτυχθούν εξίσου σημαντικά καθώς
η χρήση εικόνων, ήχων, βίντεο, κειμένων με εικόνα, είναι αναμφισβήτητα στοιχεία εκμάθησης και
απόκτησης μιας γλώσσας (Chun & Plass, 1996a, 1996b; Cohen, 1987; Hanley, Herron&Cole, 1995;
Leow, 1995; Oller, 1996 Omaggio, 1979; Secules, Herron & Tomasello, 1992 όπως αναφέρεται στον
Chun & Plass, 1997).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη, σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, και η
ενσωμάτωσή της στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία αποτέλεσε το έναυσμα αυτής της έρευνας.
Σήμερα η τεχνολογία κατέχει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, γεγονός που καθιστά πολλές
φορές απαραίτητη την εξοικείωση μαζί της καθώς η ανικανότητα χρήσης της μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εμπόδιο στη παρακολούθηση των εξελίξεων. Κάτι τέτοιο είναι συχνά εμφανές στον τομέα
της εκπαίδευσης όπου ένας μεγάλος αριθμός διδασκόντων συνεχίζει να διδάσκει χωρίς να
εκσυγχρονίζει τον τρόπο διδασκαλίας του, χωρίς δηλαδή να εντάσσει τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών στο μάθημά του. Οι απαιτήσεις όμως της εποχής και η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας και των εργαλείων που προσφέρει, κάνουν ολοένα και πιο επιτακτική την ενσωματωσή
της στο εκπαιδευτικό πεδίο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει αφενός το βαθμό χρήσης της
τεχνολογίας στο μάθημα των Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου τα
αποτελέσματα που έχει η ενσωμάτωση της στη διδακτική πράξη. Ειδικότερα ερευνήθηκε εάν η
μάθηση μπορεί να υποστηριχθεί μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, όπως CD-ROMs και ψηφιακές
παρουσιάσεις. Επίσης εάν η μάθηση βελτιώνεται μέσω της τεχνολογίας και ποιές είναι οι αντιλήψεις
και τα πιστεύω των μαθητών ως προς τους υπολογιστές σε σχέση με το κίνητρο για μάθηση. Τέλος,
εάν η μάθηση μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα με την χρήση υπολογιστών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Αττικής με διάρκεια τεσσάρων
εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού, είκοσι δύο στο σύνολό
τους, όλοι Έλληνες που μάθαιναν την Αγγλική γλώσσα ως πρώτη ξένη γλώσσα και η έρευνα
επικεντρώθηκε στο μάθημα των Αγγλικών. Η ηλικία τους κυμαινόταν από δέκα ως δώδεκα χρονών
και η πλειοψηφία αυτών θεωρείτο με υψηλές επιδόσεις.Η καθηγήτρια του μαθήματος ήταν μία
έμπειρη, Ελληνίδα καθηγήτρια Αγγλικών και η συγκεκριμένη τάξη επιλέχθηκε λόγω των υψηλών
μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών και της οικειότητας τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η
έρευνα διεξήχθη σε δύο επίπεδα (θεωρητικό και πρακτικό). Αρχικά, παρατηρήθηκε το μάθημα των
Αγγλικών όπως γινόταν στην τάξη, με σκοπό την κατανόηση και αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής
του. Έπειτα, παρατηρήθηκε το μάθημα των Αγγλικών στην αίθουσα των υπολογιστών, όπου και
διεξαγόταν για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς ήταν απαραίτητη η χρήση των υπολογιστών ως
ένας τρόπος να συγκριθούν οι δυνατότητες, αδυναμίες των δύο μεθόδων. Για την συλλογή των
δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις μέθοδοι:
1. Παρατήρηση μέσα στην τάξη.
Η παρακολούθηση του μαθήματος των Αγγλικών ήταν καθημερινή. Κάθε παρακολούθηση
διαρκούσε ολόκληρη την διδακτική ώρα. Για τη συλλογή των δεδομένων, ως ερευνητής ήμουν παρών
σε κάθε μάθημα, χωρίς όμως να παρεμβαίνω στη διδακτική διαδικασία. Σημειώνονταν παρατηρήσεις
σχετικά με τη συμπεριφορά του διδάσκοντος, την επικοινωνία μέσα στην τάξη, τη συμμετοχή και τη
συμπεριφορά των μαθητών, τη χρήση διδακτικών εργαλείων
2. Ερωτηματολόγιο στους μαθητές.
Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού, το ερωτηματολόγιο θεωρήθηκε ως μια αξιόπιστη και
σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα
ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που χρησιμόποιήθηκε πριν και μετά την διδασκαλία των Αγγλικών
με την χρήση των υπολογιστών. Αποτελούνταν από τρία μέρη όπου στο πρώτο υπήρχαν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής γενικού περιεχομένου, στο δεύτερο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις με βάσει την
μέθοδο Likert σχετικά με αντιλήψεις και θέσεις πάνω στην Αγγλική γλώσσα και τους ηλεκτρονικούς
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υπολογιστές. Ενώ το τρίτο μέρος αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικά με προσωπικές προτιμήσεις
και συμπεράσματα για το μάθημα των Αγγλικών με τους υπολογιστές.
3. Παρατήρηση και διδασκαλία με τους υπολογιστές
Εκτός από τις παρατηρήσεις που έλαβαν χώρα στην αίθουσα των Αγγλικών, κάποιες
πραγματοποιήθηκαν και στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να καταγραφεί η
άποψη των μαθητών και η διαφορά με και χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως
διδακτικό εργαλείο. Σε αυτό το σημείο, κλήθηκα εκτός απο το ρόλο του παρατηρητή, να έχω και το
ρόλο του διδάσκοντος, όπου με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, παρουσιάστηκαν στους
μαθητές κινούμενες εικόνες και διδάχθηκαν το λεξιλόγιο και το κείμενο του συγκεκριμένου
κεφαλαίου μέσω εικόνων και φωνής. Στο τέλος, μια σειρά από εύκολες ασκήσεις δόθηκαν προς
επίλυση ως μέσο εξάσκησης και αξιολόγησης αυτού του είδους διδασκαλίας καθώς και της
αποτελεσματικότητάς του.
4. Προσωπική συνέντευξη με τους μαθητές
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος των παρακολουθήσεων και διήρκεσαν περίπου
δεκαπέντα με είκοσι λεπτά η καθεμία. Επιλέχθηκαν τυχαία ορισμένοι μαθητές, που συμμετείχαν στα
μαθήματα, και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της έρευνας.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με πλήρη περιγραφή των αποτελεσμάτων σε κάθε περίπτωση,
τόσο στα ερωτηματολόγια όσο και στις προσωπικές συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, καθώς και με
στατιστικά στοιχεία και ποσοστά ώστε να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της έρευνας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, και την διεξοδική
ανάλυσή τους με στατιστικά στοιχεία και πίνακες, συμπεράναμε τα εξής:
1.Παρατήρηση μέσα στην τάξη
Οι παρατηρήσεις στην τάξη γινόνταν καθημερινά, με την χρήση σημειώσεων. Γενικότερα
επικρατούσε ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Το μάθημα διεξαγόταν πάντοτε στον ίδιο
χώρο. Η καθηγήτρια επικοινωνούσε και παρέδιδε το μάθημα με ηρεμία και ενθουσιασμό – όπου
χρειαζόταν – αλλά και με την απαραίτητη αυστηρότητα στις περιπτώσεις που επιβαλλόταν. Χωρίς
φωνές, ικανή και πρόθυμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος και των μαθητών. Η
διδασκαλία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δασκαλοκεντρική, με την υποστήριξη ενός
προτζέκτορα (αν χρειαζόταν), του πίνακα και ενός cd player για την διδασκαλία του ακουστικού. Το
μάθημα παραδιδόταν με βάση το βιβλίο, ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο πλάνο μαθήματος και στο
σύνολο του γινόταν εφαρμογή της Αγγλικής. Μία ώρα από τις προβλεπόμενες, αποτελούσε ώρα
γραμματικής, όπου γινόταν αναλυτική και πιο ενδελεχής εξέταση, επεξεργασία και διδασκαλία των
διαφόρων γραμματικών φαινομένων. Το γενικότερο καλό κλίμα της τάξης βοηθούσε στην εμπέδωση
του μαθήματος και στην καλή απόδοση των μαθητών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πειθαρχίας ή
απροθυμίας. Υπήρχε κίνητρο και θέληση για σωστή και προσεκτική παρακολούθηση του μαθήματος.
2. Ερωτηματολόγιο στους μαθητές
Τα δεδομένα, που συνελέγησαν απο τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους μαθητές,
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές είναι γνώστες και χρήστες των υπολογιστών στην
καθημερινή τους ζωή και η πλειοψηφία θεωρεί ότι θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει και στο
μάθημα των Αγγλικών. Με την εμπειρία του μαθήματος των Αγγλικών μέσω των υπολογιστών, οι
συμμετέχοντες διέκριναν την χρησιμότητα και τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν, εφαρμόζοντας
την τεχνολογία στο μάθημα των Αγγλικών. Χωρίς να γίνεται απόρριψη της φυσικής παρουσίας της
καθηγήτριας, οι μαθητές εκδήλωσαν την δυσαρέσκεια τους απέναντι στην διδασκαλία μόνο με το
βιβλίο και έδειξαν την προτίμησή τους για την συχνότερη χρήση υπολογιστών μέσα στην τάξη.
3.Παρατήρηση και διδασκαλία με τους υπολογιστές
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με την χρήση υπολογιστών ήταν κάτι πρωτόγνωρο και
συνάμα συναρπαστικό. Χωρίς την χρήση κάποιου εξειδικευμένου προγράμματος, οι μαθητές
διδάχθηκαν καινούριο λεξιλόγιο και αντιμετώπισαν την κατανόηση κειμένου με την βοήθεια
γραφημάτων και παρουσιάσεων (powerpoints) καθώς και με διαδραστικές ασκήσεις (crosswords,
check exercises, matching). Πέραν του ενθουσιασμού και της χαράς που επικράτησε, οι μαθητές
κατάφεραν και ανταποκρίθηκαν στις διάφορες ασκήσεις. Ανεξαρτήτως της οικειότητας τους ή μη και
της ευκολίας των εφαρμογών του υπολογιστή, σε γενικές γραμμές δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα
κατανόησης ή δυσχέρειας. Όλοι οι μαθητές απάντησαν στις προβλεπόμενες ερωτήσεις και στο σύνολό
τους απάντησαν σωστά.
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4. Προσωπική συνέντευξη με τους μαθητές
Στις προσωπικές συνεντέυξεις, κυριάρχησε ένα αίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης.
Υπήρχαν μαθητές που εξέφρασαν τον φόβο και την αμφιβολία τους σχετικά με την χρήση των
υπολογιστών στην διδασκαλία της Αγγλικής, αλλά η γενικότερη τάση ήταν στην εφαρμογή των
υπολογιστών στο μάθημα. Βιώνοντας το διαφορετικό και το ανανεωτικό μάθημα με τους υπολογιστές,
οι μαθητές δεν έκρυψαν την έντονη επιθυμία τους, την έγκρισή τους και την εμφανή προσδοκία τους
να έχουν και στο άμεσο μέλλον ανάλογες εμπειρίες.
Συγκεντρωτικά θα λέγαμε ότι:
A. Η έρευνα έδειξε οτι η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία της ξένης
γλώσσας και κυρίως των Αγγλικών αύξησε το κίνητρο των μαθητών και την αποδοσή τους τόσο στο
λεξιλόγιο όσο και στην ορθογραφία.
B. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προώθησης της
συνεργατικής μάθησης. Μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να συνεργαστούν και να δουλέψουν ομαδικά.
Γ. Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ζήλο
στην επιλύση των ασκήσεων.
Δ. Δεδομένου ότι η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκολύνει την μάθηση τόσο στους
αδυναμους όσο και στους προχωρημένους μαθητές, η καθηγήτρια μπορούσε να διδάξει
αποτελεσματικά σε μαθητές που έχουν διάφορα επίπεδα γνώσης.
Ε. Η τεχνολογία προσφέρει την αίσθηση σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στην τάξη να είναι πιο
“ρεαλιστικές” και πιο κοντά στην καθημερινότητα όπου οι μαθητές τις αντιλαμβάνονται ως πιο
εποικοδομητικές και τις διαχειρίζονται με την ανάλογη σοβαρότητα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με δεδομένο τον χρονικό και χωροταξικό περιορισμό, που υπήρχε για την διεξαγωγή αυτής της
έρευνας, έγινε μία προσπάθεια να παρουσιαστούν οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των υπολογιστών
στην ξένη γλώσσα και να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της σε σχέση με τους μαθητές. Στο σύνολό
της, η εφαρμογή και η χρήση των υπολογιστών στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας αποτέλεσε
ένα νέο, καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας και προκάλεσε πολύ καλές εντυπώσεις και θετικά σχόλια.
Σ’αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην τάξη οι υπολογιστές ως μέσο
εκμάθησης και διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η
πλειοψηφία των μαθητών είναι εξοικειωμένη και σχετικά έμπειρη με τους υπολογιστές. Είναι
ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι μαθητές νιώθουν άνετα με τον τρόπο που διδάσκονται και γίνεται το
μάθημα των Αγγλικών, συμπαθούν και βλέπουν θετικά την καθηγήτριά τους, εξισσορροπώντας το
ενδιαφέρον τους για τους υπολογιστές. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία, οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και
καλωσόρισαν τον νέο τρόπο διδασκαλίας. Οι αντιδράσεις τους έδειξαν το ενδιαφέρον τους και την
προσμονή τους για την εφαρμογή των υπολογιστών στο μάθημα. Η χρήση απλών, βασικών
προγραμμάτων (όπως το Word ή το Powerpoint) βασίστηκε στην ιδέα της παρουσίασης και έκθεσης
των μαθητών στους υπολογιστές σε κάτι σχετικά εύκολο και κάπως γνώριμο, ώστε να είναι όσο το
δυνατόν πιο ομαλή η εισαγωγή τους στο νέο τρόπο διδασκαλίας και στην δημιουργία ενός θετικού
κλίματος απέναντι στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν κείμενο πραγματεύεται την ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και την ορθή
αξιολόγησή της, ώστε να καταστεί αποτελεσματική μέθοδος μάθησης και για το ελληνικό ψηφιακό σχολείο. Με τον
όρο «ψηφιακή αφήγηση» νοείται μία μορφή σύντομης αφήγησης, συνήθως υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας σε
πρώτο πρόσωπο, που παρουσιάζεται ως μία σύντομη ταινία για προβολή σε βιντεοπροβολέα ή στην οθόνη κάποιου
υπολογιστή ή τηλεόρασης. Τα μαθησιακά οφέλη που αποκομίζονται από τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην
τάξη είναι πολλά και αποδεικνύονται στην ήδη πλούσια σχετική βιβλιογραφία. Εντούτοις, σημαντικό ρόλο παίζει η
ορθή χρήση της ως μεθόδου διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να έχει σαφώς
προκαθορισμένους διδακτικούς στόχους αλλά και κριτήρια αξιολόγησης για τους μαθητές του. Στο παρόν κείμενο
προτείνεται ένας τρόπος αξιολόγησης των ψηφιακών αφηγήσεων με τη χρήση «ρουμπρίκας» και ακολουθεί
συζήτηση και ανάλυση των κριτηρίων που συνθέτουν μία καλή ψηφιακή αφήγηση.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακό σχολείο, αξιολόγηση, ρουμπρίκa

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το τελευταίο διάστημα, πολύς λόγος γίνεται στην Ελλάδα για το λεγόμενο «ψηφιακό σχολείο»,
ένα σχολείο όπου οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και καταλυτικό παράγοντα της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, όπως φαίνεται, βούληση του
Υπουργείου Παιδείας πλέον είναι η δημιουργία ενός σχολείου που θα έχει στο επίκεντρό του τις νέες
τεχνολογίες και θα παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, αξιοποιώντας τες προς όφελος των
μαθητών.
Όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα προϋποθέτει βέβαια ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν την
κατάλληλη και επαρκή γνώση για να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Έτσι, παρά το φιλόδοξο εγχείρημα του Υπουργείου, η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ κυβερνητικών προγραμμάτων και χρήσης των
τεχνολογιών στο ελληνικό σχολείο. Αρκετοί είναι και οι εκπαιδευτικοί που ακόμη δεν έχουν πεισθεί
πλήρως για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών μέσα στην τάξη, θεωρώντας
τη διαδικασία χρονοβόρα και την τεχνολογία δύσχρηστη, πιστεύοντας ότι τελικά προκαλεί
περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει (Sheingold και Hadley, 1990).
Επομένως, κατά τη γνώμη μας, ψηφιακό σχολείο δεν είναι μόνο το σχολείο που είναι
εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ούτε το σχολείο όπου τα βιβλία παρέχονται σε
ηλεκτρονική μορφή αντί για έντυπη. Απεναντίας, ψηφιακό σχολείο είναι εκείνο όπου οι νέες
τεχνολογίες ενσωματώνονται αποτελεσματικά στη μάθηση και εμπλέκουν τους μαθητές στη
μαθησιακή διαδικασία (Dexter, Anderson και Becker, 1999). Σύμφωνα με τους Trilling και Hood
(1999), βασικό στοιχείο για την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
αποτελεί η συμμετοχή των μαθητών σε ουσιώδεις δραστηριότητες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να
χτίσουν με διάφορους τρόπους τη γνώση που δεν κατείχαν πριν τη χρήση των τεχνολογικών μέσων.
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ
Ένα από τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες είναι και η λεγόμενη
«ψηφιακή αφήγηση» (digital storytelling). Γενικότερα, η αφήγηση ιστοριών δεν αποτελεί κάτι νέο
στη διδακτική πρακτική, αφού ήδη εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται ως ένα αποτελεσματικό μέσο
διδασκαλίας (Pedersen, 1995). Εντούτοις, με την εμφάνιση των υπολογιστών, της ψηφιακής κάμερας,
του βιντεοπροβολέα και άλλων ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων στη ζωή μας, τα τελευταία χρόνια η
αφήγηση ιστοριών έλαβε και μία άλλη διάσταση, ψηφιακή πλέον.
Έτσι, με τον όρο «ψηφιακή αφήγηση» νοείται μία μορφή σύντομης αφήγησης, συνήθως υπό τη
μορφή προσωπικής ιστορίας σε πρώτο πρόσωπο, που παρουσιάζεται ως μία σύντομη ταινία για
προβολή σε βιντεοπροβολέα ή στην οθόνη κάποιου υπολογιστή ή τηλεόρασης (Davis, 2004).
Για την κατασκευή μίας ψηφιακής αφήγησης απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο
οποίος θα πρέπει να διαθέτει ακουστικά και μικρόφωνο και κατά προτίμηση σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων μπορεί να γίνει με τα λογισμικά ΜS Photostory 3 ή Movie
maker, που είναι σχετικά εύκολα στη χρήση και με τα οποία ενδέχεται να είναι ήδη εξοικειωμένοι
ορισμένοι μαθητές.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής αφήγησης
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στη διδακτική πράξη
είναι πολλά. Πρώτα από όλα, η χρήση νέων τεχνολογιών για την κατασκευή της παρέχει περισσότερη
ποικιλία στη διαδικασία του μαθήματος, διαφοροποιώντας το έτσι από τις κλασικές και παραδοσιακές
μεθόδους. Η ευέλικτη και δυναμική φύση της ψηφιακής αφήγησης, που ενσωματώνει ταυτόχρονα
ακουστικά, οπτικά και αισθητηριακά στοιχεία, αξιοποιεί το πλήθος των γνωστικών διαδικασιών που
ενισχύουν τη μάθηση, βασιζόμενο στη γλωσσική, χωρική, μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική,
νατουραλιστική και κιναισθητική νοημοσύνη (Lynch και Fleming, 2004). Παράλληλα, μέσω της
δημιουργίας προσωπικών ψηφιακών αφηγήσεων από τους μαθητές, η μαθησιακή εμπειρία
προσωποποιείται και επιτυγχάνεται η στοχαστική μάθηση, αφού οι μαθητές κινητοποιούνται να
αναζητήσουν τη γνώση από μόνοι τους. Έτσι, μέσα από την προσωπική έρευνα και πράξη, γίνεται
ευκολότερη η κατανόηση ορισμένων θεμάτων (Gils, 2005). Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να είναι η
χρήση της ψηφιακής αφήγησης στα μαθήματα γλώσσας, αφού αναπτύσσονται σημαντικά οι
γλωσσικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, παραγωγής και κατανόησης λόγου (Tsou, Wang και
Tzeng, 2006). Επιπλέον, η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών συμβάλλει σημαντικά στον «ψηφιακό
γραμματισμό» των μαθητών, αφού μαθαίνουν ουσιαστικά στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο τα
μέσα επηρεάζουν σήμερα την αντίληψή μας για τον κόσμο (Goodman, 2003, Tyner, 1998).

Περιορισμοί της ψηφιακής αφήγησης
Εντούτοις, όπως και κάθε μέθοδος διδασκαλίας, η ψηφιακή αφήγηση πρέπει να εφαρμόζεται
συνειδητά και υπεύθυνα από τον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τον Ohler (2005), ο πρωταρχικός στόχος
κατά τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών θα πρέπει να είναι η καθεαυτή διαδικασία της αφήγησης. Και
αυτό γιατί, όπως έχει παρατηρηθεί, πολλοί μαθητές, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μία
όμορφη ιστορία, τείνουν να δίνουν περισσότερη έμφαση στην ισχύ της τεχνολογίας και στα ειδικά εφέ
παρά στην ισχύ της αφήγησής τους. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργούν
μέσα στην τάξη την τεχνική της γραπτής και προφορικής αφήγησης πριν αναθέσουν στους μαθητές τη
δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον ορθό σχεδιασμό του
μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, κατά τον οποίο θα έχουν εκ των προτέρων αποσαφηνιστεί οι
διδακτικοί στόχοι.
Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές αφηγήσεις είναι πολύ ευχάριστες, αφού μέσα από αυτές
οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Παράλληλα
όμως, ακριβώς για τον ίδιο λόγο, ενέχουν τον κίνδυνο οι μαθητές να παρασυρθούν από την αφήγησή
τους και να παρεκκλίνουν από το στόχο δημιουργίας τους, που είναι η μάθηση (Kay, 1996). Για το
λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στην τάξη τους, να
γνωρίζουν οι ίδιοι πολύ καλά τόσο τα τεχνολογικά μέσα όσο και τα χαρακτηριστικά εκείνα που
στοιχειοθετούν μία καλή αφήγηση, προκειμένου να είναι σε θέση να κατευθύνουν σωστά τους
μαθητές τους και να τους αξιολογούν δίκαια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Όπως συμβαίνει και με την αξιολόγηση όλων των εργασιών των μαθητών, η αξιολόγηση της
ψηφιακής αφήγησης πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους επιθυμητούς διδακτικούς στόχους,
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οι οποίοι πρέπει να είναι σαφώς προκαθορισμένοι. Σημαντικό είναι να δίνεται έμφαση στην καθεαυτή
ιστορία και όχι τόσο στην τεχνολογία, ειδικά στα μαθήματα που δεν εξετάζουν γνώσεις
πληροφορικής. Μια καλή αφήγηση μπορεί εύκολα να καλύψει τυχόν λάθη που έχουν γίνει στο
τεχνικό μέρος της, ενώ αντίθετα η χρήση ακόμη και των πιο προηγμένων μέσων τεχνολογίας δεν
μπορεί να καλύψει μία κακή ιστορία.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα στοιχεία που συνθέτουν μια καλή ψηφιακή αφήγηση
περιλαμβάνουν τόσο τα παιδαγωγικά, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ανάμεσα στα κριτήρια
αξιολόγησης που αναφέρονται είναι η άποψη, το περιεχόμενο, οι πηγές, η συμμόρφωση με τους
στόχους του μαθήματος, η οργάνωση, η συνεργασία με άλλους μαθητές, η χρήση βιντεοκάμερας και
εικόνων, η χρήση τίτλων και υποτίτλων, ο ήχος, η γλώσσα, ο ρυθμός αφήγησης και τα εφέ μετάβασης
από τη μία εικόνα στην άλλη (Sadik, 2008).
Εντούτοις, σε μία προσπάθεια προσαρμογής των κριτηρίων και της εφαρμογής της ψηφιακής
αφήγησης στην πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου, οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου
επέλεξαν τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη κατά την αξιολόγηση
μίας ψηφιακής αφήγησης. Στον πίνακα 1 παρατίθεται ένα φύλλο-αξιολόγησης («ρουμπρίκα») το
οποίο κατηγοριοποιεί τα 5 χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλύπτει μια ψηφιακή αφήγηση σε 4
κλιμακωτές διαβαθμίσεις που κυμαίνονται από 1 έως 4 βαθμούς. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται ο σκοπός
της αφήγησης και το κατά πόσο ο μαθητής παρεκκλίνει ή όχι από αυτόν κατά τη διάρκεια της
αφήγησης, καθώς και η χρήση της γλώσσας και η σαφήνεια της έκφρασης που αξιολογούν το
γλωσσολογικό πλαίσιο της ψηφιακής αφήγησης. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες της ακουστικής και
των εικόνων αξιολογούν το βαθμό εμπλουτισμού της αφήγησης με βοηθητικά οπτικοακουστικά
στοιχεία, τα οποία αποτελούν το τεχνικό και αισθητικό περίβλημα της αφήγησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΚΟΠΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ
Ο ΤΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ
ΓΛΩΣΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΑΦΗΝΕΙΑ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ
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4 βαθμοί
Ξεκάθαρος
σκοπός από
την αρχή της
αφήγησης και
διατήρησή του
κατά τη
διάρκεια της
αφήγησης.
Περιεχόμενο
χωρίς κενά.
Σωστή χρήση
της γλώσσας
που
εμπλουτίζει
την αφήγηση.

3 βαθμοί
Διατήρηση του
σκοπού στο
μεγαλύτερο
μέρος της
αφήγησης.
Περιεχόμενο
με λίγες
παρεκκλίσεις.

2 βαθμοί
Αρκετά
ξεκάθαρος
σκοπός, με
μερικές
αποκλίσεις.
Περιεχόμενο
με αρκετές
επαναλήψεις.

1 βαθμός
Είναι δύσκολο
να κατανοηθεί
ο σκοπός της
αφήγησης.
Αρκετά φτωχό
περιεχόμενο.

Αρκετά σωστή
χρήση της
γλώσσας. Τα
όποια λάθη δεν
επηρεάζουν
σημαντικά την
αφήγηση.

Τα λάθη στην
έκφραση
επηρεάζουν
αρνητικά τη
ροή της
αφήγησης.

Λάθη που
επαναλαμβάνο
νται και
διασπούν το
πλαίσιο της
αφήγησης.

Υπάρχει ο
κατάλληλος
τονισμός στην
αφήγηση, ο
οποίος
προσελκύει την
προσοχή του
κοινού.

Σε μερικά
σημεία η
αφήγηση είναι
γρήγορη/αργή.
Η έκφραση του
αφηγητή
αρμόζει στο
μεγαλύτερο
μέρος της
αφήγησης.

Σε πολλά
σημεία δε
συγχρονίζονται
αφήγηση,
μουσική και
εικόνες.

Ο τονισμός και
ο ρυθμός
αφήγησης δεν
συνάδουν με το
πλαίσιο της
αφήγησης. Ο
αφηγητής δεν
είναι
κατανοητός.
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ

Η μουσική
επένδυση
ταιριάζει με το
περιεχόμενο.
Υπάρχει ο
κατάλληλος
συγχρονισμός
μεταξύ των
εικόνων και
μουσικής.
Οι εικόνες
δημιουργούν
την κατάλληλη
ατμόσφαιρα
και συνάδουν
με το
περιεχόμενο
της αφήγησης.

Η μουσική
ταιριάζει
αρκετά με το
περιεχόμενο. Η
μουσική είναι
αρκετά
συγχρονισμένη
με την
ακολουθία των
εικόνων.
Οι εικόνες
ταιριάζουν στο
μεγαλύτερο
μέρος της
αφήγησης.
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Η μουσική δεν
προσθέτει
κανένα
επιπλέον
χαρακτηριστικ
ό στο πλαίσιο
της αφήγησης.

Δε
συσχετίζεται η
μουσική με το
περιεχόμενο/
Καμία μουσική
επένδυση.

Αρκετά λογική
η επιλογή των
εικόνων,
ωστόσο
υπάρχουν
αρκετές
ασάφειες.

Οι επιλεγμένες
εικόνες δε
δημιουργούν
την κατάλληλη
ατμόσφαιρα για
να αρμόζουν
στην αφήγηση.

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης ψηφιακής αφήγησης («ρουμπρίκα»)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην τάξη αποτελεί ένα μέσο κινητοποίησης των μαθητών και
εμπλοκής τους στη στοχαστική μάθηση μέσα από τη χρήση ενός ευρέος φάσματος τεχνολογιών και
πολυμέσων, με τα οποία είναι συνήθως ήδη εξοικειωμένοι οι μαθητές σήμερα. Ειδικά όμως στις
περιπτώσεις που οι μαθητές δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση με τα συγκεκριμένα μέσα, η χρήση
και εφαρμογή τους για τους σκοπούς της ψηφιακής αφήγησης παρέχει την ευκαιρία έκφρασης της
δημιουργικότητας των μαθητών και εμβάθυνσης της γνώσης τους μέσα από την προσωπική έκφραση
και εξερεύνηση της γνώσης. Εντούτοις, είναι σημαντικό η ενσωμάτωση της ψηφιακής ιστορίας στη
διδακτική πρακτική να γίνεται με τρόπο συστηματικό και καλά μεθοδευμένο από τον εκπαιδευτικό, ο
οποίος θα πρέπει εξαρχής να έχει προκαθορίσει τους διδακτικούς του στόχους. Γιατί προτιμάται η
ψηφιακή από την κανονική αφήγηση; Την απόκτηση τι είδους γνώσεων προσπαθεί ο εκπαιδευτικός να
συνδυάσει; Πώς ωφελούνται οι μαθητές βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα; Η απάντηση στα τρία
αυτά ερωτήματα συνίσταται στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης στους μαθητές, κάτι για το οποίο δεν
φημιζόταν ούτε και δυστυχώς φημίζεται το ελληνικό σχολείο. Κριτική σκέψη για τον κόσμο που τους
περιβάλλει, τον κόσμο της πληροφορίας και την ανάγκη αξιοποίησής της με χρήση όλων των
ηλεκτρονικών και ψηφιακών ευκολιών.
Βεβαίως, είναι σημαντικό οι μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνώση με τα μέσα, αλλά και να
μάθουν να σκέφτονται κριτικά για αυτά (Ohler, 2005). Με άλλα λόγια, τα μέσα παρέχουν έτοιμη
γνώση σε ασύλληπτα μέχρι πρότινος αριθμητικά μεγέθη, γεγονός που σηματοδοτεί την ανάγκη
αξιολόγησής τους. Για αυτόν το λόγο, η ψηφιακή αφήγηση αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα
προκαθορισμένα κριτήρια συμβατά με το αντικείμενο της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες των
εκπαιδευομένων. Εργαλείο πολύτιμο για αυτόν το σκοπό είναι η χρήση φύλλου
αξιολόγησης-«ρουμπρίκας», το οποίο βαθμολογεί τη δουλειά του μαθητή πολύπλευρα, με βάση
στοιχεία γλωσσικά, μορφοσυντακτικά, εκφραστικά και βεβαίως καλλιτεχνικά, καθώς δομικά στοιχεία
της ψηφιακής αφήγησης αποτελούν ο ήχος και η εικόνα. Η πολυσχιδής αυτή μορφή αξιολόγησης
καθιστά την ψηφιακή αφήγηση εργαλείο πολύτιμο που προάγει τη διαθεματικότητα, καθώς
παροτρύνει τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα
ξενόγλωσσων, φιλολόγων και καλλιτεχνικών, για να ονοματίσουμε απλώς ορισμένες.
Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι διαχρονικά η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους
μαθητές σε μια πλειάδα διαφορετικών αντικειμένων, πολλές φορές φαινομενικά ασύνδετων μεταξύ
τους, μέσα σε κλίμα δημιουργικότητας, ευγενούς άμιλλας, καλλιέργειας και ανάπτυξης της
προσωπικότητας και σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, το
ελληνικό σχολείο δεν έχει πείσει για την εκπλήρωση όλων αυτών των στόχων, όχι μόνο τη μαθητική
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κοινότητα αλλά ούτε και την κοινωνία. Στην αναγγελία του νέου «ψηφιακού» σχολείου είναι ανάγκη
όλοι οι παροικούντες την ελληνική εκπαίδευση να διακρίνουμε μια μοναδική ευκαιρία
αναδημιουργίας και ανασύνταξης, υψηλή προτεραιότητα για να ανακτήσει το ελληνικό σχολείο την
ανταγωνιστικότητά του στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Στη σημερινή εποχή που η πληροφορία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, το σχολείο μας
ματαιοπονεί αρκούμενο σε μεθόδους απόκτησης γνώσεων όπως η απομνημόνευση και η αξιολόγησή
της. Αντίθετα, είναι ανάγκη έστω και την ύστατη στιγμή να διακρίνουμε ότι πρόοδο δεν αποτελεί η
χορήγηση προσωπικών υπολογιστών (netbooks) σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου σπασμωδικά αλλά η
γενικευμένη χρήση παρόμοιων εργαλείων και εφαρμογών, όπως η ψηφιακή αφήγηση, με τρόπους
συμβατούς με την ελληνική πραγματικότητα και η συνεχής επιμόρφωση του έλληνα εκπαιδευτικού
αναφορικά με το είδος και τη σημασία τους. Τέλος, καθίσταται απαραίτητη η κίνηση προς ένα
σχολικό μοντέλο απελευθερωμένο από αγκυλώσεις του παρελθόντος (σχολεία σε ρόλο εξεταστικών
κέντρων) με στόχο την αξιολόγηση της πληροφορίας, δεδομένης πια σήμερα, μέσω της όξυνσης της
κριτικής σκέψης, της προαγωγής της συνεργατικότητας στη μάθηση και της ενίσχυσης και ανάδειξης
των ταλέντων και ατομικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή, στοιχεία που αναδεικνύονται από μεθόδους
όπως η ψηφιακή αφήγηση και βοηθούν ιδιαίτερα τον κάτοχό τους και στο δύσκολο, σε περίοδο
κρίσης, κόσμο της εργασίας.
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στο διάλογο αναφορικά με την αξιοποίηση διαδικτυακών
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα
(ΔΕΚΔ) μπορεί ενδεχομένως να έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, της
διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και της δια βίου μάθησης. Τα μέλη ενός ΔΕΚΔ πιθανά να μπορούν να
αποκομίσουν πολλά οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι επομένως σημαντικό να
διερευνηθεί η αξιοποίηση της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται
ως μελέτη περίπτωσης το ελληνικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια
κοινότητα πρακτικής και μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com). Η μελέτη εστιάζει στα κύρια
χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία χρήσης του δικτύου και διερευνά το βαθμό συμμετοχής και
αλληλεπίδρασης των μελών του, καθώς και τη χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης από τα μέλη του
δικτύου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας, αναφέρονται τα αποτελέσματά
της, συζητούνται θέματα κλειδιά, τίθενται ανοικτά ερωτήματα και δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική δουλειά.
ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΆ: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, ΔΕΚΔ, Logo

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ως Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο (ΔΕΚΔ ως συντομογραφία) χαρακτηρίζεται ένα
κοινωνικό δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ανταλλάσσουν
πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες και απόψεις εστιάζοντας σε γενικά και εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά θέματα και ενδιαφέροντα αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
(Γλέζου, 2010; Glezou et al., 2010). Σύγχρονες έρευνες εστιάζουν στην ολοένα αυξανόμενη
αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση, στη διδασκαλία και τη μάθηση (National
School Boards Association, 2007; Office of Communications, 2008; Yuen & Yuen, 2008). Σύμφωνα
με τον Steve Hargadon (2009) ο Ιστός 2.0 έρχεται να αλλάξει εντυπωσιακά το τοπίο του 21 ου αιώνα
στην εκπαίδευση διαμορφώνοντας το πώς οι σπουδαστές προσεγγίζουν τη μάθηση, πώς οι
εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη διδασκαλία, και, όλο και περισσότερο, πώς οι εκπαιδευτικοί
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα ΔΕΚΔ μπορούν ενδεχομένως να
έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, της διδακτικήςμαθησιακής διαδικασίας και της δια βίου μάθησης. Τα μέλη ενός ΔΕΚΔ πιθανά να μπορούν να
αποκομίσουν πολλά οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι επομένως
σημαντικό να διερευνηθεί η αξιοποίηση της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση
(Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2010α; 2010β).
Το δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης»
(http://logogreekworld.ning.com), δημιουργήθηκε στα τέλη Μαΐου 2009 στην πλατφόρμα Ning ως
ανεξάρτητη πρωτοβουλία μιας εκπαιδευτικού, με στόχο τη λειτουργία του δικτύου ως κοινότητα
πρακτικής και μάθησης, ως βήμα διαλόγου και αλληλοϋποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας
στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας (Γλέζου κ.α., 2010). Σκοπό
του δικτύου αυτού αποτελεί η επικοινωνία, η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και υλικού
μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με θέματα που αφορούν κυρίως στην
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παιδαγωγική αξιοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Logo και των Logo-like περιβαλλόντων σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το δίκτυο απευθύνεται κυρίως στους καθηγητές Πληροφορικής και
στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων που ενδιαφέρονται για την
αξιοποίηση της Logo στη διδακτική πράξη. Η θεματολογία των ομάδων καλύπτει όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης και επεκτείνεται πέρα από το χώρο της Logo.
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στα κύρια χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία χρήσης του
δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» και διερευνά τον βαθμό
συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του, καθώς και τη χρήση των εργαλείων κοινωνικής
δικτύωσης από τα μέλη του δικτύου (Ξενάκη, 2010). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κύρια
χαρακτηριστικά της έρευνας, αναφέρονται τα αποτελέσματά της, συζητούνται θέματα κλειδιά,
τίθενται ανοικτά ερωτήματα και δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική δουλειά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε ο βαθμός συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του
δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης», καθώς και η χρήση των
εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης από τα μέλη του δικτύου.
Σκοπός της έρευνας
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας, συνεργασίας και
ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και υλικού μεταξύ των μελών του δικτύου σχετικά με θέματα που
αφορούν κυρίως στην παιδαγωγική αξιοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Logo και των Logolike περιβαλλόντων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στόχος της εργασίας είναι η κριτική θεώρηση
της αξιοποίησης του δικτύου με στόχο την ανάπτυξη μιας γόνιμης κοινότητας πρακτικής και μάθησης
γύρω από τη Logo ως γλώσσας προγραμματισμού και φιλοσοφίας εκπαίδευσης. Η έρευνα παράλληλα,
είχε ως στόχο την αποτύπωση και ερμηνεία κρίσιμων παραμέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη του
δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης».
Επιμέρους στόχοι της μελέτης αυτής αποτελούν: α) η ανάδειξη των δεξιοτήτων, στάσεων και
απόψεων των μελών του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης»
αναφορικά με την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων, και β) η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης
που αναπτύσσουν τα μέλη του δικτύου αξιοποιώντας εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.
Ερευνητικά ερωτήματα
Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και
μάθησης», το οποίο διαμορφώνεται στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του ομώνυμου
διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου έρχεται να προάγει την οικοδόμηση της γνώσης, την
επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου. Η παρούσα μελέτη
επιχειρεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα το οποίο αφορά στο κατά πόσο επιτυγχάνεται ο
στόχος του δικτύου, η λειτουργία του ως κοινότητα πρακτικής και μάθησης, ως βήμα διαλόγου και
αλληλοϋποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας.
Μεθοδολογία
Προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του δικτύου
καθώς και να αναδειχθούν οι στάσεις και απόψεις των μελών του δικτύου, υιοθετήθηκε μια
πολυμεθοδική προσέγγιση. Περιελάμβανε τη συγκέντρωση δεδομένων χρησιμοποιώντας ποιοτικές
και ποσοτικές ερευνητικές τεχνικές όπως τα στοιχεία των μελών, τα στοιχεία των δραστηριοτήτων
των μελών στο δίκτυο, τα σχόλια των μελών και το ερωτηματολόγιο.
Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου επιλέχτηκε για την ανάλυση των στοιχείων που
συγκεντρώθηκαν από τα σχόλια των μελών, τα στοιχεία των δραστηριοτήτων των μελών στο δίκτυο
και τα ανοιχτά ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων βασίστηκε
στην καταγραφή όλων των στοιχείων και τη μελέτη τους από την ερευνήτρια.
Μελέτη των στοιχείων των μελών του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα
πρακτικής και μάθησης»
Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής μελετήθηκαν σε βάθος τα στοιχεία των μελών του δικτύου «Η
Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης», όπως προκύπτουν από την
καταγραφή των στοιχείων του δικτύου. Διερευνήθηκε ο βαθμός συμμετοχής και δραστηριοποίησης
στο δίκτυο κάθε μέλους του δικτύου από την αρχή της εγγραφής του. Συγκεκριμένα, για κάθε μέλος
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του δικτύου καταγράφηκαν και μελετήθηκαν στοιχεία όπως: το φύλο, η ηλικία, η χώρα προέλευσης, ο
χρόνος εγγραφής στο δίκτυο, το επίπεδο σπουδών, η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία διδάσκει (αν
διδάσκει), η ημερομηνία της πρόσφατης δραστηριότητας, ο αριθμός φίλων, η ενημέρωση του προφίλ
και της φωτογραφίας, η συμμετοχή σε ομάδες του δικτύου (σε πόσες και σε ποιες), η συμμετοχή σε
εκδηλώσεις, η προσθήκη εκδηλώσεων, συζητήσεων, ομάδων και βίντεο, οι καταχωρήσεις ιστολογίων,
οι σχολιασμοί σε σελίδες φίλων, σε ομάδες, σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις και σε καταχωρήσεις
ιστολογίων.
Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τα μέλη του κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση:
Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης»
Για τη διεξοδικότερη μελέτη του βαθμού συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του
δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» και την ανάδειξη των
στάσεων και απόψεων αυτών, τα μέλη του δικτύου κλήθηκαν (με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
προς όλα τα μέλη) να συμμετάσχουν εθελοντικά σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Το
ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο και ζητήθηκε από τα μέλη να διαθέσουν λίγα
λεπτά από τον χρόνο τους (10΄-15΄), προκειμένου να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο
μέσω διαδικτύου με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια.
Το ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας,
αποτελείται από τρία σκέλη. Το Α σκέλος περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία,
όπως το φύλο του μέλους, την ηλικία του, την ιδιότητά του, την ειδικότητά του, τις σπουδές του, τα
μαθήματα που διδάσκει (αν διδάσκει), τον τομέα και την βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία διδάσκει,
και τέλος, τον νομό/την πόλη/τον Τ.Κ. όπου εργάζεται. Το Β σκέλος του ερωτηματολογίου
περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την συμμετοχή του μέλους γενικά σε κοινωνικά δίκτυα.
Ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων του Β σκέλους αποτελούν τα παρακάτω: αν τα μέλη
συμμετείχαν για πρώτη φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, αν και σε ποια άλλα
εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, είναι εγγεγραμμένα και πόσο τακτικά
επισκέπτονται τα δίκτυα αυτά. Στο Γ σκέλος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται ερωτήσεις
σχετικά με την συμμετοχή των μελών στο δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα
πρακτικής και μάθησης». Ενδεικτικές ερωτήσεις αυτού του σκέλους αποτελούν οι εξής: τι
προσδοκούν τα μέλη από την συμμετοχή τους στο δίκτυο, πόσο συχνά επισκέπτονται το δίκτυο, πόσο
συχνά χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία του δικτύου και τι προβλήματα συνάντησαν κατά την
συμμετοχή τους στο δίκτυο. Τέλος, ζητήθηκε από τα μέλη του δικτύου να προβούν σε σχόλια,
επισημάνσεις και βελτιωτικές προτάσεις σχετικά με το δίκτυο.

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Στατιστικά στοιχεία των μελών του δικτύου
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά μεγέθη με βάση τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί από τα
μέλη του κοινωνικού δικτύου από την ημερομηνία δημιουργίας του δικτύου μέχρι την 17 η Απριλίου
2010. Την 2η Απριλίου 2010 το κοινωνικό δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση» αριθμούσε τα 457 μέλη,
εκ των οποίων 146 ήταν γυναίκες και 291 άντρες (Σχήμα 1α). Σημειώνεται ότι 20 από τα μέλη του
δικτύου δεν είχαν συμπληρώσει το φύλο τους. Στο Σχήμα 1β παρουσιάζονται οι ηλικιακές ομάδες των
μελών.
Κ α τανο μ ή τω ν μ ελώ ν ω ς προ ς τη ν η λικία (β )

Κ ατα νο μή φύλο υ μελώ ν δικτύο υ
(α )
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β

Σχήμα 1: Κατανομή μελών ανά α) φύλο και β) ηλικία.
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Ο Πίνακας 1 αφορά στην κατανομή των μελών ως προς τα μαθήματα τα οποία διδάσκουν οι
εκπαιδευτικοί του δικτύου. Όπως διαφαίνεται, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών-μελών
του δικτύου διδάσκουν Πληροφορική, γεγονός αναμενόμενο καθώς τα θέματα του δικτύου αφορούν
κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία και τη Διδακτική της Πληροφορικής.
Διδάσκω τα:

Αριθμός
μελών
123
1
9
8
1
2
1
1
2
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
228
63
457

Πληροφορική
Φυσική
Μαθηματικά
Πληροφορική, Μαθηματικά
Φυσική, Χημεία, Βιολογία
Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική
Φυσική, Βιολογία, Γεωγραφία
Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία
Τεχνολογία
Πληροφορική, Τεχνολογία
Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Άλλο
Πληροφορική, Άλλο
Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Βιολογία
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία
Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Άλλο
Τεχνολογία, Άλλο
Μαθηματικά, Φυσική, Άλλο
Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία
Φυσική, Χημεία
Μαθηματικά, Γεωγραφία
Μαθηματικά, Άλλο
Κενό
Άλλο
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό επί του συνόλου
(%)
26.9
0.2
2.0
1.8
0.2
0.5
0.2
0.2
0.5
0.7
0.2
0.9
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.2
49.9
13.8
100.0

Πίνακας 1: Πίνακας κατανομής διδασκόμενων μαθημάτων από τα μέλη του δικτύου.

Στο Σχήμα 2α παρουσιάζονται η κατανομή εγγραφών των μελών του δικτύου ανά μήνα εγγραφής
τους. Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2009 παρατηρείται μια κατακόρυφη αύξηση των
εγγραφών. Στο Σχήμα 2β παρατηρούνται αξιοσημείωτες εγγραφές από χώρες όπως Ζάμπια, Συρία,
Φινλανδία, Κονγκό και Αυστρία.
Κ α τανομ ή εγγρ α φώ ν τω ν μ ελώ ν α νά χώ ρ α (β)
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100
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β

Σχήμα 2: Κατανομή μελών ανά α) μήνα εγγραφής, β) χώρα.

Από τη διερεύνηση των στοιχείων του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα
πρακτικής και μάθησης», διαπιστώθηκε πως το 92% των μελών έχει ενημερωμένο προφίλ, το 7% όχι
και το 1% έχει ιδιωτικό προφίλ. Το 65% των μελών δεν έχει αναρτήσει φωτογραφία στο προφίλ του,
το 23% έχει αναρτήσει προσωπική φωτογραφία, ενώ το 12% μία τυχαία φωτογραφία.
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3α, το 37% των μελών του δικτύου διαθέτει πτυχίο, το 17% έχει
μεταπτυχιακό, ενώ το 4% έχει διδακτορικό. Το Σχήμα 3β αφορά στην κατανομή των μελών ως προς
τη βαθμίδα διδασκαλίας στην οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του δικτύου. Σύμφωνα με αυτό, το
6% των μελών διδάσκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 31% στη δευτεροβάθμια, το 6% στην
τριτοβάθμια, το 3% στις δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια και το 1% στις πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια.
Κατανομή των μελών ως προς την βαθμίδα διδασκαλίας

Κ ατα νο μή επιπέδου εκπα ίδευσης τω ν
μελώ ν (α)

1%

Π τυχίο

28%
37%

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια

3%

Μετα πτυχιακό

Τριτοβάθμια

53%

6%

Διδακτορ ικό

Δευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια
Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια
Κενό

Άλλο

14%
4%

31%

Κ ενό

17%

6%

α

β

Σχήμα 3: Κατανομή μελών ανά α) επίπεδο εκπαίδευσης, β) βαθμίδα διδασκαλίας.

Το Σχήμα 4α αφορά στην κατανομή των μελών του δικτύου ανά μήνα τελευταίας
δραστηριότητας (μήνας στον οποίο παρατηρήθηκε η τελευταία δραστηριότητα των μελών στο
δίκτυο). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 39 μέλη του δικτύου πραγματοποίησαν την τελευταία τους
δραστηριότητα τον Ιούλιο του 2009. Στο Σχήμα 4β παρουσιάζεται η κατανομή των μελών με βάση το
πλήθος φίλων που έχουν στο δίκτυο. Σύμφωνα με αυτό, το 57% των μελών του δικτύου δεν έχει
κανένα φίλο στο δίκτυο, το 29% των μελών έχει ένα φίλο, το 8% έχει δύο φίλους και από 2 % είναι τα
ποσοστά που έχουν τρεις φίλους, τέσσερις έως έξι φίλους και εφτά και άνω.
Κ α τανο μ ή τω ν μελώ ν μ ε β άση τον
α ριθμ ό φίλω ν (β)

Κ ατα νομ ή τω ν μελώ ν α νά μ ή να τελευτα ίας
δρ αστηρ ιό τητα ς (α )
140
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2%
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3
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0
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1

2%

85

Ιανουάριος
2010
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0

57%

13

3

8%

4 έω ς 6

29%

7 και
άνω

α

β

Σχήμα 4: Κατανομή μελών ανά α) μήνα τελευταίας δραστηριότητας, β) αριθμό φίλων.

Οι Πίνακες 2 & 3 αναφέρουν το πλήθος των μελών που συμμετέχουν σε κάποιο αριθμό ομάδων
και το πλήθος αυτών που δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις.
Πίνακας 2
Πίνακας 3
Συμμετοχές σε Ομάδα
Συμμετοχές σε Εκδηλώσεις
Σε καμία ομάδα
327
Σε καμία εκδήλωση
389
Σε μία ομάδα
78
Σε μία εκδήλωση
45
Σε δύο ομάδες
28
Σε δύο εκδηλώσεις
14
Σε τρεις ομάδες
12
Σε τρεις εκδηλώσεις
4
Σε 4 – 6 ομάδες
8
Σε 4 – 7 εκδηλώσεις
2
Σε 7 – 9 ομάδες
3
Σε 10 – 15 ομάδες
1
Πίνακες 2 & 3: Πίνακες κατανομής μελών ως προς την συμμετοχή τους σε α) ομάδες και β) σε εκδηλώσεις.

Οι Πίνακες 4 - 8 αναφέρονται στην κατανομή των μελών του δικτύου ως προς το πλήθος
προσθηκών εκδηλώσεων, συζητήσεων, ομάδων, καταχωρήσεων ιστολογίου και βίντεο στο δίκτυο από
τα μέλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 448 μέλη δεν έχουν προσθέσει κανένα βίντεο, 3 μέλη έχουν
προσθέσει ένα έως πέντε βίντεο, ενώ 2 μέλη του δικτύου έχουν προσθέσει έξι έως δέκα βίντεο.
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Πίνακας 4
Προσθήκη
Εκδήλωσης
Καμία
450
Μία
3
2-8
1

Πίνακας 5
Προσθήκη
Συζήτησης
Καμία
446
Μία
6
2-23
1

Πίνακας 7
Προσθήκη
Καταχώρησης
Ιστολογίου
Καμία
438
Μία
12
2-29
3

Πίνακας 6
Προσθήκη Ομάδας
Καμία
Μία
2-14

450
1
1

Πίνακας 8
Προσθήκη Βίντεο
Καμία
1-5
6-10

448
3
2

Πίνακες 4 - 8: Πίνακες κατανομής μελών ως προς την προσθήκη εκδήλωσης (4), συζήτησης (5), ομάδας (6),
καταχώρησης ιστολογίου (7), βίντεο (8).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αναφορικά με τους σχολιασμούς, 405 μέλη δεν έχουν κάνει
κανένα σχολιασμό σε σελίδες φίλων, 41 μέλη έχουν κάνει έναν μόνο σχολιασμό, 5 μέλη έχουν κάνει
δύο σχολιασμούς και 2 μέλη έχουν κάνει τέσσερις σχολιασμούς σε σελίδες φίλων. Επίσης, 424 μέλη
του δικτύου δεν έχουν κάνει σχολιασμούς σε καμία ομάδα, 13 μέλη έχουν κάνει έναν μόνο
σχολιασμό, 9 μέλη έχουν κάνει δυο σχολιασμούς, 3 μέλη έχουν κάνει τρεις σχολιασμούς και 4 μέλη
έχουν κάνει πέντε έως οκτώ σχολιασμούς. Επιπλέον, 409 μέλη του δικτύου δεν έχουν κάνει
σχολιασμούς σε καμία συζήτηση, 35 μέλη έχουν κάνει έναν μόνο σχολιασμό σε κάποια συζήτηση και
9 μέλη έχουν κάνει δυο σχολιασμούς. Ακόμα, 449 μέλη του δικτύου δεν έχουν κάνει σχολιασμούς σε
καμία εκδήλωση, ενώ 4 μέλη έχουν κάνει έναν μόνο σχολιασμό σε κάποια εκδήλωση. Τέλος, 443
μέλη του δικτύου δεν έχουν κάνει σχολιασμούς σε κανένα ιστολόγιο, 5 μέλη έχουν κάνει έναν μόνο
σχολιασμό σε κάποιο ιστολόγιο, 2 μέλη έχουν κάνει δυο έως τρεις σχολιασμούς και 3 μέλη έχουν
κάνει τέσσερις έως πέντε σχολιασμούς σε ιστολόγια.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου
Στο ερωτηματολόγιο αυτό απάντησαν 55 μέλη του δικτύου από το Σάββατο 22 Μαΐου 2010 μέχρι
την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010. Ο μικρός αυτός αριθμός συμμετοχών των μελών του δικτύου στο
ερωτηματολόγιο δικαιολογείται εν μέρει, αν ληφθεί υπόψη το μικρό διάστημα των τριών εβδομάδων,
μέσα στο οποίο αναρτήθηκε και μελετήθηκε αυτό. Τα δεδομένα από τις απαντήσεις του
ερωτηματολογίου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: Από τα μέλη του δικτύου που συμμετείχαν
στο ερωτηματολόγιο αυτό, το 69% ήταν άντρες και το 29% γυναίκες. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η
κατανομή ηλικίας των μελών αυτών, καθώς και του επιπέδου εκπαίδευσής τους.
Κ α τανο μ ή τω ν μ ελώ ν ω ς προ ς τη ν η λικία (α)
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65 έω ς 70
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45 έω ς 50

1
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1
40 έω ς 45

35 έω ς 40

30 έω ς 35

25 έω ς 30

20 έω ς 25

45%

9%
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0
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8

5%
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55 έω ς 60
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10 έω ς 15

20
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4
2
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Κ α τανομ ή επιπέδου
εκπαίδευσης τω ν μ ελώ ν (β )

α

Π τυχίο ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό
Άλλο

11%
Π τυχίο ΤΕΙ
Διδακτο ρικό

β

Σχήμα 5: Κατανομή μελών ανά α) ηλικία, β) επίπεδο εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το 47% των μελών του δικτύου
συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, ενώ το υπόλοιπο 40% όχι. Επίσης, το
36% των μελών συμμετέχει και σε άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα, ενώ το υπόλοιπο
51% όχι. Τέλος, το 25% των μελών του δικτύου συμμετέχει και σε ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά
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κοινωνικά δίκτυα, ενώ το υπόλοιπο 62% όχι. Το 54% από τα μέλη του δικτύου, που συμμετείχαν στην
έρευνα ανέφεραν πως επισκέπτονταν αρκετά συχνά το δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια
κοινότητα πρακτικής και μάθησης», το 37% ελάχιστα έως καθόλου, ενώ το 8% πολύ έως πάρα πολύ
συχνά.
Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών (94%), θεωρεί πως ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό
δίκτυο είναι αρκετά έως πάρα πολύ χρήσιμο στην επικοινωνία-αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών.
Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό (80%) θεωρεί πως ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο είναι αρκετά έως
πάρα πολύ χρήσιμο στην επικοινωνία-αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών, αλλά και μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών, το 45% του συνόλου θεωρεί πως είναι αρκετά έως πάρα πολύ χρήσιμο
στην επικοινωνία-αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και το 63% στην επικοινωνίααλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών φορέων.
Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου, που αφορούσε στις προσδοκίες των μελών από τη
συμμετοχή τους στο δίκτυο, τα μέλη ανέφεραν λόγους όπως:
• Να εμπλουτίσω τις επιστημονικές μου γνώσεις (10%)
• Να εμπλουτίσω τις παιδαγωγικές μου γνώσεις (10%)
• εμπλουτίσω τις τεχνικές μου γνώσεις (8%)
• Να βελτιώσω / τροποποιήσω τις διδακτικές τεχνικές μου (10%)
• Να αναζητήσω νέο εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία μου (12%)
• Να αναζητήσω βοήθεια από συναδέλφους (9%)
• Να συνεργαστώ με συναδέλφους
• Να ενημερωθώ σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα, τρέχουσες εξελίξεις, εκδηλώσεις κτλ.
(14%)
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 20% των μελών αναφέρουν πως επισκέπτονται το
δίκτυο καμία έως μία φορά το μήνα, το 27% επισκέπτονται το δίκτυο δύο έως πέντε φορές το μήνα, το
34% έξι έως δέκα φορές το μήνα, το 12% έντεκα έως είκοσι φορές το μήνα, το 5% είκοσι μία έως
τριάντα φορές το μήνα και το υπόλοιπο 2% τριάντα μία φορές και άνω μηνιαίως.
Ο Πίνακας 8 αναφέρεται στο κατά πόσο τα μέλη του δικτύου προσθέτουν εκδηλώσεις,
συζητήσεις, ομάδες, ιστολόγια και βίντεο. Ενδεικτικά αναφέρονται: το 75% των μελών δεν έχουν
προσθέσει καμία εκδήλωση, το 20% των μελών έχουν προσθέσει ελάχιστες φορές εκδηλώσεις, το 3%
έχουν προσθέσει αρκετές φορές εκδηλώσεις, το 3% έχουν προσθέσει πολύ συχνά εκδηλώσεις και 0%
των μελών έχουν προσθέσει πάρα πολύ συχνά εκδηλώσεις.

Καθόλου
Ελάχιστα
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

Προσθήκη
Εκδήλωσης
75%
20%
3%
3%
0%

Προσθήκη
Συζήτησης
63%
25%
13%
0%
0%

Προσθήκη
Ομάδας
70%
23%
8%
0%
0%

Καταχώρηση
Ιστολογίου
65%
25%
8%
3%
0%

Προσθήκη
Βίντεο
73%
20%
8%
0%
0%

Πίνακας 8: Πίνακας κατανομής μελών ως προς την προσθήκη εκδήλωσης, συζήτησης, ομάδας, καταχώρησης
ιστολογίου και βίντεο.

Στο ερωτηματολόγιο, τα μέλη κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το πόσο συχνά
χρησιμοποιούν τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία παρέχει το δίκτυο. Στον Πίνακα 9
καταγράφονται ενδεικτικά στατιστικά αποτελέσματα κατανομής των μελών ως προς την συχνότητα
χρήσης εργαλείων του δικτύου.
Πίνακας 9 : Πίνακας
κατανομής
προς την
συχνότητα
χρήσης εργαλείων
δικτύου.
Πίνακας
Κοινήμελών
χρήσηωςμέσω
Chat
Ιστολόγια
E-mail του RSS
σχολίων
Facebook
δικτύου
Καθόλου
21%
69%
50%
18%
41%
56%
Ελάχιστα
41%
18%
42%
36%
26%
22%
Αρκετά
31%
5%
0%
33%
18%
8%
Πολύ
5%
3%
5%
10%
3%
11%
Πάρα πολύ
0%
5%
3%
3%
13%
3%
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Σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι το 52% των μελών ανέφεραν πως κατεβάζουν εκπαιδευτικό
υλικό από το δίκτυο αρκετά συχνά έως πάρα πολύ συχνά. Παράλληλα το 46% ανέφεραν πως έχουν
χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό από το δίκτυο για τη διδασκαλία τους αρκετά έως πάρα πολύ
συχνά.
Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η κατανομή των μελών ως προς τους παράγοντες, που κατά την
γνώμη τους, αποτελούν εμπόδιο στην ενεργή συμμετοχή τους στο δίκτυο.
Καθόλου έως
Ελάχιστα
18%
66%
74%
90%
92%

Αρκετά

Πολύ έως Πάρα
πολύ
55%
16%
13%
3%
3%

Έλλειψη χρόνου
28%
Έλλειψη κινήτρου
18%
Αποφυγή έκθεσης
13%
Δυσκολία έκφρασης
8%
Δυσκολία χρήσης των εργαλείων του
5%
δικτύου
Έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης των
92%
3%
5%
εργαλείων του δικτύου
Πίνακας 10 : Πίνακας κατανομής μελών ως προς τους παράγοντες, που κατά τη γνώμη τους, αποτελούν εμπόδιο
στην ενεργή συμμετοχή τους στο δίκτυο.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΉΤΗΣΗ
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στο διάλογο αναφορικά με την αξιοποίηση
διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό
αναλύεται ως μελέτη περίπτωσης το ελληνικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Η Logo
στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης». Η μελέτη εστιάζει στα κύρια
χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία χρήσης του δικτύου και διερευνά τον βαθμό συμμετοχής και
αλληλεπίδρασης των μελών του, καθώς και τη χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης από τα
μέλη του δικτύου.
Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια
κοινότητα πρακτικής και μάθησης», το οποίο διαμορφώνεται στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας
του ομώνυμου διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου προάγει την οικοδόμηση της γνώσης,
την επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των μελών. Επιτυγχάνεται έτσι ο στόχος του
δικτύου, η λειτουργία του ως κοινότητα πρακτικής και μάθησης, ως βήμα διαλόγου και
αλληλοϋποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας.
Βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση και τη μελέτη των στοιχείων των μελών του δικτύου,
όπως καταγράφονται στο δίκτυο, αποτελούν τα παρακάτω:
• 45% των μελών του δικτύου ανήκει στη ηλικιακή ομάδα 20 έως 25 ετών.
• 28% των μελών του δικτύου συμμετέχει σε τουλάχιστον μία ομάδα του δικτύου.
• 14% των μελών του δικτύου έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία εκδήλωση.
• 0.9% των μελών του δικτύου έχει προσθέσει τουλάχιστον μία εκδήλωση.
• 1.5% των μελών του δικτύου έχει προσθέσει τουλάχιστον μία συζήτηση.
• 0.4% των μελών του δικτύου έχει προσθέσει τουλάχιστον μία ομάδα.
• 3.3% των μελών του δικτύου έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα ιστολόγιο.
• 1.1% των μελών του δικτύου έχει προσθέσει τουλάχιστον ένα βίντεο.
• 10.5% των μελών του δικτύου έχει σχολιάσει τουλάχιστον μία φορά σελίδα φίλων τους.
• 6.3% των μελών του δικτύου έχει σχολιάσει τουλάχιστον μία φορά κάποια ομάδα του
δικτύου.
• 7.4% των μελών του δικτύου έχει σχολιάσει τουλάχιστον μία φορά κάποια συζήτηση.
• 0.9% των μελών του δικτύου έχει σχολιάσει τουλάχιστον μία φορά κάποια εκδήλωση.
• 2.2% των μελών του δικτύου έχει σχολιάσει τουλάχιστον μία φορά κάποιο ιστολόγιο.
Από την ανάλυση και την μελέτη των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, συνάγουμε τα
παρακάτω συμπεράσματα (τονίζεται ότι τα παρακάτω ποσοστά αφορούν στα μέλη του δικτύου που
συμμετείχαν στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου και όχι στο συνολικό αριθμό των μελών):
• 70% των μελών δήλωσε πως χρησιμοποιεί τα εργαλεία του δικτύου καθόλου έως
ελάχιστα.
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•

88% των μελών δήλωσε πως προσθέτει σχόλια, ιστολόγια, εκδηλώσεις, ομάδες,
φωτογραφικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό καθόλου έως ελάχιστα.
• 54% των μελών δήλωσε πως μέσω του δικτύου έχει εξοικειωθεί αρκετά έως πάρα πολύ
με τη γλώσσα προγραμματισμού Logo, τα Logo-like περιβάλλοντα, τα εργαλεία
κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία web 2.0.
• 73% των μελών δήλωσε πως μέσω του δικτύου έχει βοηθηθεί αρκετά έως πάρα πολύ
στην επικοινωνία-συνεργασία με συναδέλφους, στην ενημέρωση σχετικά με
εκπαιδευτικά θέματα, τρέχουσες εξελίξεις, εκδηλώσεις.
• 67% των μελών δήλωσε πως μέσω του δικτύου έχει βοηθηθεί αρκετά έως πάρα πολύ
στην οργάνωση του μαθήματός του, έχει χρησιμοποιήσει υλικό από το δίκτυο στην
διδασκαλία του, θεωρεί θετική την εμπειρία του στο δίκτυο και θεωρεί σημαντικό το να
είναι μέλος του δικτύου.
• 89% των μελών δήλωσε πως θα επιθυμούσε να συμμετάσχει περισσότερο ενεργά στο
δίκτυο.
• 83% των μελών δήλωσε πως ο βασικότερος παράγοντας που αποτελεί εμπόδιο στην
ενεργή συμμετοχή του στο δίκτυο είναι η έλλειψη χρόνου, ενώ το 34% η έλλειψη
κινήτρου.
• Πάνω από το 90% των μελών δήλωσε πως σκοπεύει στο μέλλον να συμμετέχει
περισσότερο ενεργά, να αξιοποιήσει το δίκτυο στη διδακτική πράξη, επιθυμεί να
συνεχιστεί η ανάπτυξη του δικτύου.
Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι παρότι 45% των μελών του δικτύου ανήκει στη ηλικιακή
ομάδα των 20 έως 25 ετών, στην έρευνα με το ερωτηματολόγιο συμμετείχαν κατά κύριο λόγο (44%)
ηλικίες των 40 έως 50 ετών.
Στον Πίνακα 11 παρατίθενται συγκριτικά αποτελέσματα από τη μελέτη των στοιχείων του
δικτύου και από την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου.

Προσθήκη εκδήλωσης
Προσθήκη συζήτησης
Καταχώρηση ιστολογίου
Προσθήκη
οπτικοακουστικού υλικού
Σχολιασμός ομάδας
Σχολιασμός συζήτησης
Σχολιασμός ιστολογίου

Από τη μελέτη των
στοιχείων του δικτύου
0.9%
1.5%
3.3%
1.1%

Από την έρευνα μέσω
ερωτηματολογίου
25%
33.5%
35%
27%

6.3%
7.4%
2.2%

63%
68%
46%

Πίνακας 11: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα στις δύο έρευνες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από τον Πίνακα 11, είναι φανερό πως υπάρχει
μεγάλη διαφορά και αντίφαση ανάμεσα στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των
στοιχείων του δικτύου και σε αυτά που προέκυψαν από την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου.
Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει για δυο πολύ σημαντικούς λόγους:
• Στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη του δικτύου, παρά
μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 12%. Κατά πώς φαίνεται τα μέλη που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τα διαδικτυακά εργαλεία και είναι
σε θέση ή/και δεν έχουν αντίρρηση να συμμετέχουν σε διαδικτυακές έρευνες.
• Τα υποκείμενα ενδέχεται να επιλέγουν τις απαντήσεις που αντανακλούν τον τρόπο με τον
οποίο θα ήθελαν να φαίνονται περισσότερο, παρά τον τρόπο με τον οποίο πράγματι
σκέφτονται και δρουν.
Κατά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου αναδεικνύονται
σημαντικά ζητήματα όπως: α) Ο βαθμός εξοικείωσης των μελών με τα εργαλεία κοινωνικής
δικτύωσης επηρεάζει καταλυτικά την ενεργητική συμμετοχή και συμβολή τους στο δίκτυο. β) Η
ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή των μελών στο δίκτυο αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την
περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα του δικτύου. γ) Απαιτείται από τα μέλη η ανάπτυξη
επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, και αναθεώρηση απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων
προκειμένου να λειτουργήσουν ως ενεργά μέλη ψηφιακής κοινότητας μάθησης. δ) Η ουσιαστική
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υποστήριξη των μελών αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί διαθεσιμότητα,
αφιέρωση και ενσυναίσθηση εκ μέρους του/ων διαχειριστή/ών του δικτύου.
Ενδιαφέρουσα μελλοντική ερευνητική κατεύθυνση αποτελεί η επέκταση της έρευνας και η
επανεξέταση τόσο των νέων στοιχείων του δικτύου όσο και των νέων αποτελεσμάτων του
ερωτηματολογίου, καθώς ενδέχεται μελλοντικά να αναδειχτούν διαφορετικές τάσεις, στάσεις και
απόψεις των μελών του δικτύου σε βάθος χρόνου. Ζήτημα-κλειδί προς μελλοντική διερεύνηση
αποτελεί η μελέτη των αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ένταξη της
κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η ανάδειξη αποτελεσματικών κι
εποικοδομητιστικών διδακτικών παρεμβάσεων αξιοποίησης της κοινωνικής δικτύωσης.
Καίρια ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά: α) Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε
τα μέλη του δικτύου προκειμένου να εξοικειωθούν με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και να
λειτουργήσουν ως ενεργά μέλη μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης ψηφιακής κοινότητας πρακτικής και
μάθησης; β) Ποια εργαλεία μπορούν καλύτερα να υποστηρίξουν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση
και τη συνεργασία των μελών του δικτύου;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μία κοινότητα πρακτικής
και μάθησης» για την ενεργή συμμετοχή και συμβολή τους στην ανάπτυξη του δικτύου και την
παρούσα μελέτη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο το κλίμα της Γης γίνεται πιο θερμό ή πιο
ψυχρό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται τώρα συχνότερα αναφερόμενος στον
επιταχυνόμενο ρυθμό αλλαγών που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων. Η αλλαγή του κλίματος θεωρείται η πιο σοβαρή περιβαλλοντική πρόκληση που έχει ν’
αντιμετωπίσει ο πλανήτης μας. Χωρίς την ανάληψη επείγουσας δράσης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα (CO2), που είναι ο βασικός συντελεστής των κλιματικών αλλαγών, τα αποτελέσματα θα είναι
καταστροφικά. Η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και στις επιπτώσεις τους καθώς και η επιβίωση μέσα από
αυτές θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μας μέλημα.
Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ιδιαίτερα η προσχολική
και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό χώρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
να βοηθήσει τα παιδιά στη συνειδητοποίηση αξιών, στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και διαθέσεων ως προς το
φυσικό περιβάλλον και στην υιοθέτηση ενός προσωπικού κώδικα συμπεριφοράς φιλικού για το περιβάλλον.
Αξιοποιώντας τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, των υπολογιστών, του διαδικτύου και του εκπαιδευτικού
λογισμικού με τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν, οι μαθητές θ’ ανακαλύψουν βιωματικά τις σοβαρές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής και θ’ αντιληφθούν την επιτακτική ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής μας και προσαρμογής
της συμπεριφοράς μας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κλιματική αλλαγή, εκπαιδευτικό λογισμικό, διαδίκτυο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τους Hungerford, Peyton και Wilke, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεωρείται ως η
διαδικασία που «θα βοηθήσει τους πολίτες ν’ αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και πάνω απ’
όλα να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν, ατομικά και συλλογικά, για
την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της
ποιότητας του περιβάλλοντος». Ο παραπάνω ορισμός θέτει σε άμεση προτεραιότητα ζητήματα που
αφορούν την παρεχόμενη (ποιοτικά και ποσοτικά) γνώση, τη διαμόρφωση μιας φιλικής προς το
περιβάλλον στάσης και πάνω απ’ όλα την εκδήλωση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Στην εργασία αυτή σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια σειρά δραστηριοτήτων με θέμα την
κλιματική αλλαγή, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα (CO2). Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας εβδομάδας εκδηλώσεων για
το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή που έλαβε χώρα στη Μυτιλήνη τον Ιούνιο του 2010 και
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης νομού Λέσβου. Στη διάρκεια αυτής της
εβδομάδας δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης συμμετείχαν στις δραστηριότητες και στο τέλος της
εβδομάδας τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και τα συμπεράσματα των παιδιών
παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην πόλη. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες
μπορούν να εφαρμοστούν και σε μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών, γυμνασίου και λυκείου, όπου η
χρήση των ΤΠΕ θα είναι πιο εκτεταμένη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γνωστικοί: 1. Να κατανοήσουν τις κλιματικές αλλαγές, τις κυριότερες αιτίες των κλιματικών
αλλαγών, να συνειδητοποιήσουν τους κυριότερους υπεύθυνους για τις κλιματικές αλλαγές και την
υπερθέρμανση του πλανήτη. 2. Να καταλάβουν τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, να τα
ενθαρρύνουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, να γνωρίσουν την πρακτική των πολλαπλών και
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μακροχρόνιων λύσεων και να ενθαρρυνθούν σε περιβαλλοντικά πιο φιλικές επιλογές. 3. Να
γνωρίσουν τις ΤΠΕ και να εξοικειωθούν στη χρήση τους.
Συναισθηματικοί: 1. Να αναπτύξουν ηθικές, κοινωνικές, αισθητικές και περιβαλλοντικές αξίες
που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του και με το φυσικό και
ανθρώπινο περιβάλλον. 2. Να αποκτήσουν ευαισθησίες απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα
που θα τα βοηθήσουν να γίνουν συνειδητοποιημένοι πολίτες. 3. Να αποκτήσουν ικανότητα
αξιοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για την προστασία της φύσης.
Κοινωνικοί: 1. Να γίνουν αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες με σεβασμό στο περιβάλλον και να
συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 2. Να καλλιεργήσουν πνεύμα
συνεργασίας, καινοτόμου σκέψης, μεθοδικότητας και προγραμματισμού. 3. Να αποκτήσουν
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων μέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και
στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέμβασης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εισαγωγή στην κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές μοιράζονται φωτοτυπίες ενός κειμένου (1
σελίδα) για την κλιματική αλλαγή στο οποίο υπάρχουν κενά με λέξεις που πρέπει να συμπληρωθούν.
Οι λέξεις αυτές υπάρχουν στο τέλος του κειμένου αλλά ενθαρρύνουμε τους μαθητές να
χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές και να ψάξουν στο διαδίκτυο ώστε να βρουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικές με το θέμα. Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν την
υπερθέρμανση του πλανήτη, την κλιματική αλλαγή και κάποια από τα προβλήματα που δημιουργεί σε
ολόκληρο τον κόσμο. (Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF, 2010).
2. Κλιματική αλλαγή, μια καλλιτεχνική ματιά. Τα παιδιά παρατηρούν στους υπολογιστές
εικόνες, σκίτσα, αφίσες με θέμα την κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλπ.
Παροτρύνονται από τον/την εκπαιδευτικό να σχολιάσουν τις εικόνες που βλέπουν, τα μηνύματα που
θέλουν να δώσουν και αν αυτά είναι επαρκή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η
δραστηριότητα αυτή έχει σα στόχο να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία για συζήτηση και ερμηνεία
σκίτσων και εικόνων. Να δείξει ότι οι σημερινές και προγραμματισμένες δράσεις για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απέχουν πολύ από το να είναι επαρκείς. Να δείξει τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής . (Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF,
2010).
3. Σχεδιάστε μια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές. Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν
στον υπολογιστή μια αφίσα για την κλιματική αλλαγή, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των πολιτών. Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να εξασκηθούν στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στην έρευνα στο διαδίκτυο, στην εξάσκηση σε εκπαιδευτικά λογισμικά σχετικά με τη
ζωγραφική. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να αναφερθούν
και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά πόσο αυτές συμβάλλουν στη μείωση της κλιματικής
αλλαγής. (Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF, 2010).
4. Μετρήστε τα τροφοχιλιόμετρά σας, (food miles). Με τον όρο τροφοχιλιόμετρα εννοούμε
την απόσταση που διανύει μια τροφή από το σημείο που παράγεται μέχρι το σημείο που την
αγοράζουμε και την καταναλώνουμε. Σήμερα οι τροφές μας διανύουν όλο και μεγαλύτερες
αποστάσεις προτού τις αγοράσουμε και καθώς αυξάνονται τα χιλιόμετρα αυτά αυξάνεται και το
περιβαλλοντικό κόστος. Η συμβολή των τροφοχιλιομέτρων στην κλιματική αλλαγή είναι σημαντική.
Η δραστηριότητα έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της μεταφοράς τροφίμων από μακρινές αποστάσεις και να οδηγηθούν σιγά – σιγά στην
επιλογή τροφίμων από όσο το δυνατόν κοντινότερες αποστάσεις. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
Google Earth, παρατηρούμε μαζί με τα παιδιά τις διαδρομές που διανύουν τα τρόφιμά μας προτού
καταλήξουν στο τραπέζι μας. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συγκρίνουν διαδρομές μεταξύ τοπικών
προϊόντων που καταναλώνουμε και προϊόντων που έρχονται από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε και φύλλο εργασίας όπου τα παιδιά καταγράφουν τα
χιλιόμετρα που διανύουν οι τροφές για να έρθουν στο τραπέζι μας και μπορούν να κάνουν τη
σύγκριση και αριθμητικά πια. (Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF, 2010).
5. Περάστε το μήνυμα. Εξηγούμε στους μαθητές ότι όλοι μας συντελούμε στην αλλαγή του
κλίματος μέσω της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Τους ζητάμε να καταγράψουν ένα τυπικό πρωινό
στο σπίτι τους, από την ώρα που σηκώνονται μέχρι την ώρα που φεύγουν για το σχολείο. Διαβάζουμε
κάποιες από τις ιστορίες στην τάξη και ζητάμε από τα παιδιά να επισημάνουν τις δραστηριότητες στις
οποίες έγινε χρήση κάποιας μορφής ενέργειας. Στη συνέχεια ενθαρρύνουμε τους μαθητές να
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χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες για το πώς παράγεται η ενέργεια που
καταναλώνουμε αλλά και το «αποτύπωμα» που κάθε ενέργειά μας αφήνει στο περιβάλλον. Η
δραστηριότητα αυτή έχει σα στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να εξοικονομούν ενέργεια και με
αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν στη μείωση της κλιματικής αλλαγής. (Κλιματικό χάος, ενημερωτικό
υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF, 2010).
6. Ενεργειακή πιστοποίηση σχολείων. Δίνουμε στο μαθητές να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου τους, (η Διεύθυνση
Α/θμιας Εκπαίδευσης νομού Σερρών έχει δημιουργήσει σχετικό ερωτηματολόγιο). Τα παιδιά αφού
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές, «παίζουν» το παιχνίδι, τη
ψηφιακή εφαρμογή, συμπληρώνουν δηλαδή τα στοιχεία που συνέλεξαν με το ερωτηματολόγιο και
υπολογίζουν πόση ενέργεια καταναλώνει το σχολείο τους και πόσο διοξείδιο του άνθρακα CO2
εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από αυτή την κατανάλωση. Με τη βοήθεια της συγκεκριμένης
εφαρμογής οι μαθητές θα βρουν λύσεις που θα τους οδηγήσουν στη μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος του σχολείου τους. Η δραστηριότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να
κατανοήσουν τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, να εξασκηθούν στην έρευνα και να
αναπτύξουν δεξιότητες μέτρησης και καταγραφής. Επίσης θα βοηθήσει τα σχολεία ώστε να έχουν
καλύτερη ενεργειακή απόδοση. (Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF,
2010).
7. Προβολή video με θέμα την κλιματική αλλαγή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για τη εύρεση
διαφόρων videos με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Στη συνέχεια με τη χρήση
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα παρουσιάζουμε στους μαθητές κάποια από αυτά. Για κάθε ηλικιακή
ομάδα μαθητών χρησιμοποιούμε και τα αντίστοιχα videos. Σε παιδιά μεγαλύτερων τάξεων η έρευνα
στο διαδίκτυο για την ανεύρεση των videos μπορεί να γίνει από τα ίδια. Οι μαθητές παρακολουθούν
και σχολιάζουν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στις ζωές μας. Η
δραστηριότητα μπορεί να εξελιχθεί με δραματοποίηση κάποιων video, ζωγραφική όπου θα
αποτυπωθούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών, φωτογράφηση και δημιουργία video για
μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών με τη χρήση της εφαρμογής moviemaker ή κάποιας αντίστοιχης.
8. Προβολή του video «Περιβάλλον και Pollution». Οι μαθητές του 2ου Λυκείου Βριλησσίων
δημιούργησαν ένα εξαιρετικό video με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που αυτή έχει
και το οποίο «ανακαλύψαμε» στο διαδίκτυο. Οι μαθητές παρακολουθούν το συγκεκριμένο video, και
το σχολιάζουν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια βάζουμε στα παιδιά να ακούσουν
δύο διαφορετικά είδη μουσικής, μία χαρούμενη και μία λυπημένη και τους ζητάμε να καταγράψουν τα
συναισθήματά που τους δημιουργούνται σε κάθε είδους μουσικής. Η καταγραφή μπορεί να γίνει με
ζωγραφική, με λέξεις, με χορό, με δραματοποίηση, εξαρτάται από την ηλικιακή ομάδα των μαθητών
αλλά και τη δυναμική της ομάδας κάθε φορά.
9. Προβολή του video: «Energy, let’s save it» και αφήγηση του παραμυθιού ας αλλάξουμε
συμπεριφορά αντί ν’ αλλάξουμε το κλίμα. που είναι βασισμένο στο συγκεκριμένο video. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ένα video με τίτλο «Energy, let’s save it», στο οποίο με ιδιαίτερο
και κυρίως ελκυστικό για τα παιδιά τρόπο, παρουσιάζεται η «σπατάλη» ενέργειας που γίνεται
καθημερινά από όλους μας. Τα παιδιά σαν ερέθισμα παρακολουθούν το video και στη συνέχεια την
αφήγηση του παραμυθιού που είναι βασισμένο στο video. Στη συνέχεια δραματοποιούμε το παραμύθι
όπου οι μαθητές, ιδίως αυτοί των μικρότερων ηλικιών, με βιωματικό τρόπο έρχονται σε επαφή με το
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα μαθαίνουν τρόπους συμπεριφοράς, φιλικούς προς
το περιβάλλον. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή και τις εφαρμογές του
για να εικονογραφήσουν το παραμύθι ή να δημιουργήσουν το δικό τους video.
10. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου σ’ ένα βαζάκι. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι
πειραματική. Για την πραγματοποίηση της πρέπει να υπάρχει ηλιοφάνεια ώστε να μπορούν οι μαθητές
με τον/την εκπαιδευτικό να βγουν έξω από την τάξη και να πραγματοποιήσουν το πείραμα. Οι
μαθητές χρησιμοποιούν δύο θερμόμετρα δίπλα-δίπλα στην ίδια επιφάνεια και καταγράφουν τη
θερμοκρασία που δείχνει το κάθε θερμόμετρο. Στη συνέχεια τους ζητάμε να σκεπάσουν το ένα
θερμόμετρο με ένα γυάλινο βαζάκι. Εξηγούμε στα παιδιά ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα
μικρό θερμοκήπιο και περιμένουμε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να καταγράψουμε πάλι
τις θερμοκρασίες. Στη νέα καταγραφή οι μαθητές παρατηρούν τη διαφορά που υπάρχει στη
θερμοκρασία στα δύο θερμόμετρα. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην τάξη και με τη βοήθεια
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα δείχνουμε μια παρουσίαση στα παιδιά για να τους εξηγήσουμε
καλύτερα το φαινόμενο του θερμοκηπίου με το οποίο πειραματίστηκαν. Η δραστηριότητα έχει ως
www.epyna.eu
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στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν πως λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
(Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF, 2010).
11. Οι μαθητές σε ρόλους δημοσιογράφων. Φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά ή βρίσκουμε στο
διαδίκτυο ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση του οικολογικού αποτυπώματος. Οι μαθητές μαζί με
τον/την εκπαιδευτικό πηγαίνουν σ’ ένα κεντρικό σημείο της πόλης ή του χωριού που μένουν και σε
ρόλους δημοσιογράφων ρωτάνε τους περαστικούς και συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. Στην
συνέχεια επιστρέφουν στο σχολείο και καταγράφουν τα στοιχεία που συνέλεξαν στον υπολογιστή. Με
τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού και ενός ανάλογου προγράμματος επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά
και υπολογίζουν την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που οι άνθρωποι «ελευθερώνουν». Η
δραστηριότητα έχει σα στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να συντάξουν ερωτηματολόγια
αλλά και να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο αναζητώντας ερωτηματολόγια που μετρούν το οικολογικό
αποτύπωμα των ανθρώπων, να ερευνήσουν τη γνώμη των κατοίκων της περιοχής που ζουν για την
κλιματική αλλαγή.
12. Οι μαθητές μετρούν το ενεργειακό αποτύπωμα των οικογενειών τους. Φτιάχνουμε μαζί
με τα παιδιά ή βρίσκουμε στο διαδίκτυο ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση του οικολογικού
αποτυπώματος. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση του
οικολογικού αποτυπώματος των οικογενειών τους. Επιστρέφουν τα ερωτηματολόγια στο σχολείο και
με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού και του υπολογιστή καταγράφουν τα στοιχεία, τα
επεξεργάζονται και υπολογίζουν το οικολογικό αποτύπωμα των οικογενειών τους. Στη συνέχεια
ενθαρρύνουμε τα παιδιά να βρουν τρόπους ώστε να μειωθεί το αποτύπωμα αυτό. H δραστηριότητα
έχει σα στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη συμβολή όλων μας στην κλιματική αλλαγή
με τις καθημερινές συνήθειες που ακολουθούμε (Wikins, 2008).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με τις δραστηριότητες που αναφέραμε παραπάνω για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή,
πολλοί μαθητές, νηπιαγωγείων και διαφόρων τάξεων των δημοτικών σχολείων της πόλης της
Μυτιλήνης, είχαν την ευκαιρία, να ενημερωθούν και να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιηθούν και να
ευαισθητοποιήσουν, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται στο χώρο
του περιβάλλοντος και σ’ ένα ανώτερο επίπεδο να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους
επιτρέψουν να προβούν σε αποφάσεις και να αναζητήσουν λύσεις σε σύνθετα περιβαλλοντικά
ζητήματα (Παπασιδέρη Ι., 1996).
Η χρήση της πληροφορική και των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος σα συστατικό μέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας έδειξε ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να έχει μια
ισχυρή επίδραση την ικανότητα των παιδιών να ανακαλούν και να αντιλαμβάνονται την πληροφορία
(Johnson 1993) και ότι ο νέος κόσμος της πληροφορίας είναι άμεσα συνδεδεμένος με το χώρο της
εκπαίδευσης (Postman, 1993).
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ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΞΑΕ-ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
ΚΟΎΤΡΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ1
1

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΏΝ ΡΌΔΟΥ
GEORGIOS_KOUTRAS@YAHOO.GR

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ

ΑΕΞΑΕ

ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΦΊΔΡΟΜΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΩΝ ΣΗΜΕΊΩΝ.

ΜΕ

ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΟ ΣΗΜΕΊΟ Η ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΔΙΑΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΕ: Α)
ΑΊΘΟΥΣΑΣ (ΠΟΛΛΆ ΆΤΟΜΑ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΣΗΜΕΊΟ) ΚΑΙ Β) ΓΡΑΦΕΊΟΥ (ΈΝΑ ΆΤΟΜΟ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΣΗΜΕΊΟ).

ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΑΠΛΏΣ ΈΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΑΛΛΆ ΈΧΟΥΝ ΒΑΘΙΈΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ.

ΤΟ

ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΔΕΝ

ΕΊΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΑΛΛΆ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΤΌΣΟ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΌΣΟ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣΗ ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΈΝΩΝ, ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕΞΑΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΠΟΥ
ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΌΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΩΣ ΈΝΑ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΚΑΙΝΟΎΡΙΕΣ ΜΟΡΦΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ. ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ Ο
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ

ΤΗΣ

ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ

ΚΑΙ

ΑΣΎΓΧΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΣΤΗΝ

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ

ΜΕ

ΣΚΟΠΌ

ΤΗΝ

ΒΕΛΤΊΩΣΗ

ΤΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ, ΑΕΞΑΕ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΚΟΠΌΣ
ΑΕΞΑΕ. ΟΙ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΊΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΆ

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΉΘΩΣ ΕΝΉΛΙΚΕΣ, ΏΡΙΜΟΙ, ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

(SACCHANAND, 2002). Η

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΕΝΗΛΊΚΩΝ

ΕΊΝΑΙ

Η

ΠΑΡΟΧΉ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΏΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΣΕ ΏΡΙΜΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΆ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΟ ΤΡΌΠΟ ΎΠΑΡΞΉ ΤΟΥΣ

(ΚΌΚΚΟΣ, 1999, Σ. 33). ΟΙ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΕΝΉΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞ

ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΈΧΟΥΝ ΑΝΆΓΚΗ ΑΠΌ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΆ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

(ΚΌΚΚΟΣ, 2001),

ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΑ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΜΈΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΜΕΛΈΤΗΣ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΠΏΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΥΝ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΆ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ, ΝΑ ΓΡΆΦΟΥΝ ΕΡΓΑΣΊΕΣ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ
ΠΗΓΈΣ. ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΝΆΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΠΑΦΉ ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΑΚΡΙΒΏΣ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΈΨΕΙΣ. ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΉ
ΜΆΘΗΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎ ΚΛΊΜΑΤΟΣ (ΧΑΤΖΗΛΆΚΟΣ, Κ.Ά. 2007) .
ΤΙ ΕΝΝΟΟΎΜΕ ΌΜΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΌΡΟ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ; ΜΕ ΤΟΝ ΌΡΟ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ (VIDEOCONFERENCING)
ΑΝΑΦΕΡΌΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΧΡΌΝΟ (REAL TIME), ΜΈΣΩ ΉΧΟΥ (AUDIO), ΚΙΝΟΎΜΕΝΗΣ
ΕΙΚΌΝΑΣ (LIVE VIDEO) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (DATA) ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΕ ΔΎΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ ΣΗΜΕΊΑ
(ALEXANDER ET AL., 1999; CHANDLER & HANRAHAN, 2000; ANASTASIADES, 2003). ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ
ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΟ ΣΗΜΕΊΟ Η ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΔΙΑΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΕ: Α)
ΑΊΘΟΥΣΑΣ (ΠΟΛΛΆ ΆΤΟΜΑ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΣΗΜΕΊΟ) ΚΑΙ Β) ΓΡΑΦΕΊΟΥ (ΈΝΑ ΆΤΟΜΟ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΣΗΜΕΊΟ). Η
ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΦΊΔΡΟΜΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΩΝ ΣΗΜΕΊΩΝ. Η
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ

ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΟΥΝ ΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΉ ΑΛΛΆ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΈΤΣΙ

(ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΊΟΥ, 2001).

ΔΙΑΚΡΊΝΟΥΜΕ ΔΎΟ ΤΎΠΟΥΣ ΜΕΘΌΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ: I) ΤΗΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ,

ΤΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ

ΣΎΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ,

ΤΟ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌ

ΣΎΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ, ΤΗ ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΎ ΠΊΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΟΥ
CHAT-ROOM

www.epyna.eu

(ΠΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ) ΚΑΙ II) ΤΗΝ ΑΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ
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FAX,
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ,

ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΏΝ,

ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ
ET AL.,

Η

WWW

ΉΧΟΥ,

ΚΑΣΕΤΏΝ

ΒΊΝΤΕΟ,

ΣΥΜΠΙΕΣΜΈΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΈΛΟΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ

ΤΙΣ

ΣΕΙΡΈΣ

(LIONARAKIS

2005).
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΩΣ Η ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞ

(ΚΑΣΣΕΛΊΔΗΣ &
ΠΟΛΊΤΗΣ, 2006). ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ ΣΕ
ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΆ ΒΆΣΗ ΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΎΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΜΟΡΦΉ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΏΝ

Ή

ΑΡΧΕΊΩΝ

ΆΛΛΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΧΡΌΝΟΥ ΜΕΤΑΞΎ ΚΑΘΗΓΗΤΉ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΏΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ

ΤΗΣ

ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ

ΚΑΙ

ΑΣΎΓΧΡΟΝΗΣ

ΚΑΙ

ΑΜΦΊΔΡΟΜΗΣ

(ΑΝΤΩΝΊΟΥ

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΣΊΣΚΟΣ, 2004). ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ

ΚΑΙ
ΜΕ

ΣΚΟΠΌ

ΤΗΝ

ΒΕΛΤΊΩΣΗ

Ο

ΤΗΣ

(ΚΑΣΣΕΛΊΔΗΣ & ΠΟΛΊΤΗΣ, 2006). ΕΠΊΣΗΣ Η ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΌΧΟ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΌΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ, ΑΛΛΆ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ (HAYDEN & HANOR, 2002).
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ MOORE (1989), Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΙ ΣΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΉ Η ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΓΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΆΣΚΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΈΣ ΠΆΝΩ ΣΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΜΆΘΗΣΗ.

ΌΜΩΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ ΠΟΥ

ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΧΏΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ, ΜΕΤΑΒΆΛΛΕΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΔΙΕΞΆΓΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ, ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ

& HALZNAGEL, 2002). Ο BATES (1993) ΔΙΑΚΡΊΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΌ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ. ΚΆΘΕ ΜΈΣΟ ΜΠΟΡΕΊ ΌΜΩΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΊ ΑΠΌ

(HEALTH

ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΙΣ
ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ.

ΣΎΜΦΩΝΑ

ΜΕ

ΠΟΛΛΟΎΣ ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΑΠΛΏΣ ΈΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΟ
ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΑΛΛΆ ΈΧΟΥΝ ΒΑΘΙΈΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

(HARASIM, 2000; KERREY & ISAKSON, 2001).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ. ΟΙ

ΕΊΝΑΙ

ΤΌΣΟ

ΟΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ

ΌΣΟ

ΟΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΜΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ
ΧΡΌΝΟ, ΣΤΟ

ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΑΣΚΆΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΤΈΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΈΣ ΤΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ.
ΕΝΕΡΓΌ

Η

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

ΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΈΝΟΥ

ΣΕ

ΈΝΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΌ

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΌΠΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΌ ΤΡΌΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΜΕΤΟΥΣΙΏΝΕΙ ΣΕ ΓΝΏΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ

ΣΤΟ

ΣΎΝΟΛΟ

ΤΗΣ

ΑΛΛΆ

ΚΑΙ

ΟΙ

ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ

ΘΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΘΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ
ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΩΝ ΣΗΜΕΊΩΝ
ΛΆΒΟΥΝ ΜΈΡΟΣ

ΈΝΑ

(ΤΆΞΕΩΝ)

ΜΠΟΡΕΊ

ΝΑ

(ALLY, 2004). Η
ΠΡΈΠΕΙ

ΝΑ

ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΠΟΥ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

(ANASTASIADES, 2006).

ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΜΆΘΗΜΑ ΜΈΣΩ ΤΟΥ

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΓΡΑΦΕΊΟΥ.

ΈΝΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΊ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΣΤΗΝ

ΛΌΓΟΣ ΓΙ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ Η ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΚΑΤΑΡΓΕΊ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΉ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ: ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΆ ΌΠΟΤΕ ΤΟ ΘΈΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΌ ΠΟΥ ΘΈΛΕΙ

1999). ΕΠΟΜΈΝΩΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΎΣ,

Ο ΤΡΌΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΏΣ

ΠΟΛΛΈΣ

ΦΟΡΈΣ

Η

ΈΜΦΑΣΗ

ΔΊΝΕΤΑΙ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ

(PALLOFF & PRATT,
ΑΕΞΑΕ ΠΡΟΚΑΛΕΊ

ΣΤΟΥΣ

ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΎΣ ΠΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΈΠΟΥΝ ΈΝΑ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΆΘΗΣΗΣ

(KOZMA, 2001; ΛΙΟΝΑΡΆΚΗΣ, 2006; ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ, 2006).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ ΔΊΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ,

ΠΟΥ

MROZOWSKI (2001),

ΕΊΝΑΙ

ΜΙΑ

ΣΎΓΧΡΟΝΗ

ΜΈΘΟΔΟΣ

ΑΕΞΑΕ

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ.

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΕΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ Η

ΣΎΜΦΩΝΑ

ΜΕ

ΤΟΥΣ

BERGE

ΚΑΙ

ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ Η

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΑΛΛΆ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΑΠΌ
ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ.

ΈΤΣΙ

ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ, ΌΣΟ ΑΦΟΡΆ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΜΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΠΡΟΤΕΊΝΟΝΤΑΙ

(ANASTASIADES, 2003; 2006; 2007): Α) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ,
Β) ΕΙΚΟΝΙΚΉ ΤΆΞΗ, Γ) ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ, Δ) ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ.
ΕΦΌΣΟΝ Ο ΔΙΔΆΣΚΩΝ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΆΞΕΙ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΚΆΝΕΙ (ΜΈΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ) ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΊ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ
ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΤΟΥ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΊ
ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΏΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΈΝΩΝ. ΕΊΝΑΙ
ΤΈΣΣΕΡΑ ΚΎΡΙΑ ΣΤΆΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ

Πρακτικά Συνεδρίου
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ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΟΎΝ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΌΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ
ΜΆΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΎΝΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΜΆΘΗΣΗΣ.
ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ.

ΕΠΊΣΗΣ

Η ΥΠΟΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΈΝΩΝ ΕΊΝΑΙ

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΏΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΈΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΈΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ

(ΒΑΛΑΣΊΔΟΥ, 2006).
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ Η ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ

ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΕ ΜΙΚΡΈΣ ΟΜΆΔΕΣ

ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΚΆΠΟΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΆΞΗΣ.
ΑΡΧΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΕΘΕΊ ΑΛΛΆ
ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ

ΤΟ

ΜΟΝΤΈΛΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΚΑΙ
ΣΤΑ

ΤΙΣ

ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΈΜΑ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΊ, ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΩΝ,

ΠΛΑΊΣΙΑ

ΤΟΥ

(ANASTASIADES, 2003; 2007).
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ, Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

ΟΠΟΊΟΥ

ΘΑ

ΓΊΝΟΥΝ

ΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΈΨΕΙΣ

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ, Η ΣΥΝΕΧΉΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΚΑΙ ΉΧΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩΝ, ΒΕΛΤΙΏΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΆ
ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΈΨΕΩΝ.
ΕΠΊΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΑΡΚΕΊ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΎΝ ΤΑ ΌΠΟΙΑ

ΌΜΩΣ Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ; ΘΑ ΉΤΑΝ ΛΆΘΟΣ ΝΑ

ΕΞΕΤΆΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΈΨΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΥΠΌΨΗ
ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΣΥΝΤΕΛΟΎΝΤΑΙ

(REISSLEIN ET AL.,
2005; ΛΙΟΝΑΡΆΚΗΣ, 2006). ΈΤΣΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΑΊΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΠΛΈΓΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΈΨΕΩΝ Π.Χ. ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

(ANASTASIADES, 2006).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΤΟ

ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΑΛΛΆ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ.

H ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΠΑΡΈΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΆΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΟΥΝ ΑΠΌ
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ, ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΎΝ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΟΙΚΟΔΌΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ ΚΑΙ ΤΈΛΟΣ ΝΑ
ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΟΎΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΜΈΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΑΙ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ.

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΠΊΤΕΥΞΗ

ΜΙΑΣ

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ.

Ο

ΕΊΝΑΙ

ΤΌΣΟ

ΟΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ

ΌΣΟ

ΟΙ

ΒΑΘΜΌΣ ΕΠΊΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΏΝ ΣΤΌΧΩΝ

ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΚΑΙ Η
ΟΠΟΊΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΧΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΜΈΣΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΉΣΕΙΣ.

Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΜΑΣ ΔΊΝΕΙ ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΕΜΕΊΣ ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ ΝΑ

ΤΙΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΆ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΚΑΛΉΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΤΥΧΑΊΑ. ΣΑΦΕΊΣ ΣΤΌΧΟΙ, ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ, ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΈΝΩΝ,
ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ.

ΕΆΝ ΠΑΡΑΒΛΈΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΈΣ

ΟΙ ΑΡΧΈΣ, ΤΌΤΕ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ

ΘΑ ΑΠΟΤΎΧΕΙ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ.

Η

ΚΑΛΉ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΕΡΝΙΚΉΣΕΙ ΜΙΑ ΦΤΩΧΉ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΑΛΛΆ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΣΏΣΕΙ ΠΟΤΈ ΤΗΝ ΚΑΚΉ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ

Η

ΕΚΠΌΝΗΣΗ

ΕΝΌΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ

. ΣΥΝΉΘΩΣ ΚΆΝΕΙ ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ (BATES, 1995).
ΜΟΝΤΈΛΟΥ

ΠΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΈΝΩΝ, ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ.

ΚΑΘΏΣ

Η

ΘΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ

ΣΤΙΣ

ΑΝΆΓΚΕΣ

ΤΩΝ

ΑΕΞΑΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΒΕΛΤΙΏΝΕΤΑΙ, ΚΑΘΏΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΣΧΟΛΕΊΑ ΚΑΙ ΠΆΡΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΝΤΑΙ, ΚΑΘΏΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΕΞΟΙΚΕΙΏΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΝΈΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΜΈΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΊΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΆΘΕΣΉ ΤΟΥΣ, Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ ΘΑ ΑΛΛΆΞΕΙ.

ΠΡΈΠΕΙ

ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΌΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΩΣ ΈΝΑ
ΕΡΓΑΛΕΊΟ

(ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ, 2008)

ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΚΑΙΝΟΎΡΙΕΣ ΜΟΡΦΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ.

ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ

Ο

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ.
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