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                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ       

Η εισαγωγή στο σχολείο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας, είναι πλέον αναγκαιότητα. Στόχος πρέπει  να είναι 
αφενός η εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη χρήση 
τους και αφετέρου η αξιοποίησή τους στη διαδικασία της μάθησης. Σε 
αυτήν την πτυχιακή εργασία αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής της 
πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως και σε όλες τις 
άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης, με σημείο εκκίνησης την προσχολική 
αγωγή. Οι προσεγγίσεις συγκροτούνται με βάση θεωρητικά μοντέλα, 
εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις στάσεις δασκάλων και μαθητών 
απέναντι στην εισαγωγή και χρήση των τεχνολογιών, απέναντι σε 
συγκεκριμένα θέματα και γνωστικά αντικείμενα, τεχνικές και 
τεχνολογικές προτάσεις για την εισαγωγή των τεχνολογιών της 
πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση σχετικού 
εκπαιδευτικού λογισμικού.   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

When planning for a year, plant corn. 

When planning for a decade, plant trees. 

When planning for life, train and educate people1. 

(Κινέζικη παροιμία: Guanzi, 645 πΧ)  
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Τα παιδιά μας θα ζήσουν σ’ έναν κόσμο όπου το πλέον 

χρησιμοποιημένο πολυεργαλείο θα είναι ο υπολογιστής. Ας τα 

βοηθήσουμε να τον μάθουν. Ο καταλληλότερος τρόπος είναι να τα 

φέρουμε σε επαφή μαζί του!!!! 
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                                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία 
η  πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης 
και κάθε  άλλης  παραγωγικής  δραστηριότητας συμβάλλοντας έτσι 
στην ασύλληπτη  εξέλιξή της. Πλέον η γνώση της είναι συστατικό εκ των 
ουκ άνευ για την εξέλιξη και την επιβίωση στην αγορά εργασίας.  Η  
εκπαίδευση  δε  θα  μπορούσε  και  ούτε  πρέπει  να  μείνει  
ανεπηρέαστη,  απαθής και αποστασιοποιημένη από αυτή τη νέα 
πραγματικότητα για δυο  κυρίως λόγους. Πρώτο, επειδή ο χαρακτήρας 
της εκπαίδευσης πρέπει να  αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε 
απαιτήσεις της κοινωνίας και δεύτερο,  επειδή  μπορεί κάλλιστα η 
εκπαίδευση να χρησιμοποιήσει, εντάσσοντας στους  μηχανισμούς της, 
τον ίδιο τον υπολογιστή είτε ως εργαλείο διδασκαλίας, είτε  ως 
επικοινωνιακό μέσο. 

Ενδεικτικά οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση  μέσω  του  
ηλεκτρονικού  υπολογιστή  σε πάμπολλες  πηγές για κάποιο θέμα  μέσα  
στο  πλανητικό  χωριό.  Επίσης  υπάρχει η δυνατότητα της 
τηλεδιάσκεψης  κατά  την  οποία  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  με  
άλλα  σχολεία  είτε  στην Κύπρο  είτε  στο  εξωτερικό  για  μια  
αμφίδρομη  και  απτή  ανταλλαγή  ιδεών  και  πολιτισμών. Εξάλλου  η  
πληκτρογράφηση  ενός  κειμένου  από  μικρά παιδιά έχει αποδειχθεί  
ευεργετική.  Σε αυτή  τη  δραστηριότητα  τα  παιδιά  έχουν  μπροστά  
τους  το  σύνολο  των  πιθανών  γραμμάτων  και καλούνται  να  
αποφασίσουν  το  κατάλληλο,  με  αποτέλεσμα  να  αφαιρούνται  
λιγότερο  και  να σχηματίζουν  πληρέστερες  λέξεις.  Τέλος,  η  νέα  
τεχνολογία  θα μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί από άτομα  με  ειδικές  
ανάγκες. Θα παρεχόταν  έτσι  ευκαιρία  για  απασχόληση  και  
πνευματική δημιουργία. Δεν  αποτελεί  βέβαια  πανάκεια  για  τα  
προβλήματα  των  παιδιών  αυτών,  θα  συμβάλει όμως στην περαιτέρω 
άμβλυνσή τους. Εν  κατακλείδι  η  εισαγωγή  και  ενσωμάτωση  της  
πληροφορικής  τεχνολογίας στην  εκπαίδευση αποτελεί  προτεραιότητα  
κάθε  σύγχρονης  κοινωνίας  και διασφαλίζει  την  ισότιμη  συμμετοχή  
των πολιτών στην ανταγωνιστική Κοινωνία της Πληροφορίας. 
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                   Γιατί ο «φόβος» για τους Η/Υ; 

Ο Προσωπικός υπολογιστής είναι κατά βάση ένα παρεξηγημένο 
εργαλείο από τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Άλλοι τον θεωρούν 
ως το απρόσιτο εργαλείο, το μηχανικό θεό που μπορεί να λύνει όλα τα 
προβλήματα αλλά μόνο στο ιερατείο του, τους ιερούς γκουρού του 
προγραμματισμού και του σχεδιασμού τους. Άλλοι τον θεωρούν το 
εργαλείο του Σατανά, που μόνο κακά έχει να φέρει στην ανθρωπότητα. 
Η Αλήθεια όπως πάντα βρίσκεται στη μέση.Ο υπολογιστής είναι μια 
μηχανή που είναι κατασκευασμένη από ανθρώπους, όπως όλες οι 
μηχανές. Όπως με όλες τις μηχανές, έτσι και με αυτόν, η ωφέλεια ή η 
βλάβη που μπορεί να προξενήσει, εξαρτάται αποκλειστικά από τη 
χρήση που θα του κάνουμε εμείς.  

Ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά, είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι από 
τη φύση μας. Μπορεί να μην τίθεται καν ζήτημα για το αν θα πρέπει το 
παιδί να μάθει ότι δεν πρέπει να βάζει αντικείμενα στην πρίζα ή τη 
χρήση της τηλεόρασης, αλλά προβληματιζόμαστε πολύ για το αν θα 
πρέπει να τους αγοράσουμε έναν υπολογιστή. Οι προβληματισμοί αυτοί 
είναι κατά βάση σωστοί που ακόμα και αν ακολουθούνται με μια θετική 
απόφαση, εγείρουν άλλους: Σε τι ηλικία θα πρέπει να δώσουμε στο 
παιδί πρόσβαση στον υπολογιστή, πόση πρόσβαση, σε ποιόν 
υπολογιστή; Επιπλέον για μεγαλύτερα παιδιά μπαίνει στο παιχνίδι και 
το Internet με όλα όσα γράφονται κατά καιρούς σε ευρύτατης 
κυκλοφορίας περιοδικά και εφημερίδες και ακούγονται από το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση.  

Τέλος τίθεται και θέμα υγείας. Κάνει κακό η ακτινοβολία των οθονών; 
Είναι γενικά ασφαλής η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
περιφερειακών τους;  
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                  Η Αλήθεια για τους Υπολογιστές 

 Ο Υπολογιστής όπως έχουμε αναφέρει είναι ένα ακόμα εργαλείο 
καθημερινής χρήσης. Αν το παιδί αφεθεί ανεξέλεγκτο, είτε με τον 
υπολογιστή, είτε χωρίς αυτόν,θα βρει το «κακό» μονοπάτι. Είναι λοιπόν 
φανερό ότι το παιδί θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον υπολογιστή 
όταν το ίδιο θελήσει με την προϋπόθεση ότι σε οποιαδήποτε ηλικία κι 
αν βρίσκεται, δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο. 

Όσον αφορά στα θέματα υγείας, όσο κακό κάνει στα μάτια η 
προσήλωση στην οθόνη της τηλεόρασης για πολλές ώρες, άλλο τόσο 
κακό κάνει και η προσήλωση στον υπολογιστή. Πάντως είτε μικρό είτε 
μεγαλύτερο είναι το παιδί το οποίο θα ασχοληθεί με τους υπολογιστές, η 
γονική φροντίδα είναι απαραίτητη. Σε λίγο καιρό είναι νομοτελειακά 
σίγουρο ότι ο υπολογιστής θα είναι κοινός στα σπίτια όσο και η 
τηλεόραση. Τα παιδιά λοιπόν δεν πρέπει να μείνουν απροετοίμαστα 
στη νέα πραγματικότητα.Η πραγματικότητα αυτή δεν θα μπορούσε 
παρά να μην επηρεάσει και την εκπαίδευση, όπου η εισαγωγή των 
υπολογιστών δεν μπορεί να θεωρηθεί απλά μια εισαγωγή ενός νέου 
εργαλείου, αλλά ανάπτυξη μιας νέας διάστασης της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας. 

 

                              Μικρή ιστορική αναδρομή 

Πριν από μερικά χρόνια η χρήση του υπολογιστή ως εκπαιδευτικού 
εργαλείου ήταν πολύ μικρότερη απ’ ότι σήμερα. Στη διάρκεια της 
βιομηχανικής επανάστασης οι παιδαγωγοί μιλούσαν για μια 
εκπαίδευση με τα τρία R (Reading, wRiting, aRithmetic). Σήμερα οι 
παιδαγωγοί μιλούν για μία εκπαίδευση με τα τρία C (Children, 
Computer, Communication), για μια εκπαίδευση με τα τρία Π (Παιδιά, 
υΠολογιστές, εΠικοινωνία) . Στη σύγχρονη εποχή θεωρείται αναγκαίο 
ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, που το ονομάζουμε τεχνολογική 
εκπαίδευση ή τεχνολογικό εναλφαβητισμό.  
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Δεδομένου ότι ο σύγχρονος ορισμός της γνώσης πρέπει να 
περιλαμβάνει και την ικανότητα να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε 
την τεχνολογία για λόγους τόσο κοινωνικούς όσο και τεχνολογικούς, 
πολύ σύντομα θα θεωρείται κανείς «τεχνολογικά αναλφάβητος», αν δεν 
διαθέτει ορισμένες γνώσεις σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή, αν δεν 
σκέφτεται πάνω στις συνέπειες της χρήσης αυτής και αν δεν γνωρίζει 
να τον χρησιμοποιεί για να διευκολύνει τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές του δραστηριότητες. 

Και το Αλφαβητάρι έχει γίνει πια ηλεκτρονικό. Το κείμενο παρουσιάζεται 
στην οθόνη του υπολογιστή, εικονογραφημένο, σελιδοποιημένο και ο 
μαθητής μπορεί να γυρνάει σελίδες, να τοποθετεί σελιδοδείκτες, να 
κρατάει σημειώσεις ή να παρακολουθεί μια διασκεδαστική ιστορία και, 
χρησιμοποιώντας το ποντίκι, να διαλέγει όποια εξέλιξη επιθυμεί η 
φαντασία του. 

 

                         Η κατάσταση σήμερα 

Ο Υπολογιστής σαν διδακτικό εργαλείο καλείται λοιπόν να παίξει έναν 
σημαντικότατο ρόλο μέσο των πολυμέσων (multimedia) . Η χρήση του, 
η οποία είναι και γνωστή ως CAL (Computer Aided Learning) ή CAI 
(Computer Assisted Instruction) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους 
παρακάτω τρόπους: Για εμπέδωση ήδη διδαχθείσας ύλης με 
προγράμματα εξάσκησης. 

Σαν καθοδηγητικό μέσο για μάθηση με προγράμματα διδασκαλίας και 
επίδειξης, που με διαλογικό τρόπο προσφέρουν σταδιακή γνώση σε 
κάποιο γνωστικό αντικείμενο. 

Σαν μέσο προσομοίωσης και μοντελοποίησης σε καταστάσεις είτε του 
μικρόκοσμου είτε του μακρόκοσμου, είτε υποκαθιστώντας ένα κλασικό 
εργαστήριο όπου, αλλάζοντας παραμέτρους, παρατηρούνται τα 
αποτελέσματα.Τα πολυμέσα και τα προγράμματα που βοηθούν στην 
ειδικότερη και γενικότερη μάθηση είναι πεδίο τρανό για αυτού του 
είδους τη χρήση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες γιατί μπορεί με άνεση να 
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συνδυάσει το παιχνίδι με τη μάθηση. Παίζοντας ο νεαρός χρήστης, 
μπορεί να μάθει κυκλοφοριακή αγωγή, να γράφει, να διαβάζει ή να λύνει 
απλές αριθμητικές ασκήσεις. Αλλά παρ’ όλο που τέτοιοι τίτλοι υπήρχαν 
άφθονοι από παλιά , ήταν ακατάλληλοι για την Ελλάδα, μιας και ήταν 
ξενόγλωσσοι. 

 Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει πολύ τον τελευταίο καιρό και τώρα 
υπάρχει μια μικρή αλλά ικανή βάση ελληνικών ή εξελληνισμένων 
προγραμμάτων, η οποία συνεχώς διευρύνεται. 

Στην περίπτωση των παιδιών σημαντικό ρόλο για τη δημιουργική τους 
απασχόληση από τους υπολογιστές είναι η ηλικία από την οποία 
ξεκινούν την επαφή μαζί του. Η χρήση υπολογιστών για την εκπαίδευση 
παιδιών και την κατανόηση θεμελιωδών κανόνων του κόσμου που μας 
περιβάλλει, έχει αποδείξει πως αυτή μπορεί να είναι ουσιαστική και το 
σπουδαιότερο ταχύρυθμη. Σε αντίθεση με την τηλεόραση ή την 
προβολή κινηματογραφικών θεμάτων στο παιδί, η επαφή με τον 
υπολογιστή προσφέρει την αμεσότητα της αλληλεπίδρασης. Το παιδί 
αισθάνεται ότι συμμετέχει σε όσα συμβαίνουν στην οθόνη, αντιδρά στα 
ερεθίσματα με δικές του επιλογές και έχει τον έλεγχο. Μέσα από την 
οθόνη εμφανίζεται ένας νέος και όμορφος κόσμος που μπορεί να 
περιδιαβεί με τη δική του επιλογή και να γνωρίσει χωρίς φόβο ή ανάγκη 
βοήθειας. Στο πνεύμα αυτό κινούνται και τα προγράμματα που έχουν 
ανάλογο σκοπό. Τα μηνύματα που περνούν με τη βοήθεια των 
χρωμάτων, γνωστών σχεδίων και στοιχείων εντυπωσιασμού είναι 
ευεργετικά για την ανάπτυξη της αντίληψης και της νόησης. Ο μικρός 
χρήστης υποσυνείδητα μαθαίνει να ελέγχει να εξερευνά και να 
αποφασίζει αποκτώντας κριτήρια. Βέβαια αντίστοιχα ερεθίσματα και 
διεργασίες παρέχουν και τα περισσότερα από τα παιδικά παιχνίδια που 
κατασκευάζονται και είναι περισσότερα χειροπιαστά. Η διαφορά 
βρίσκεται στην ποικιλία που προσφέρει ο υπολογιστής ως μέσο και τη 
δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις αυτών που τον 
χρησιμοποιούν.  
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Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο που έρχεται να προστεθεί ενεργητικά στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα είναι και η χρήση του Internet ακόμα και στο 
χώρο του σχολείου. Το Internet αποτελεί αυτή τη στιγμή την ευρύτερη 
προσέγγιση στην έννοια της Λεωφόρου των Πληροφοριών ως 
επικοινωνιακό σύστημα και ως μοντέλο το οποίο στις δεκαετίες της 
λειτουργίας του έχει θέσει τις βάσεις στις οποίες στηρίζεται 
οποιαδήποτε απόπειρα περιγραφής της μελλοντικής Κοινωνίας των 
Πληροφοριών. Θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το Internet τις 
παραμέτρους με βάση τις οποίες σχεδιάζονται οι ενέργειες 
προετοιμασίας των πολιτών για αυτή την κοινωνία, αναπόφευκτα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας όσον αφορά τη χρήση και τη 
χρησιμότητά του στον εκπαιδευτικό χώρο. Γίνονται κατά καιρούς 
φιλότιμες προσπάθειες για τη χρησιμοποίηση αυτού του νέου 
εργαλείου. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα ελληνικά 
σχολεία έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με το Internet και να λάβουν 
υποστήριξη στην χρήση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το 
WWW, τίθεται από το πιλοτικό έργο “Web for Schools”που 
χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 
πλαίσια του προγράμματος ESPRIT. Ο υπολογιστής δεν ήρθε για να 
αντικαταστήσει τα πάντα αλλά για να εξελίξει και να προσφέρει 
εναλλακτικές λύσεις σε κάθε δραστηριότητα.  

Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού εργαλείου, είναι μια λύση που 
μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά σε κάθε ηλικία και ο ρόλος του ακόμα 
και στη δημόσια εκπαίδευση, θα αναβαθμίζεται συνεχώς. 
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Πότε ξεκινάνε τα παιδιά να δουλεύουν με Υπολογιστές; - Οι 
υπολογιστές στα σχολεία. 

Το σημαντικότερο σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι η 
διαπίστωση ότι: στην κρίσιμη ηλικία μεταξύ τριών και οκτώ ετών οι 
υπολογιστές μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα παιδιά. Στις μεγαλύτερες ηλικίες ο 
ρόλος που καλούνται να παίξουν είναι διαφορετικός εξίσου όμως 
σημαντικός, μια και έχουν να κάνουν με ισχυρότερους χαρακτήρες και 
περισσότερο απαιτητικούς. 

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαίο να αναφέρουμε 
ότι ελάχιστοι θα διαφωνούσαν στη διαπίστωση ότι το υπό εκκόλαψη 
«νέο σχολείο» συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε ότι τίθεται ως προτεραιότητα σε 
όλες τις μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων που 
προωθούνται τελευταία στις χώρες της Ε.Ε. Από την άλλη, θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι στην Α/θμια Εκπαίδευση στη χώρα μας δεν υπάρχει 
χώρος στο όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να χωρέσει κάτι που στον 
εξωσχολικό χρόνο διεκδικεί ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του 
«ελεύθερου χρόνου».  

Όπως δείχνει η εμπειρία από άλλες χώρες (Papert, 1993) , κρίσιμος 
παράγοντας για το έναυσμα της συνειδητοποίησης του ποιοτικού ρόλου 
που μπορεί να παίξει η χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι προσεκτικές και ολοκληρωμένες εφαρμογές σε μικρή 
κλίμακα. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο που επικρατεί στις 
αναπτυγμένες χώρες κατά τη δεκαετία του ’90, οι υπολογιστές γίνονται 
εργαλείο ταυτόχρονα για ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής, 
μαθησιακής και ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την 
ενδυνάμωση εκφραστικών δυνατοτήτων των μαθητών και την απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων για τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. 
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Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
 

Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, διότι δεν θα το περίμενε κανείς από μία 
μηχανή, η εν δυνάμει καινοτόμος συμβολή του υπολογιστή στη 
μαθησιακή διαδικασία συνδέεται με τα ευεργετικά του αποτελέσματα και 
την αλλαγή που μπορεί να επιφέρει στην κουλτούρα της μάθησης. 
 Το γεγονός ότι η αξιοποίηση των διαφόρων λειτουργιών του 
υπολογιστή άρχισε στη χώρα μας μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και όχι στην πρωτοβάθμια δε συμβαδίζει με τα διεθνώς κρατούντα 
φαινόμενα. Σε όλο τον κόσμο, το βάρος του παιδαγωγικού ερευνητικού 
ενδιαφέροντος πέφτει στις μικρές, τις κατεξοχήν διαμορφώσιμες και 
θεμελιακές ηλικίες, κατά τις οποίες δημιουργούνται οι βάσεις κάθε 
είδους μάθησης. Γι’ αυτό και τόσο οι σχετικές έρευνες, όσο και οι 
πρώτες δημιουργικές εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού, έχουν ως 
αποδέκτες συνήθως το μαθητικό πληθυσμό της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλες σχεδόν τις θεωρίες 

της μάθησης.  
Τα παιδιά της ηλικίας αυτής και της εποχής μας μαθαίνουν πολλά 

πράγματα «ωσμωτικά» και η εξοικείωση με τον υπολογιστή γίνεται 
χωρίς προσπάθεια. Και αυτό όχι μόνον για να μάθουν τα παιδιά να  
τυπώνουν τα κείμενά τους, να παίρνουν πληροφορίες, να παίζουν 
παιδαγωγικά παιχνίδια κ.ά, αλλά και για να αναπτύσσουν βασικές 
γνωστικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, κατανόησης 
μαθηματικών εννοιών, επιστημονικής σκέψης και έρευνας, με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι ο δάσκαλος θα μεθοδεύει τη διαδικασία κατά 
τρόπο παιδαγωγικό και θα διαθέτει και κάποιες άλλες δεξιότητες 
διδασκαλίας πέραν των παραδοσιακών. Στο δημοτικό εξάλλου 
μπαίνουν οι βάσεις, πάνω στις οποίες χτίζει το παιδί θεμελιώδεις 
γνώσεις, στάσεις και εμπειρίες. Έτσι με την δημιουργία πυλοτικών 
προγραμμάτων η προσπάθεια ξεκίνησε.  
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Με αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα φιλοδοξούμε να αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες που παρέχει ο υπολογιστής ως διευκολυντής της 
γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Δηλαδή, να κατανοήσουμε ότι: 
 

• Με την υποστηριζόμενη μέσω του υπολογιστή μάθηση είναι 
δυνατόν να οργανωθούν σύνολα δραστηριοτήτων ολιστικής και 
διαθεματικής μάθησης, που προάγουν τον επιστημονικό τρόπο 
σκέψης, τη δημιουργική εργασία και τη συνεργασία μεταξύ των 
μαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογιστής, με το 
κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία προβληματισμού, ως υπολογιστικό 
και εκφραστικό εργαλείο, ως πεδίο πειραματισμού και 
μοντελοποίησης, ως ένα εργαστήρι ανακάλυψης μαθηματικών 
σχέσεων, κατανόησης και έκφρασης νοημάτων, ως κέντρο 
πληροφόρησης, ως ένα «γνωστικό λούνα παρκ» με παιδαγωγικά 
παιχνίδια για τη βελτίωση διαφόρων επιδόσεων.  Όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενός συνόλου 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, που διαρκούν συνήθως αρκετές 
μέρες και πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τους στόχους 
πολλών γνωστικών αντικειμένων και μερικές φορές σε 
συνεργασία με άλλους δασκάλους ή άλλους μη εκπαιδευτικούς 
φορείς 

 

• Με τη χρήση των υπολογιστών, οι δομές της επικοινωνίας και 
των σχέσεων μέσα στην τάξη είναι δυνατόν να αλλάξουν και να 
προσλάβουν μία περισσότερο αποκεντρωμένη και δημοκρατική 
μορφή. Οι μαθητές συνήθως ανταποκρίνονται θετικά στο 
διδακτικό αυτό πλαίσιο, υπό τον όρο βέβαια ότι ο δάσκαλος 
διαθέτει σχετική εμπειρία και πιστεύει στην αξία ενός τέτοιου 
στόχου. Η δυνατότητα επίσης διασύνδεσης του υπολογιστή με 
δίκτυα ανοίγει ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες για διεθνικές 
και διαπολιτισμικές συνεργασίες και επικοινωνίες όχι μόνον 

 15 
 



ανάμεσα στους μαθητές μεταξύ τους, αλλά και ανάμεσα στους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς ή άλλους επίσημους φορείς. 

• Η δυνατότητα του υπολογιστή, με το κατάλληλο λογισμικό και τις 

έξυπνες παρεμβάσεις του δασκάλου, να βοηθήσει το μαθητή να 

καλύψει το χάσμα μεταξύ της συγκεκριμένης και της αφηρημένης 

γνωστικής λειτουργίας, κατά τρόπο που τον καθιστά ένα μοναδικό 

διδακτικό εργαλείο. Η εμπειρία από την πειραματική εφαρμογή 
της γλώσσας Logo και άλλων παρόμοιων ανοιχτών λογισμικών, 
καθώς και ορισμένων επιτυχημένων λογισμικών 
μοντελοποίησης, όπως εγγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, 
παρέχει επαρκή τεκμηρίωση της ιδιότητας αυτής του υπολογιστή, 
η οποία, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μία από τις πιο αξιόλογες 
διευκολύνσεις του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου με πολύ 
σημαντικές φιλοσοφικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές 
προεκτάσεις. 

 
 
 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Πρώτη Σχολική και την Προσχολική Ηλικία 

 

Οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούν νέες µορφές πληροφόρησης και 
εισάγουν νέους τρόπους µάθησης που απαιτούν την ευαισθητοποίηση 
των µικρών παιδιών σε αυτές ώστε να µπορούν να ξεχωρίζουν την 
εικονική από την «φυσική» πραγµατικότητα. 
∆εν έχει θεσµοθετηθεί η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην 
προσχολική εκπαίδευση. Η πλήρης αξιοποίησή τους µπορεί να γίνει 
µόνο µέσα από ένα µαθητοκεντρικό παιδαγωγικό σύστηµα και εξαρτάται 
σηµαντικά από τη στάση και τους ρόλους που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός.  
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Οι λέξεις – κλειδιά που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την ενότητα 
είναι: 

• Προσχολική εκπαίδευση & νέες τεχνολογίες 

• Στάση, ρόλος εκπαιδευτικών & νέες τεχνολογίες & προσχολική 
εκπαίδευση 

• Προσχολική εκπαίδευση & επιλογή λογισµικού  
 

Τα προβλήµατα της εποχής µας έχουν αλλάξει ως προς την έκταση, το 
µέγεθος και τη σηµαντικότητα σε σχέση µε αυτά των προηγούµενων 
εποχών, ώστε να παρατηρείται ένα χάσµα µεταξύ αυτών και των 
«νοητικών» δυνάµεων ατοµικών ή συλλογικών που δεν επαρκούν πια 
για τη λύση τους.  
Από την άλλη η πρόοδος της επιστήµης και η τεχνολογία, µε τον 
εκρηκτικό ρυθµό παραγωγής πληροφοριών και γνώσεων, οδηγούν 
στον εύκολο δρόµο της διάσπασης και της εξειδίκευσης, ένα δόµο 
ανεξέλεγκτο, επικίνδυνο και επώδυνο. Το ερώτηµα αν θα πρέπει οι νέες 
τεχνολογίες να µπουν στην εκπαίδευση ή όχι, τείνει να αντικατασταθεί, 
πλέον, από το ερώτηµα µε ποιόν τρόπο θα εφαρµοσθούν, ώστε να 
βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στις νέες ανάγκες του έργου τους, όπως 
προκύπτουν από την ίδια την πραγµατικότητα, και τα παιδιά να 
µπορέσουν να αντλήσουν τα µεγαλύτερα οφέλη µέσα από την καλύτερη 
αξιοποίησή τους . 
Οι πρώτος άξονας κίνησης θα αφορά θέµατα που σχετίζονται µε τις 
µορφές µε τις οποίες παρέχονται οι πληροφορίες από τα πολυµέσα και 
η σύγκρισή τους µε αυτές που βασίζονται στο γλωσσικό σύστηµα. 
Ο δεύτερος θα αφορά θέµατα πρακτικότερης σηµασίας για το 
νηπιαγωγείο όπως: τη στάση των νηπιαγωγών, τους στόχους, τα 
λογισµικά και τα κριτήρια επιλογής τους, τους τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να αξιοποιηθούν τα λογισµικά, τους ρόλους των 
εκπαιδευτικών, τις ικανότητες που απαιτούνται αλλά και που 
αναπτύσσουν οι νέες τεχνολογίες, η προσφορά τους στα παιδιά καθώς 
και µερικά κριτήρια για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών στο 
νηπιαγωγείο. 
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                Οπτικοακουστικές και γλωσσικές πληροφορίες 

 
Η µορφή που έχουν οι πληροφορίες, στηριζόµενες στις νέες 
τεχνολογίες, είναι κυρίως οπτικοακουστική. Οι λόγοι είναι αφενός η 
ευκολία και η εξέλιξη των µέσων που παρέχουν άπειρες δυνατότητες 
εικονικών εφαρµογών και αφετέρου οι εµπορικοί σκοποί.  
Παρόλο που µε αυτό τον τρόπο γίνονται ευκολότερα προσπελάσιµες 
στους ανθρώπους που δεν κατανοούν κάποια φυσική γλώσσα 
εντούτοις δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί και µαθητές, που 
δυσκολεύονται να προβούν στις κατάλληλες επιλογές, που θα 
καταλήξουν σε γνώση, µέσα από αυτόν τον τεράστιο όγκο 
πληροφοριών. Αυτό συµβαίνει γιατί σήµερα οι πληροφορίες είναι 
αποκοµµένες από το πλαίσιο αναφοράς τους αλλά και γιατί µαθηµένοι 
στην χρήση του γραπτού κειµένου και της αποµνηµόνευσης ως βασικού 
τρόπου µάθησης, τα παιδιά, οι ενήλικες αδυνατούν να περάσουν 
απρόσκοπτα στην πληροφοριακή ανάκτηση που διδάσκει ταυτόχρονα 
τη διαδικασία και το περιεχόµενο µάθησης. 
Οι πληροφορίες µε τη µορφή των αναπαραστάσεων έτσι όπως 
παρουσιάζονται από τα πολυµέσα χωρίζονται σε κατηγορίες: 

 Αναπαραστάσεις χώρου (χάρτες, πίνακες). Η αναπαράσταση 
χώρου ενδιαφέρεται να κάνει τον χώρο ορατό ή ακουστό. 

 Γραφικές αναπαραστάσεις (graphic) (σκίτσα-διαγράµµατα). 
Είναι οπτικές αναπαραστάσεις αφηρηµένων ιδιοτήτων και 
σχέσεων 

 Εικονογραφηµένες αναπαραστάσεις (Pictorial) (ζωγραφική, 
φωτογραφία,ήχος). Αφορούν την έκφραση. ΄Εκφραση µπορεί 
να είναι η προσπάθεια του καλλιτέχνη να µεταφράσει 
εντυπώσεις του κόσµου σε µια αναπαράσταση 
οπτικοακουστική. 

 Αφηγηµατικές (narrative) (φίλµ, βίντεο). Είναι η τοποθέτηση 
των παραστάσεων σε µια σειρά προκειµένου να καταλάβουµε 
µια ιδέα ή ένα φαινόµενο. 
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 Προσοµοίωσης (simulation). Οι τεχνικές προσοµοίωσης 
προσφέρουν δυναµικά µοντέλα του κόσµου τα οποία µπορούν 
να ερευνηθούν και στα οποία µπορούν να γίνουν πειράµατα. 
Τελευταία εφαρµόζεται και σε παιχνίδια. 

Αυτές οι κατηγορίες αναπαραστάσεων επικαλύπτουν η µια την άλλη. 
Πέρα από τη µορφή των πληροφοριών τα πολυµέσα προσφέρουν και 
δυο άλλες δυνατότητες: 

o Ταχύτητα, δηλαδή την άµεση µετάδοση στα πιο αποµακρυσµένα 
µέρη των οπτικοακουστικών πληροφοριών 

o  Ακρίβεια 
  
Η ταχύτητα και η ακρίβεια των πληροφοριών και των µηνυµάτων 
έχουν καθοριστική σηµασία στη σηµερινή παγκόσµια επικοινωνιακή 
πολιτική. Η οπτικοποίηση της πραγµατικότητας µέσα από ένα 
εικονικό σύστηµα έχει µεγάλη δύναµη αλλά κρύβει και παγίδες. Μια 
φωτογραφία, για παράδειγµα, δεν αποτελεί την πραγµατικότητα 
αλλά µια κωδικοποιηµένη αποµίµησή της. Η παγίδα που κρύβει είναι 
ότι η φαινοµενική πραγµατικότητα, στην ουσία, είναι επιλογή 
κάποιων ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες της 
εικόνας και την επεξεργάζονται µε τέτοιες τεχνικές ώστε να περνάει 
το µήνυµα που αυτοί θέλουν χωρίς να το αµφισβητεί κανείς. 

Ο κίνδυνος για τα µικρά παιδιά της ταύτισης της πραγµατικότητας µε 
αυτό που βλέπουν στην κινούµενη ή µη εικόνα, γίνεται σοβαρός αν 
λάβουµε υπόψη µας τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους, όπου το 
πραγµατικό συγχέεται µε το φανταστικό. ∆εν τους παρέχονται τα σαφή 
διαχωριστικά όρια που θα τα βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν αυτό το 
µπέρδεµα αλλά και δεν είναι ίσως ακόµα ώριµο να τα αντιληφθούν. 
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Η χρήση του γλωσσικού συστήµατος από την άλλη µεριά, δεν µπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση µε την πραγµατικότητα. Η πληροφορία δεν είναι 
«άµεση»γιατί παρεµβάλλεται ένα κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιεί 
σύµβολα κοινά για µια συγκεκριµένη κοινωνία, που δεν έχουν όµως 
καµία σχέση µε την απεικόνιση της πραγµατικότητας.Υπάρχουν τρόποι 
µε τους οποίους τα παιδιά µπορούν να ευαισθητοποιηθούν στην 
ανάγνωση µιας εικόνας αποκρυπτογραφώντας τους κώδικες και τις 
τεχνικές της: τον ρόλο των πλάνων, του κεντραρίσµατος, των 
χρωµάτων, του φωτισµού, της καθαρότητας. Η µύηση των παιδιών 
στους κώδικες της εικόνας ανοίγει το δρόµο της έκφρασής τους και 
µέσα από τη χρήση των περισσότερων σχεδιαστικών προγραµµάτων 
του Η/Υ γιατί την επεξεργάζονται µε βάση την τεχνική µε την οποία έχει 
δηµιουργηθεί. 
 
Στον ρόλο του σχολείου, που µέχρι τώρα ήταν να µάθει το παιδί να 
χειρίζεται το γλωσσικό σύστηµα και να µεταδίδει τη γνώση βασιζόµενο 
κυρίως στο κείµενο και στον προφορικό λόγο, έρχεται να προστεθεί και 
εκείνος που θα το μυήσει στο εικονικό σύστηµα. 
«Μυούµαι» στην εικονική γλώσσα, σηµαίνει καταρχήν ότι µπορώ να την 
καταλάβω αλλά και να εκφραστώ µέσω αυτής. Καταλαβαίνω σηµαίνει 
ότι είµαι σε θέση να αναγνωρίζω τα σύµβολα και τους κώδικες που 
χρησιµοποιεί. Δηλαδή είµαι σε θέση να αντιληφθώ ότι δεν είναι η πιστή 
αναπαράσταση της πραγµατικότητας, αλλά ένα επικοινωνιακό µέσον 
που συνδέεται άρρηκτα µε την προσωπικότητα του «ποµπού»όπως και 
κάθε επικοινωνιακό µέσον. 
Η σύµπραξη εικονικού και γλωσσικού συστήµατος, συχνότατα 
χρησιµοποιείται στο νηπιαγωγείο. Είναι αυτονόητο ότι «µια εικόνα 
µπορεί να είναι χίλιες λέξεις» αλλά γιατί να µη συµβαίνει και το 
αντίστροφο; Γιατί µε τη βοήθεια των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες µια λέξη να µη παραπέµπει και σε χίλιες εικόνες κάθε 
µορφής; (εικαστικές, ηχητικές, µουσικές, σταθερές, κινούµενες.)  
Γιατί τα παιδιά να µην συνδυάζουν τις δυνατότητες του γλωσσικού 
συστήµατος µε άλλες µορφές έκφρασης; Ένα πάντως είναι σίγουρο. Ότι 
από αυτές τις σχέσεις εκείνο που πρωτίστως έχει να ωφεληθεί είναι η 
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φυσική µας γλώσσα, όπως και εµείς όλοι που τη χρησιµοποιούµε, γιατί 
εµπλουτίζεται µε νέες λεκτικές εκφράσεις που ανακύπτουν µέσα από τη 
χρήση των νέων µέσων. 
Παρόλο που οι νέες τεχνολογίες έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν έχουν 
πετύχει την εκπαιδευτική επανάσταση που είχε προβλεφθεί. Αυτό 
οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους: 

 Στο ότι ο αριθµός των Η/Υ δεν κάλυπτε τις ανάγκες 
χρήσης από όλα τα παιδιά ισότιµα 

 Στη γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις 
νέες τεχνολογίες  

 Στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόσθηκαν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Ουσιαστικά υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν έχει 
προχωρήσει η ένταξη της Πληροφορικής στη προσχολική ηλικία:  
• Οι τρόποι χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν αναφέρονται στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου. 
• ∆εν έχει ληφθεί καµία µέριµνα από το ΥΠΕΠΘ για τη διανοµή Η/Υ σε 
όλα τα νηπιαγωγεία µε εξαίρεση ορισµένους ∆ήµους ή άλλους φορείς 
που επιλεκτικά χρηµατοδότησαν την αγορά τους. 
• Τα οφέλη από τη χρήση τους στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν 
έχουν ευρέως γίνει γνωστά ώστε να προκληθεί ένας γόνιµος 
προβληµατισµός και ενδιαφέρον για την εισαγωγή και πλήρη 
ενσωµάτωσή τους και στις κατώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
• Η µικρή ηλικία των παιδιών και οι τόσες άλλες προτεραιότητες που 
υπάρχουν δεν καθιστούν, κατά την άποψη των περισσοτέρων, την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών επιτακτική στο νηπιαγωγείο. 
Στην περίπτωση που οι νέες τεχνολογίες αρχίσουν να µπαίνουν στο 
νηπιαγωγείο, τότε, τόσο η στάση της/του νηπιαγωγού όσο και οι 
παιδαγωγικές µέθοδοι, ίσως, θα πρέπει να προσαρµοσθούν προς µια 
διαφορετική προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου. 
Ο ρόλοςτου εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την ολόπλευρη 
ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο. 
(Trotter, 1999).  
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Το να γίνει εφικτή η χρήση των συσκευών, των λογισµικών, των 
πολυµέσων και του ∆ιαδικτύου ως εργαλεία διδασκαλίας και µάθησης 
εξαρτάται από τις γνώσεις και τον ενθουσιασµό των εκπαιδευτικών 
καθώς και από το κίνητρο και την κατάλληλη προετοιµασία τους ώστε 
να θέσουν τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών και 
παιδαγωγικών αναγκών των παιδιών.  

 
Γιατί να χρησιµοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στο 
νηπιαγωγείο 
 
Τείνει να γίνει ευρύτερα αποδεκτό ότι «η διδασκαλία και η χρήση των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχουν ως κύριο στόχο να 
διευρυνθούνοι γνωστικές ικανότητες των παιδιών και να εµπλουτισθούν 
οι ευκαιρίες και οι τρόποι διδασκαλίας και µάθησης». Ο εµπλουτισµός 
των ευκαιριών και των τρόπων διδασκαλίας και µάθησης γίνεται πια 
επιτακτικός. Σχετικά µε τις ευκαιρίες για πληροφόρηση και µάθηση ας 
µην ξεχνάµε τα αποµακρυσµένα σχολεία. Οι νέες τεχνολογίες µε ένα 
σχετικά χαµηλό κόστος επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε 
βιβλιοθήκες όλου του κόσµου, καθώς επίσης και τη δυνατότητα της 
επικοινωνίας µε άλλα παιδιά αλλά και µε ειδικούς για κάποιο θέµα που 
τα ενδιαφέρει. Για τα παιδιά αυτά οι νέες τεχνολογίες αποτελούν 
ζωτικής σηµασίας εργαλεία.  
Οι τρόποι διδασκαλίας που εφαρµόζονται στα περισσότερα 
νηπιαγωγεία µπορούν να γίνουν ελκυστικότεροι και να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις αναπτυξιακές ανάγκες και ρυθµούς των 
παιδιών όταν βρίσκεται στη διάθεσή τους ένα εργαλείο µε πολλές 
δυνατότητες όπως της πληροφόρησης, της επικοινωνίας, της 
δηµιουργίας, της αξιολόγησης και του ελέγχου. 
Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει εξασφαλίσει ίσους όρους στην 
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες ανάµεσα στα φύλα, στις 
κοινωνικοοικονοµικές οµάδες και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
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΄Ενας από τους βασικότερους παράγοντες για τη συνεργασία των 
παιδιών σε µια δραστηριότητα µε Η/Υ είναι να έχουν όλοι πολύ καλή 
οπτική επαφή µε την οθόνη. 
Αν θα γίνεται χρήση του Η/Υ από τον εκπαιδευτικό και θα 
παρακολουθούν τα παιδιά τότε όλα τα παιδιά θα πρέπει να βλέπουν την 
οθόνη. Στο επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης πρωταρχικοί στόχοι, 
για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι: 

• Να µπορούν τα παιδιά να καταλάβουν την ανάγκη που τα οδηγεί 
στη χρήση αυτών των µέσων. Αυτό, προϋποθέτει ότι το παιδί έχει 
συνειδητοποιήσει τι θέλει και επιθυµεί πολύ να το 
πραγµατοποιήσει. ΄Εχει, µε άλλα λόγια, µπει στη διαδικασία ενός 
υποτυπώδους «προγραµµατισµού». Το επόµενο στάδιο θα είναι, 
πιθανόν, οι υποθέσεις στις οποίες θα οδηγηθεί το παιδί, σχετικά 
µε τον καλύτερο τρόπο για να πραγµατοποιήσει «το θέλω του» 
και ως εκ τούτου να προβεί σε επιλογές. 

•  Να δηµιουργηθεί ένα κλίµα που θα ευνοεί τους ελεύθερους αλλά 
και οργανωµένους πειραµατισµούς όλων των µορφών ώστε, µέσα 
από αυτούς, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του κάθε µέσου. 
΄Ετσι, θα είναι σε θέση να αντισταθούν και να ασκήσουν µια 
ενεργητική, κριτική στάση απέναντι στο παντοδύναµο οικονοµικό 
σύστηµα που επιβάλλει µια στερεότυπη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, η οποία οδηγεί στην κατανάλωση συγκεκριµένων, 
µόνο, προϊόντων. 

• Θα πρέπει τα παιδιά να έχουν µάθει να παρατηρούν και να 
σκέφτονται, να εκφράζονται και να δηµιουργούν. 
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                           ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ Η/Υ 
 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών γίνεται κυρίως 
µέσα από τη χρήση των προγραµµάτων που διαθέτει ο Η/Υ και αυτά 
βρίσκονται εξ. ορισµού σε κάθε νέο µηχάνηµα. 
Τα προγράµµατα χωρίζονται σε µεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που: 

 Επεξεργάζονται κείµενα 
 Επεξεργάζονται λογιστικά φύλλα και πίνακες  
 Επεξεργάζονται βάσεις δεδοµένων  
 Δηµιουργούν και επεξεργάζονται γραφικά και εικόνες 
 Διαχειρίζονται τα πολυµέσα  
 Διαχειρίζονται το όλο σύστηµα του Η/Υ. 

 
Αναλυτικότερα: 

 
 1. Τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου: Για έναν αρχάριο χρήστη η 
εκµάθηση αυτού του τύπου των προγραµµάτων του καλύπτει τις 
περισσότερες από τις ανάγκες του νηπιαγωγείου δεδοµένου ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουν εµπλουτισθεί µε σχεδιαστικές δυνατότητες, µε 
δυνατότητες επεξεργασίας στοιχείων κτλ. Με ένα τέτοιο πρόγραµµα 
µπορεί να κρατά ηµερολόγιο µε τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, 
να συντάσσει κάθε µορφής έγγραφο, ανακοινώσεις,να σχεδιάζει «φύλλα 
εργασίας» για να κρατά σηµειώσεις. 
2. Τα προγράµµατα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων βοηθούν στην 
τήρηση της οικονοµικής διαχείρισης του νηπιαγωγείου και 
διευκολύνουν τις εφαρµογές που απαιτούν χρήση πινάκων. 
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3. Τα προγράµµατα βάσεων δεδοµένων. Ίσως τα πιο πολύπλοκα και 
απαιτούν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις προγραµµατισµού. Ταξινοµούν 
πληροφορίες και δεδοµένα και τις διασταυρώνουν. Είναι ιδανικά α) για 
την τήρηση αρχείου παιδιών όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις 
της/του νηπιαγωγού για κάθε παιδί καθώς και για τη τήρηση αρχείου 
δανειστικής βιβλιοθήκης-αρχείου κασετών-δραστηριοτήτων κλπ. 
4. Tα προγράµµατα που δηµιουργούν και επεξεργάζονται εικόνες έχουν 
µεγάλη ζήτηση από επαγγελµατίες αλλά και απλούς χρήστες γιατί είναι 
πραγµατικά µια εφαρµογή µε άπειρες και εντυπωσιακές δυνατότητες 
5. Τα προγράµµατα που διαχειρίζονται τα πολυµέσα όπως ήχο, 
κινούµενες ή µη εικόνες, βίντεο, τηλεόραση.  
Στο Νηπιαγωγείο, όπου ο γραπτός λόγος δεν µπορεί να είναι το 
κυρίαρχο µέσο για την απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών, 
χρησιµοποιούνται: 

• Παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό 

• Τεχνικές εσωτερίκευσης της γνώσης µέσα από µορφές 
δραµατοποίησης 

• Επιστρατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις, 
βιωµατικές, επικοινωνιακές και εµπειρικές καταστάσεις. 

Τέτοιοι τρόποι µάθησης, που εγκαταλείπονται στις επόµενες 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, βρίσκονται πολύ κοντά στη φιλοσοφία των 
πολυµέσων και του ∆ιαδικτύου.  
 
Τα πολυµέσα παρέχουν επί πλέον: 

 Τη δυνατότητα ανάκλησης όποιων πληροφοριών, όποτε τις θέλει 
ο χρήστης και µε όποια σειρά, άπειρες φορές 

 Την ύπαρξη συνδέσµων από ένα τµήµα πληροφορίας σε ένα 
άλλο. Με τη χρήση των πολυµέσων δίδεται στο παιδί η ευκαιρία 
να ψάξει όταν το θέλει, ότι θέλει, και όπως το θέλει 
ανταποκρινόµενη στις ανάγκες της κάθε στιγµής. 
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Τρόποι εφαρµογής και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
στο νηπιαγωγείο 
 
Ένας Η/Υ σε µια τάξη του νηπιαγωγείου φέρνει αναπόφευκτα πολλές 
αλλαγές στην οργάνωση της τάξης. Αρχίζουν από τη σειρά και τον 
τρόπο που κάθε παιδί πρόκειται να χρησιµοποιήσει τον Η/Υ και 
φτάνουν στην αλλαγή της παιδαγωγικής µεθόδου που εφαρµόζει η/ο 
νηπιαγωγός. 
Οι παραπάνω στόχοι που αναφέρθηκαν, και οι νέες ανάγκες που 
προκύπτουν µπορούν να οδηγήσουν σε µιαν ουσιαστική αλλαγή: το 
πέρασµα από µια δασκαλοκεντρική πρακτική σε µια µαθητοκεντρική.  
Η µαθητοκεντρική αντίληψη δεν ετοιµάζει το παιδί του αύριο για µια 
κοινωνία που µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε ως προς την 
µορφή της αλλά δουλεύει µε το παιδί του σήµερα και τις πραγµατικές 
ανάγκες του. 

 Όταν για παράδειγμα µέσα από ένα project έχει προκύψει η 
ανάγκη των παιδιών να γράψουν γράµµατα, ιστορίες, ποιήµατα, ή 
ετικέτες, τα ειδικά για παιδιά προγράµµατα της επεξεργασίας 
κειµένου τους επιτρέπουν να συνθέσουν, να επαναδιατυπώσουν, 
να προσθέσουν και να αφαιρέσουν κείµενο χωρίς να αποσπάται 
η προσοχή τους από τις απαιτήσεις της λεπτής κινητικότητας για 
το σχηµατισµό των γραµµάτων. ΄Ερευνες έχουν δείξει ότι τα 
παιδιά που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν προγράµµατα 
επεξεργασίας κειµένου συνθέτουν µεγαλύτερες και συνθετότερες 
ιστορίες, ανησυχούν λιγότερο για λάθη και είναι πιο ικανά να 
προβαίνουν σε διορθώσεις (Clements & Nastasi, 1993). 

 
 Τα σχεδιαστικά προγράµµατα 

Στην άποψη ότι «δεν υπάρχει σύγκριση ανάµεσα το παιδικό σχέδιο µε 
το χέρι και σε αυτό που το παιδί σχεδίασε µε τον Η/Υ» έχουµε να 
αντιτάξουµε πως: 
α) η χρήση του Η/Υ δεν αποκλείει καθόλου την «χειροκίνητη» παραγωγή 
έργου, τη στιγµή που το παιδί µπορεί να ζωγραφίσει ό,τι θέλει στο χαρτί 
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και κατόπιν να «σαρωθεί» µε το ειδικό µηχάνηµα και να «περάσει» στον 
Η/Υ για να το επεξεργασθεί και 
β) µε τον Η/Υ το αρχικό σχέδιο µπορεί να υποστεί πολύ ενδιαφέρουσες 
τροποποιήσεις, είτε από το ίδιο το παιδί είτε από τα άλλα, 
προκαλώντας άπειρους πειραµατισµούς και παρατηρήσεις.  
 
 

 Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά άλµπουµ, ιστορίες οπτικοακουστικές, 
εποπτικό υλικό, παιχνίδια όπως τόµπολες, παιχνίδια ταύτισης, 
πίνακες διπλής εισόδου κλπ. Προκειµένου για τον έλεγχο 
παιχνιδιών ταύτισης µπορούν να τυπωθούν διαφάνειες ελέγχου 
µε τη σωστή π.χ διάταξη εικόνων τις οποίεςτα παιδιά θα 
τοποθετούν πάνω από τα καρτελάκια τους και να προβούν σε 
διορθώσεις. 

 Μπορεί να υποστηριχτεί η φάση σύνθεσης µιας άλλης 
δραστηριότητας. Αν για παράδειγµα τα παιδιά ασχολούνται µε το 
project αρχαίος πολιτισμός, µε τις νέες τεχνολογίες µπορούν να 
µάθουν περισσότερα για τον αρχαίο πολιτισμό χρησιµοποιώντας 
κατάλληλο λογισµικό, να βρουν και να σαρώσουν εικόνες 
προκειµένου να φτιάξουν ένα βιβλίο κλπ. Μέσω του ∆ιαδικτύου να 
βρουν ειδικές πληροφορίες σχετικά µε αυτό το θέµα. Να βγάλουν 
µια «εφηµερίδα» όπου θα καταγραφούν οι δραστηριότητες οι 
σχετικές µε το θέµα και τα συµπεράσµατά τους. 
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          Οι ρόλοι της/του νηπιαγωγού σε µια τάξη µε Η/Υ 

 
Σε πρώτη φάση υπεισέρχεται ο ρόλος του εκπαιδευτή. Τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή µε τον Η/Υ ώστε να εξοικειωθούν και να αισθανθούν 
άνετα µε τη χρήση του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η/ο 
νηπιαγωγός έχει τον πιο ενεργό ρόλο µε το να εκπαιδεύει τα παιδιά στη 
χρήση, να τους δείξει ένα λογισµικό και να ενθαρρύνει τους 
πειραµατισµούς τους. 
Σε δεύτερη φάση υπεισέρχεται ο ρόλος του οδηγητή. Τα παιδιά 
εξοικειώνονται µε τον Η/Υ και µπορούν να τον χρησιµοποιούν από µόνα 
τους. ΄Ετσι ο ρόλος του οδηγητή είναι να παράσχει βοήθεια όταν 
χρειαστεί για διασφάλιση της σωστής χρήσης, ενώ ο έλεγχος της 
κατάστασης βρίσκεται στα χέρια των παιδιών. 
Σε τρίτη φάση υπεισέρχεται ο υποδειγµατικός ρόλος. Τα παιδιά θα 
ασχοληθούν πολύ περισσότερο µε τον Η/Υ σαν πρακτικό εργαλείο 
ενσωµατωµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Σε τέταρτη φάση υπεισέρχερται ο ρόλος του κριτή, µε την έννοια της 
επιλογής και της διαµόρφωσης ενός κλίµατος στην τάξη ανάλογο µε τις 
ανάγκες των παιδιών. Οι ευθύνες του εκπαιδευτικού σε µια τάξη που 
χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες αρχίζουν προτού ο Η/Υ εισαχθεί στα 
νήπια προκειµένου να διασφαλιστεί ένα πλούσιο, ενδιαφέρον και 
αναπτυξιακά κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον διαλέγοντας τον τρόπο 
χρήσης ενός λογισµικού «πλαισίου» που θα βοηθήσει προς την 
κατεύθυνση της µάθησης και της σφαιρικής ανάπτυξης του παιδιού. 
(Davis & Shade, 1994). 
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Τι έχουν να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στα νήπια  

 
 
Ειδικότερα, µέσα από τη χρήση του Η/Υ τα παιδιά: 

 Μπορούν πολύ εύκολα να αντιληφθούν µια λανθασµένη ενέργεια 
χρήσης και να τη διορθώσουν ακολουθώντας εντολές ή 
ξαναδοκιµάζοντας. Οι µηχανισµοί της αυτοδιόρθωσης, της 
δοκιµής και της επανάληψης είναι βασικά στοιχεία µάθησης µε 
βιωµατικό τρόπο. 

 Μπορούν να πάρουν άµεση «θετική ενίσχυση». Ένα λάθος στις 
σχέσεις µε τους ανθρώπους ή µια λανθασµένη απάντηση µπορεί 
να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις όπως: την επίπληξη, την 
παρατήρηση ή µια οργισµένη αντίδραση. Ο Η/Υ το πολύ - πολύ να 
µην αντιδράσει καθόλου ή στην καλύτερη περίπτωση να δώσει 
οδηγίες για την σωστή περαιτέρω ενέργεια. Τα λογισµικά για 
παιδιά αλλά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γενικότερα, είναι 
οργανωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται από την πρώτη 
στιγµή σαφές ποιος είναι ο στόχος. Για να το πετύχουν συνήθως 
δίνουν ένα παράδειγµα του κυρίως παιχνιδιού - και των 
ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Παρατηρώντας το παράδειγµα 
γίνονται κατανοητοί και οι στόχοι αλλά και οι κανόνες του. 
Συνήθως, η «θετική ενίσχυση» είναι, είτε δυνατότητα συνέχισης 
του παιχνιδιού είτε πέρασµα σε ένα ανώτερο στάδιο δυσκολίας. 
΄Εχει παρατηρηθεί, µέσα από τη διδακτική πράξη, πόσο θετικά 
προκλητική είναι η ανακοίνωση µιας δύσκολης δραστηριότητας 
και πόσες δυνάµεις επιστρατεύουν, τα παιδιά, προκειµένου να 
την αντιµετωπίσουν. 
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 ΄Ερχονται σε επαφή µε µια άλλη συµβολική γλώσσα όπως π.χ. το 
«Ο» και το «Ι», εκτός από το γνωστό τους, γλωσσικό σύστηµα, 
που τείνει πια να είναι κοινή για όλες τις συσκευές νέας 
τεχνολογίας. 

 Εκτός από τη συµβολική γλώσσα των κουµπιών, τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή και µε την αγγλική γλώσσα µια που, πολλά 
λογισµικά δεν είναι πλήρως εξελληνισµένα. 

 Μέσα από µια κατάλληλη χρήση δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά 
να δουλέψουν οµαδικά, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν 
µε άλλα άτοµα της ηλικίας τους εντός και εκτός νηπιαγωγείου. 

 

 
  

Επίδραση των εικονικών περιβαλλόντων στην αντίληψη του 
χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η έννοια του χώρου έχει µελετηθεί πολύ µέχρι σήµερα και έχει 
αποτελέσει το αντικείµενο φιλοσοφικών αναζητήσεων καταρχήν και 
αργότερα ερευνών εκ µέρους των ψυχολόγων. Μπορούµε να πούµε ότι 
όλες τις θεωρίες ερµηνείας του χώρου και της αντίληψής του κινούνται 
ανάµεσα στις δύο ακραίες θεωρήσεις του έµφυτου και του επίκτητου ή 
εµπειρικού [Foreman & Gillet, 1998]. 
Η γνώση του χώρου (spatial cognition) είναι η διαδικασία µε την οποία 
το παιδί παρατηρεί, αποθηκεύει, ανακαλεί, δηµιουργεί, διορθώνει και 
επικοινωνεί µε εικόνες του χώρου. Η διαδικασία της κατανόησης του 
χώρου επιτρέπει στο παιδί να δηµιουργεί έννοιες του κόσµου µέσα στον 
οποίο δρα. Η αντίληψη των σχέσεων στο χώρο το καθιστά ικανό να 
λύνει µε δηµιουργικό τρόπο και αιτιολογηµένα σχετικά προβλήµατα. 
 Ως σχέσεις στο χώρο (spatialrelations), προσδιορίζονται ως η 
κατηγοριοποίηση, ο µετασχηµατισµός, η περιστροφή, η µετάβαση από 

 30 
 



το ολόκληρο στο επιµέρους και αντίστροφα, και η οπτικοποίηση 
[Osberg,1997]. 
Οι ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται µε τις δεξιότητες χώρου 

(spatial abilities) έχουν δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση 
ασχολείται µε το χώρο και συνδέεται µε την εξελικτική ψυχολογία. Στην 
τάση αυτή επικρατεί η σχολή της Γενεύης, [Piaget & Inhelder,1963] 
σύµφωνα µε την οποία οι πρώτοι µετασχηµατισµοί του παιδιού είναι 
αυτοί που διατηρούν τις τοπολογικές ιδιότητες των αντικειµένων και 
µόνον αργότερα το παιδί είναι ικανό να µεταφέρει στο δικό του 
αναπαραστάσιµο χώρο τις ευκλείδειες ιδιότητες των αντικειµένων. 
 Η δεύτερη κατεύθυνση ασχολείται µε τη γεωµετρία και έχει ως 
αντικείµενο δεξιότητες και διαδικασίες (abilities and processes) όπως 
αυτές του προσανατολισµού, της διατοµής, του αναπτύγµατος 
επιφάνειας, τη δεξιότητα σχηµατικής-απεικονιστικής πληροφορίας (IFI) 
και τη δεξιότητα οπτικής επεξεργασίας (VP) [Bishop,1983]. 
 Η οπτική εικόνα δεν οργανώνει µόνο τα δεδοµένα σε δοµές µε σηµασία, 
αλλά είναι ένας σπουδαίος παράγοντας καθοδήγησης για την αναλυτική 
ανάπτυξη µιας λύσης. Για τη διδασκαλία και τη µάθηση της γεωµετρίας 
υπάρχουν 2 κλασσικές θεωρήσεις: 
α) ως επιστήµης του χώρου, η οποία σχετίζεται µε τη θεωρία για το 
χώρο της Σχολής του Piaget, και 
β) ως µια λογική δοµή (logical structure) όπου η γεωµετρία αποτελεί το 
περιβάλλον στο οποίο ο µαθητής µπορεί να έλθει σε επαφή µε την 
έννοια της µαθηµατικής δοµής. 
Υπάρχει οµοφωνία στο ότι οι δύο παραπάνω θεωρήσεις συνδέονται 
επειδή µερικά επίπεδα της γεωµετρίας ως επιστήµης του χώρου 
χρειάζονται για τη µάθηση της γεωµετρίας ως λογικής δοµής.  
Ο Van Hiele αντιµετωπίζει τη γεωµετρία και ως επιστήµη του χώρου και 
ως εργαλείο για την επίδειξη µιας µαθηµατικής δοµή.  
 
Στη θεωρία του διακρίνει πέντε διαδοχικά επίπεδα κατανόησης 
γεωµετρικών εννοιών, τα οποία ιεραρχικά είναι: 

 Αναγνώριση (Recognition or Visualization or Visual Level) 
 Ανάλυση (Analysis or Descriptive Level) 
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 Άτυπη αφαίρεση (Abstraction or Theoretical level or informal 
deduction) 

 Τυπική αφαίρεση (Deduction Level) 
 Αυστηρότητα (Rigor or Formal Logic Level or Axiomnatics) 

 
Η απόκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζεται το παιδί για να επιλύει 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το χώρο δεν αναπτύσσονται δια µέσου 
της επαφής µε επίπεδα σχήµατα, αλλά δια µέσου άλλων 
δραστηριοτήτων όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα στερεά αντικείµενα, 
διαφορετικές θέσεις θέασής τους και ο χειρισµός τους. 
Τα µικρά παιδιά όταν πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο έχουν 
καλές διαισθητικές ιδέες για το χώρο, αλλά τα τρέχοντα αναλυτικά 
προγράµµατα δίνουν ελάχιστη προσοχή στην ανάπτυξη εννοιών του. 
Αποτελέσµατα ερευνών στην Ελλάδα έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας είναι σε θέση µε την παρέµβαση των ενηλίκων να 
διαµορφώσουν ορισµένες αντιλήψεις και έννοιες του προβολικού 
χώρου και να επιλύουν ανάλογα προβλήµατα και ακόµη ότι η επαφή µε 
γεωµετρικές έννοιες γίνεται πληρέστερη δια µέσου των γεωµετρικών 
στερεών. 
Καθώς το λογισµικό γίνεται περισσότερο φιλικό προς το χρήστη και 
παράλληλα η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο αποδεκτή στα 
προγράµµατα προσχολικής ηλικίας, οι νηπιαγωγοί έχουν την ευθύνη να 
εξετάσουν τις επιδράσεις που µπορεί να έχει στα παιδιά και να 
προετοιµαστούν για να τη χρησιµοποιήσουν προς όφελος όλων των 
παιδιών [NAEYC,1996]. Μεταξύ των χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και του τρόπου προσέγγισης της γνώσης στο νηπιαγωγείο 
είναι η συνεχής ανακάλυψη µέσα από προσωπικές εµπειρίες του 
παιδιού και η οργάνωση πλούσιου σε ερεθίσµατα περιβάλλοντος.  
Σχετικά µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά υπολογιστικά 
περιβάλλοντα που περιέχουν γεωµετρικές έννοιες δε στοχεύουν 
αποκλειστικά στην αποτελεσµατικότερη µάθηση της γεωµετρίας, αλλά 
τη χρησιµοποιούν και ως µέσο για την επίτευξη άλλων διδακτικών 
στόχων. Αρκετά από τα παραπάνω περιβάλλοντα µάθησης αφορούν 
στα επίπεδα σχήµατα κυρίως µε χρήση της LOGO σε συνδυασµό µε 
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ακέραιους και ρητούς αριθµούς, κλάσµατα, οµοιότητες, µετρήσεις. 
Ακόµη, η χρήση του υπολογιστή εισάγει µια δυναµική διάσταση στην 
έρευνα της οπτικής αναπαράστασης µε λογισµικό για δυσδιάστατες και 
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις σχηµάτων στην οθόνη. Όσον αφορά 
στην προσχολική εκπαίδευση και τα µαθηµατικά έχει προταθεί η 
εισαγωγή της εικονικής πραγµατικότητας µε στόχους µεταξύ άλλων και 
την εξερεύνηση γεωµετρικών ιδεών.  
Για τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα η νέα αντίληψη είναι ότι δεν 
λειτουργούν άµεσα ως γνωστικά εργαλεία, αλλά ως ενισχυτές της 
αντίληψης του χρήστη µέσω όλων των αισθήσεων του.  
 
 

              Αντίληψη χώρου και εικονική πραγµατικότητα 
 

Τα εικονικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται κυρίως από την 
προσοµοίωση µε υπολογιστή ενός τρισδιάστατου γραφικού 
περιβάλλοντος το οποίο µπορεί να εξερευνηθεί ελεύθερα σε πραγµατικό 
χρόνο. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα που παρέχεται στο 
χρήστη να αλληλεπιδρά µε τα αντικείµενα του εικονικού κόσµου. 
Η προσφορά των εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία µπορεί να συνοψιστεί στις παρακάτω δυνατότητες [Stuart & 
Thomas, 1991]: 
• Εξερεύνηση υπαρκτών αντικειµένων και χώρων στους οποίους δεν 
υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης από τους µαθητές 
• Μελέτη πραγµατικών αντικειµένων τα οποία είναι αδύνατο να 
κατανοηθούν διαφορετικά εξαιτίας του µεγέθους, της θέσης ή των 
ιδιοτήτων τους 
• ∆ηµιουργία περιβαλλόντων και αντικειµένων που έχουν διαφορετικές 
από τις γνωστές ιδιότητες 
• ∆ηµιουργία και χειρισµός αφηρηµένων αναπαραστάσεων 
• Αλληλεπίδραση µε εικονικά αντικείµενα 
• Αλληλεπίδραση µε πραγµατικούς ανθρώπους σε µακρινές φυσικές 
θέσεις ή φανταστικούς τόπους µε πραγµατικούς ή µη τρόπους 
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Από πρόσφατες έρευνες έχει επισηµανθεί ότι η χρήση περιβαλλόντων 
εικονικής πραγµατικότητας για εκπαιδευτικούς λόγους, αποτελεί µια 
πολλά υποσχόµενη προοπτική και αξίζει µια εκτεταµένη αξιοποίηση της 
ως εκπαιδευτικό εργαλείο [Merickel, 1992]. Σε αρκετά γνωστικά πεδία 
έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία της εικονικής πραγµατικότητας µε 
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, όπως στις φυσικές επιστήµες και 
επιστήµες ζωής, άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  
Η έρευνα ως προς τη σχέση µεταξύ εικονικής πραγµατικότητας και 
αντίληψης χώρου ενδιαφέρει κυρίως για δύο λόγους: 
• Αποτελεί ένα νέο πολύπλευρο µέσο για χωρική πληροφόρηση 
• Παρέχεται η δυνατότητα για ανάπτυξη µιας µοναδικά ευέλικτης 
µεθοδολογίας για διερεύνηση ερωτηµάτων σχετιζόµενων µε τη γνώση 
του χώρου, στηριζόµενη κυρίως στη δυνατότητα υλοποίησης 
καταστάσεων και χειρισµών που θα ήταν δύσκολο ή ακόµη και 
αδύνατο να δηµιουργηθούν στην πραγµατικότητα [Wilson, 1997]. 
• Οι έρευνες που χρησιµοποιούν την εικονική πραγµατικότητα για την 
αντίληψη του χώρου σχετίζονται κυρίως µε τους παρακάτω άξονες 
[Wilson, 1997]: 
• Μεταφορά της πληροφορίας ανάµεσα σε πραγµατικά και εικονικά 
περιβάλλοντα 
• Χρήση ορόσηµων για την εκµάθηση διαδροµών 
 
• Εκµάθηση του χώρου από άτοµα µε ειδικές ανάγκες [Osberg, 1997]. 
 
Αναφερόµενοι σε µεγαλύτερες ηλικίες, έχει διαπιστωθεί ότι τα εικονικά 

περιβάλλοντα των ηλεκτρονικών παιγνιδιών, δηµιουργούν στους 
χρήστες µια αίσθηση πλοήγησης σε τρισδιάστατο χώρο. Ακόµη τα 
αποτελέσµατα δραστηριοτήτων για την αναγνώριση γεωµετρικών 
στερεών µε χρήση επιτραπέζιων συστηµάτων εικονικής 
πραγµατικότητας σε πειράµατα που έγιναν µε παιδιά ηλικίας 11-13 ετών 
ήταν θετικά. 
Η ανάπτυξη της κατανόησης των γεωµετρικών εννοιών εξαρτάται 
περισσότερο από τις εµπειρίες που έχουν τα παιδιά και από όσα έχουν 
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διδαχτεί (educational experiences) παρά από την ηλικία ή την ωρίµανση 
του ατόµου µε την πάροδο του χρόνου. Ερευνητές αναφέρουν ότι 
πολλοί µαθητές που ξεκινούν το Λύκειο βρίσκονται µόνο στο 1ο ή το 2ο 
επίπεδο [Yusuf, 1994, Mason, 1998]. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
βρίσκονται συνήθως στο επίπεδο 0 ή 1. 
Το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στο δεύτερο (stage IΙ) νοητικό στάδιο 
ανάπτυξης κατά Piaget και µάλιστα στο υποστάδιο της διαισθητικής 
σκέψης (stage IΙΒ) (5ο, 6ο έτος) ή διαισθητικής γεωµετρίας σύµφωνα µε 
τον Papert . 
 

Προτεινόµενα εικονικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της 
αντίληψης του χώρου 
 

Τα εργαλεία ανάπτυξης εικονικών περιβαλλόντων που χρησιµοποιούµε 
είναι επιτραπέζια συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας, χωρίς 
εµβύθιση. Οι εικονικοί κόσµοι παρέχουν ελεύθερη πλοήγηση, δηλαδή 6 
βαθµούς ελευθερίας στην πλοήγηση και χρησιµοποιούν συνηθισµένες ή 
ειδικές συσκευές πλοήγησης (mouse, joystick, spaceball, spacemouse). 
Κατά περίπτωση µπορεί να µειωθούν οι βαθµοί ελευθερίας, ή να 
επιτραπούν συγκεκριµένοι άµεσοι χειρισµοί και αλληλεπίδραση µε τα 
αντικείµενα του εικονικού περιβάλλοντος. 
Στοχεύουν στην υποστήριξη της αντίληψης του χώρου, την εξοικείωση 
µε τον εικονικό και πραγµατικό χώρο, την κατανόηση των χωρικών 
σχέσεων, τη µεταφορά µάθησης από τα εικονικά σε πραγµατικά 
περιβάλλοντα. Η προσέγγιση στοχεύει να πειραµατιστούν τα παιδιά 
µόνα τους (στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό) και να θεωρήσουν την όλη 
διαδικασία ως παιχνίδι. 
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               Περιβάλλον-1: Εικονικοί κόσµοι µε φυσικό ανάλογο  
            
 
 

              
                   ΕΙΚΟΝΑ 1:Παράδειγμα εικονικού κήπου 
 
Τα περιβάλλοντα αυτά θα αξιοποιηθούν για να κατανοηθούν βασικές 
έννοιες χώρου όπως τοποθέτηση και προσανατολισµός: Από µόνη της 
η πλοήγηση σε επιτραπέζιο εικονικό περιβάλλον εισάγει τις έννοιες 
εµπρός-πίσω, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά. 
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Περιβάλλον-2:  Συλλογές στερεών (Χρήση προκαθορισµένων σηµείων 
θέασης και ελεύθερη πλοήγηση) 
 
 

 
 
                                    Εικόνα 2: Συλλογή στερεών 
 
Η διαδικασία της αντίληψης των γεωµετρικών στερεών από παιδιά 4-12 
ετών, επιτυγχάνεται είτε µε χειρισµό (περιστροφή κλπ) του ίδιου του 
στερεού, είτε µε αλλαγές στην οπτική γωνία του παιδιού γύρω από το 
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ακίνητο στερεό. Στις µικρότερες µάλιστα ηλικίες τα παιδιά προτιµούν το 
δεύτερο τρόπο [Piaget, 1963]. 
Σε σχέση µε τη διάκριση των µορφών επιδιώκεται αναγνώριση 
αντικειµένων µε βάση τα µορφολογικά χαρακτηριστικά (εικόνα 2) η 
οποία προηγείται της παρατήρησης και αναγνώρισης των µετρικών 
σχέσεων. Σε µεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν δοκιµαστεί τα 
εικονικά περιβάλλοντα σε σχέση µε τα πραγµατικά και τα αποτελέσµατα 
είναι θετικά. 
Σε σχέση µε τις Προβολικές σχέσεις (οι σχέσεις ανάµεσα σε αντικείµενα 
του χώρου όπου παρεµβάλλονται η ευθυγράµµιση, η συγγραµµικότητα, 
η οπτική γωνία), ο στόχος µας είναι το παιδί να αντιλαµβάνεται τις 
διαφορετικές όψεις των αντικειµένων (εικόνα 3). 
 

                         
 
                      Εικόνα 3:Όψη από πάνω συλλογής στερεών 
  
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε προκαθορισµένα σηµεία θέασης 
(εικόνα 4) είτε µε την ελεύθερη πλοήγηση που παρέχει το περιβάλλον. 
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 Εικόνα 4:Προοπτική από την  βάση στήριξης συλλογής στερεών 
 
Οι προβολικές έννοιες απαιτούν την πολλαπλή θεώρηση του ίδιου 
αντικειµένου για να κατανοηθούν οι θέσεις και οι σχέσεις των 
αντικειµένων στο χώρο και εισάγει την έννοια της κίνησης. 
Σε αυτή την ενότητα εκτιµούµε ότι προσφέρονται καλύτερα τα στερεά 
γεωµετρικά σχήµατα. Το φιλικό περιβάλλον διεπαφής επιτρέπει πολύ 
εύκολα να αλλάζει σηµεία θέασης (view-points) του αντικειµένου το 
παιδί είτε προκαθορισµένα από τον παιδαγωγό / ερευνητή, είτε µε 
ελεύθερη πλοήγηση η οποία επιτυγχάνεται µε απλούς σχετικά 
χειρισµούς ώστε να δει το παιδί ένα γεωµετρικό στερεό από κάθε 
επιθυµητή οπτική γωνία [Winn & Jackson, 1999]. 
 

 

        Περιβάλλον-3: Μετασχηµατισµοί γεωµετρικών στερεών  

 

Το παιδί µπορεί (σύροντας το ποντίκι) να αλλάξει µια διάσταση ενός 
γεωµετρικού στερεού αντικειµένου (εικόνα 5) και να δει πως 
δηµιουργείται (εικόνα 6) και σε ποιες περιπτώσεις ένα νέο αντικείµενο 
από τον µετασχηµατισµό του αρχικού σχήµατος. 
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                            Εικόνα 5: Ένα γεωμετρικό στερεό 
 

                       
                  Εικόνα 6:Η μία διάσταση έχει σχεδόν μηδενιστεί 
 
Μπορεί να πειραµατιστεί για να εντοπίσει από ποια γεωµετρικά στερεά 
µπορεί να προκύψει κάποιο άλλο και από ποια όχι. Το περιβάλλον 
παρέχει αυτή τη δυνατότητα χωρίς να πρέπει ο χρήστης να 
χρησιµοποιήσει αριθµητικές τιµές για να ορίσει το µήκος των πλευρών. 
Μπορεί πειραµατιζόµενος ο µαθητής να µηδενίσει µια διάσταση έτσι 
ώστε να εκφυλιστεί το γεωµετρικό στερεό σχήµα σε επίπεδο (εικόνα 6) 
για κάθε µια από τις 3 διαστάσεις (ο κύβος σε τετράγωνο, 
παραλληλεπίπεδο σε παραλληλόγραµµα, σφαίρα σε κύκλο, κύλινδρος 
σε παραλληλόγραµµο ή κύκλο, κώνος σε τρίγωνο ή κύκλο). 
 

                            

                           Περιβάλλον-4: Περιστροφή στερεών  
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Αυτό το εικονικό περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα µετακίνησης και 
περιστροφής ενός αντικειµένου, έτσι ώστε να αλλάζει η θέση του 
παρατηρούµενου αντικειµένου αντίτου σηµείου θέασης. Με τον τρόπο 
αυτό εισάγεται βιωµατικά η ανάλυση των κινήσεων των σωµάτων στο 
καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων που δεν µπορεί να υλοποιηθεί στο 
φυσικό κόσµο µε αυστηρότητα (γύρω από καθένα άξονα). Τα παιδιά 
παρατηρούν τα γεωµετρικά στερεά να περιστρέφονται γύρω από 
καθένα άξονα και. ακόµη µπορούν να πάρουν και να περιστρέψουν το 
αντικείµενο γύρω από ένα άξονα x ή y ή z (εικόνα 7). 
 

                           
          Εικόνα 7:Περιστροφή κύβου γύρω από τους άξονες χ,y,z 
 
 
          Περιβάλλον-5: Κλίµακα αντικειµένων προσοµοίωσης 
 
Οι εικονικοί κόσµοι που χρησιµοποιούµε κινούνται σε διάφορες 
κλίµακες, ως προς το µέγεθος του απεικονιζόµενου χώρου: είτε στον 
µίκρο-χώρο (δραστηριότητες πάνω στο τραπέζι), είτε στο µέσο- χώρο 
(δραστηριότητες µέσα σε δωµάτιο) είτε ακόµη στο µάκρο-χώρο. Στα 
εικονικά περιβάλλοντα είναι επιτεύξιµο το πέρασµα από τη µια κλίµακα 
στην επόµενη της µε την αποµάκρυνση ή το πλησίασµα από το 
παρατηρούµενο αντικείµενο γεγονός που δεν προσφέρεται άµεσα, 
εύκολα και\ υλοποιήσιµα στον πραγµατικό κόσµο. 
 Θα υπάρχουν τρία εικονικά περιβάλλοντα α) συνοικία (εικόνα 8),  
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β) εσωτερικό δωµατίου και γ) αντικείµενα πάνω σετραπέζι. Μετά από 
ελεύθερη πλοήγηση στη συνοικία\ το παιδί θα µπορεί να εισέλθει στο 
εσωτερικό ενός σπιτιού και να πλησιάσει πολύ κοντά στο τραπέζι και 
να παρατηρήσει τα αντικείµενα που βρίσκονται πάνω του. 
 
 
 

                       
                                            Εικόνα 8:Συνοικία 
 
Συμπερασματικά οι παραπάνω ενότητες εικονικών περιβαλλόντων 
προτείνεται να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά µε τα υπάρχοντα 
µέσα για την ενίσχυση των εµπειριών των παιδιών και θα συμβάλλουν 
στην εκπαίδευση αυτών.   
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ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Πληροφορική και οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας, λόγω του εγκάρσιου χαρακτήρα τους, διαπερνούν 
σταδιακά το σύνολο του κοινωνικού ιστού και είναι πλέον παρούσες σε 
μεγάλο μέρος των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. 
Επιπλέον,οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται σε μια διαδικασία 
συγκρότησης της ιδιαίτερής τους κουλτούρας, γεγονός που θέτει το 
εκπαιδευτικό σύστημα προτετελεσμένων γεγονότων. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι αναγκασμένο να ανταποκριθεί ανάλογα στις σημαντικές 
αυτές τεχνολογικές αλλαγές, ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες 
απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και στις ραγδαίες εξελίξεις της 
αγοράς εργασίας. 
Η σταδιακά αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις 
πτυχές της ανθρώπινης ζωής επηρεάζει την κοινωνία και οδηγεί 
αναπόφευκτα στην αντίληψη ότι κάθε νέος στα πλαίσια της γενικής του 
εκπαίδευσης πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες 
σε αυτές τις τεχνολογίες. Κάτω από το πρίσμα αυτό, η εκπαίδευση στην 
Πληροφορική (και μέσω της Πληροφορικής) θα πρέπει να προσφέρει 

 43 
 



στους νέους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να 
αντιμετωπίσουν με καλύτερα εφόδια τις καθημερινές απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας. Επιπλέον, η εκπαίδευση στην Πληροφορική στο 
πλαίσιο της Γενικής Παιδείας θα συμβάλλει στην εκπλήρωση του 
δημοκρατικού αιτήματος για πρόσβαση στη γνώση από όλους τους 
μαθητές. 
Οι σημερινοί μαθητές έρχονται από πολύ νωρίς σε επαφή με τα 
σύγχρονα τεχνολογικά αντικείμενα. Ο υπολογιστής ενδημεί πλέον στο 
καθημερινό τους περιβάλλον, εξαπλώνεται και καθιερώνεται ως 
πολιτισμικό και γνωστικό εργαλείο ευρείας χρήσης. Ο υπολογιστής, 
εισβάλλοντας στον χώρο των παιδιών αποκτά συχνά μυθικές 
διαστάσεις, ενδύεται με ανθρωπομορφικές και επηρεασμένες από την 
επιστημονική φαντασία αναπαραστάσεις, δημιουργεί λογικές χρήσης 
που βρίσκονται κατά κανόνα σε διάσταση με τις λογικές λειτουργίας 
του.    
Η εξέλιξη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών καθώς και οι νέες 
δυνατότητες διαχείρισης των πληροφοριών, καθιστούν αναπόφευκτη 
την εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι 
προσφέρει στους σημερινούς μαθητές, στο πλαίσιο της γενικής τους 
εκπαίδευσης, τις απαιτούμενες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις που 
θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας.  
Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε δύο διαφορετικούς τρόπους 
προσέγγισης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση: 

 την Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο 
 την Πληροφορική ως μέσο γνώσης, έρευνας, μάθησης και 
υποβοήθησης της διδασκαλίας των μαθησιακών αντικειμένων. 

Στις περισσότερες χώρες η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται όχι ως αυτόνομο γνωστικό 
αντικείμενο αλλά ως εργαλείο διαθεματικών δραστηριοτήτων. Δίνεται 
λοιπόν έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών, στην επικοινωνία, και 
στην χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.  
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Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα της Eurydice σχετικά με την χρήση των 
ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών 
και της Επικοινωνίας αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών 
των μαθητών σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κυρίως ως εργαλείο για τη 
διδασκαλία άλλων μαθημάτων και οι προβλεπόμενες δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν τη χρήση λογισμικού, την αναζήτηση πληροφοριών και 
τα δίκτυα επικοινωνιών για την επέκταση της γνώσης σε διάφορα 
μαθήματα Σε πολλές χώρες, o χρόνος που αφιερώνεται για τις ΤΠΕ είναι 
ελαστικός. Οι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά µε τις 
προσεγγίσεις που υιοθετούνται μοιάζουν αρκετά σε όλες τις χώρες.  
 

 
Μελετώντας τα αναλυτικά προγράμματα της Αγγλίας, Ηνωμένων 
Πολιτειών, Γαλλίας και Ελλάδας διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου όλων αυτών των χωρών με την ενασχόλησή τους 
με τις ΤΠΕ θα πρέπει να αναπτύξουν ορισμένες τεχνολογικές δεξιότητες 
όπως: 

• να εξοικειωθούν με τα περιφερειακά μέσα και τις βασικές λειτουργίες 
του υπολογιστή, 

• να μπορούν να χρησιμοποιούν με αυτονομία και υπευθυνότητα τα 
τεχνολογικά συστήματα και να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε 
διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, 

• να χρησιμοποιούν λογισμικό γενικής χρήσης, για να εκφράζουν τις 
ιδέες τους με πολλούς τρόπους και μέσα, 

• να χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά, 

• να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο ιστό 
πληροφοριών (διαδίκτυο), 

• να συλλέγουν και να αξιοποιούν πληροφορίες από διαφορετικές 
ηλεκτρονικές πηγές, 

• να επικοινωνούν μεταξύ τους εκφράζοντας τις ιδέες τους (ηλ. 
ταχυδρομείο), 

• να χρησιμοποιούν μια απλή γλώσσα προγραμματισμού logo-like, 
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• να δημιουργούν τις εργασίες τους σε περιβάλλον πολυμεσικής 
εφαρμογής. 
 

Αγγλία 
Οι ΤΠΕ ορίζονται ως ένα ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα στο Εθνικό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας. Ωστόσο ο τρόπος µε τον 
οποίο διδάσκεται στους μαθητές των βαθμίδων key stage 1,2 της  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ένα θέμα που αφορά στο σχολείο.  

 
Αυτός μπορεί να είναι µε ξεχωριστά μαθήματα Πληροφορικής 

(Information and Communication Technology), µε διαθεµατική 
διδασκαλία ή ένας συνδυασμός και των δύο. Η Αγγλία θεωρείται 
πρωτοπόρος στη πρωτοβουλία της ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στο 
αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων και από τις λίγες χώρες που 
τις έχουν προσαρμόσει ουσιαστικά σε όλα τα γνωστικά εκπαιδευτικά 
αντικείμενα. Αρκεί να επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα National 
Curriculum online για να διαπιστώσει το πλήθος των διαθεματικών 
μαθημάτων που έχουν σχεδιαστεί. Τέλος μια επιπλέον καινοτομία 
του αγγλικού συστήματος είναι η χρήση διαλογικού πίνακα (interactive 
whiteboard) στην εκπαιδευτική διαδικασία.           
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πολύ νωρίς, σε σχέση με τις χώρες της 
Ευρώπης, τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στον χώρο της 
εκπαίδευσης και κατάφεραν να τις ενσωματώσουν με επιτυχία σε όλες 
τις βαθμίδες αλλά και σε όλα τα εκπαιδευτικά γνωστικά αντικείμενα. Οι 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αμερική (Grades 2-6) 
χρησιμοποιούν την πληροφορική ως μέσο για τη διευκόλυνση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (National Educational Technology Standards 

for Students and Teachers, ISTE, 2000). 

Γαλλία 
Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση που έχει σταδιακά εφαρμοστεί από τις αρχές του σχολικού 
έτους 2002, η ανακάλυψη και η εκμάθηση των ΤΠΕ έχει εισαχθεί για να 
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υποστηρίξει την εργασία σε ένα σύνολο μαθημάτων από το πρώτο έτος 
του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με το νέο αυτό πρόγραμμα, οι ΤΠΕ 
αντιμετωπίζονται ως ένα συνηθισμένο και καθημερινό εργαλείο στην 
υπηρεσία των εκπαιδευτικών διεργασιών. Επίσης αναφέρεται ότι μέχρι 
το τέλος της φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο οι μαθητές θα πρέπει 
να έχουν αποκτήσει τις τεχνολογικές δεξιότητες που αντιστοιχούν στο 
«Δίπλωμα πληροφορικής και διαδικτύου» (Brevet de l’information et de 
l’internet ). 
 
 
 
 
 

                Πληροφορική και ελληνικό δημοτικό σχολείο 
 

Σε αντίθεση με όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, δεν υπήρξε ποτέ κεντρικός 
σχεδιασμός για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 
πρωτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ελληνικών 
δημοτικών σχολείων με υπολογιστές [Κόμης, 1999]. Εντούτοις, αρκετά 
σχολεία τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση έχουν  
εξοπλιστεί με υπολογιστές κυρίως με πρωτοβουλία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Το γεγονός 
αυτό, καθώς και η όλο και περισσότερο αυξανόμενη από την κοινωνία 
απαίτηση για αλφαβητισμό στις νέες τεχνολογίες καθιστά απαραίτητο 
ένα συνολικό σχεδιασμό ένταξης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική 
διαδικασία από την πρώτη κιόλας βαθμίδα της εκπαίδευσης.  
Το δημοτικό σχολείο βρίσκεται συνεπώς μπροστά σε μια νέα 
κατάσταση: η ένταξη ενός νέου μέσου στη σχολική διαδικασία, αν και 
δεν γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης, ενέχει 
κάποιες σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
[Dieuzeide, 1994].  
Υπάρχει σήμερα μια γενική συμφωνία στη σχετική παιδαγωγική 
βιβλιογραφία ότι το αντικείμενο της Πληροφορικής έχει αρκετές 
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ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα μαθήματα και προϋποθέτει την 
υιοθέτηση ορισμένων καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν 
θέλουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε τις παιδαγωγικές και 
μετασχηματιστικές δυνατότητες που υπόσχεται σήμερα η υπολογιστική 
τεχνολογία [Baron & Bruillard, 1996]. Επιπλέον, ο υπολογιστής δεν είναι 
ένα οποιοδήποτε μέσο που εντάσσεται στο σχολικό χώρο. Δεν είναι 
λίγοι οι εκπαιδευτικοί που διαβλέπουν σε αυτόν την προοπτική της 
μερικής αντικατάστασης του ρόλου τους με όλες τις αναμενόμενες 
συνέπειες (αντιδράσεις, φόβος, κλπ).  
Ο σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής, αλλά και η μορφή του 
διαφέρει στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι βάσεις δεδομένων, 
για παράδειγμα, στις μεν μικρές ηλικίες χρησιμοποιούνται ως λογισμικό 
για καλλιέργεια δεξιοτήτων ταξινόμησης, που μαζί με άλλες γνωστικές 
διεργασίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της διακριτικής, αντιληπτικής 
ικανότητας των παιδιών και στη συστηματική διάταξη των σχέσεων 
μεταξύ αντικειμένων και γεγονότων, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες 
μαθαίνουν τα παιδιά να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν βάσεις 
για τις ανάγκες των εργασιών τους σε όλα τα μαθήματα και για να 
μάθουν να ερευνούν. Το λογιστικό φύλλο επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μάθουν πειραματιζόμενα τα παιδιά - με τη 
βοήθεια του δασκάλου - την έννοια της μεταβλητής, ενώ σε μεγαλύτερη 
ηλικία για να κάνουν τις δικές τους έρευνες στο πλαίσιο σύνθετων 
δραστηριοτήτων [Mellar, 1994].     
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που χαρακτηρίζεται από τον κυρίαρχο 
ρόλο του ενός δασκάλου (ακόμα κι αν το γεγονός αυτό έχει αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια με τη χρήση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών όπως 
ξένης γλώσσας και φυσικής αγωγής), είναι το τελευταίο σχολικό στάδιο 
κατά το οποίο οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έχουν ακόμα τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με ίσους όρους όλα τα παιδιά, χωρίς να 
συνδέονται με την επιμέρους διδασκόμενη ύλη. Στα πλαίσια αυτά, η 
εισαγωγή της πληροφορικής δεν έχει ως στόχο να προσθέσει νέες 
δυσκολίες αλλά αντίθετα να προσφέρει νέους, σύγχρονους τρόπους και 
μεθόδους, συμπλήρωμα των κλασσικών, στην εκπλήρωση του 
εκπαιδευτικού έργου.  
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Οι λόγοι που οδήγησαν στην ένταξη των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στο περιβάλλον ενός δημοτικού σχολείου- 

Θεωρητική τεκμηρίωση  

Βασικός σκοπός της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (όπως διατυπώθηκε στο Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) 
είναι:  “οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως “γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο”, 
αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και προσεγγίζουν βασικές 
αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας”. 
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο, κάτω από το 
πρίσμα αυτό, πρέπει να σκοπεύει στην αρχική συγκροτημένη και 
σφαιρική προσέγγιση από όλους τους μαθητές των διαφόρων χρήσεων 
της υπολογιστικής τεχνολογίας στα πλαίσια των καθημερινών 
σχολικών τους δραστηριοτήτων σε μια περίοδο που μαθαίνουν 
“οσμωτικά” και η εξοικείωση με τον υπολογιστή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια [Ράπτης,1998]. Η έμφαση δίνεται στο να αναπτύξουν οι 
μαθητές δραστηριότητες με τον υπολογιστή και να κατανοήσουν 
βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε 
σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες: η πληροφορία και η επεξεργασία της, 
η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της 
γνώσης.  
Η πρώτη επαφή των μαθητών με την υπολογιστική τεχνολογία μπορεί 
να αρχίσει στο δημοτικό σχολείο και στις δύο τελευταίες τάξεις του με 
την καθιέρωση εβδομαδιαίας Ώρας Πληροφορικής (ένα τρίτο ή ένα 
τέταρτο του ημερήσιου σχολικού χρόνου). Η επαφή των μαθητών με τον 
υπολογιστή δεν περιορίζεται μόνο στο χρόνο της Ώρας Πληροφορικής 
αλλά μπορεί να επεκταθεί σε αρκετές από τις καθημερινές τους εργασίες 
στα πλαίσια της σχολικής τάξης (με τη χρήση της γωνιάς του 
υπολογιστή) επιτρέποντας διαφοροποίηση και εξατομίκευση των 
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μαθησιακών ευκαιριών και ευνοώντας μια παιδαγωγική επικεντρωμένη 
στο μαθητή.    

 
Η υλοποίηση του παραπάνω γενικού σκοπού περνά μέσα από 

τέσσερις άξονες: 
 Ο υπολογιστής γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο 
 Εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα 
 Εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών  
  Πληροφορικός αλφαβητισμός 

 
Πιο αναλυτικά: 
  

 Ο υπολογιστής γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο, συνιστά τον κύριο 
άξονα ένταξης των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Οι σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι νέες 
θεωρήσεις της γνωστικής ψυχολογίας καθώς και οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην προβληματική ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού 
καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής 
μάθησης στο δημοτικό σχολείο. Το λογισμικό αυτό μπορεί να είναι 
μορφής αλληλεπιδραστικών πολυμέσων, προσομοίωσης, 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού, μοντελοποίησης, κλπ. και πρέπει να 
προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα διερεύνησης πραγματικών ή 
φανταστικών καταστάσεων, αντίστοιχων του επιπέδου ωριμότητάς 
τους, και να διευκολύνει την ανάπτυξη της δημιουργικής και 
ανακαλυπτικής μάθησης. Ο υπολογιστής γίνεται μέσο για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων από καταστάσεις που επιλέγονται από το 
άμεσο περιβάλλον του μαθητή και για την οργάνωση γνώσεων και 
δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει σταδιακά τον κόσμο 
μέσα στον οποίο ζει και να δράσει πάνω σε αυτόν.  
Ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά 

αντικείμενα, συνιστά το δεύτερο κύριο άξονα ένταξης. Η αποτελεσματική 
χρήση του υπολογιστή με λογισμικό ευρείας χρήσης (π.χ. ζωγραφική, 
επεξεργασία κειμένου, λογιστικό φύλλο) εντάσσεται στα πλαίσια της 
διδασκαλίας μαθημάτων όπως η γλώσσα και η γραπτή έκφραση, τα 
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μαθηματικά, και η δημιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 
καλλιτεχνικές και τις συλλογικές δραστηριότητες. 

Ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, 
είναι ο τρίτος άξονας ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται χρήση βάσεων 
δεδομένων για αναζήτηση στοιχείων, χρήση των δικτύων για 
επικοινωνία με άλλους μαθητές και για αναζήτηση πληροφοριών. 

Ο πληροφορικός αλφαβητισμός, αποτελεί τον τελευταίο άξονα 
ένταξης των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για την 
ολοκληρωμένη κατανόηση του υπολογιστικού συστήματος και την πιο 
αποτελεσματική χρήση του, θεωρείται απαραίτητη η προσέγγιση των 
βασικών λειτουργιών του υπολογιστή: αποθήκευση πληροφοριών, 
επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνία, μέσα σε μια προοπτική 
τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης των δυνατοτήτων της 
υπολογιστικής τεχνολογίας. Στα πλαίσια του δημοτικού, οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τον πληροφορικό αλφαβητισμό έμμεσα και αβίαστα, 
από τις εμπειρίες που αποκομίζουν χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή 
ως εργαλείο, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διδακτικές 
ενέργειες που προϋποθέτει η υλοποίηση αυτού του άξονα. 
Βάσει των παραπάνω έγιναν κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες 
επιγραμματικά είναι οι ακόλουθες: 

 Η εκπαιδευτική καινοτομία των Η/Υ είναι συμβατή με τις 
πνευματικές ικανότητες των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών.  

 Οι παραστάσεις που αποκτώνται με τη χρήση Η/Υ, διαρκούν 
περισσότερο συγκριτικά με άλλους τρόπους.  

 Οι Η/Υ φέρνουν αλλαγές στη δομή του σχολείου και γενικότερα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Οι Η/Υ αλλάζουν τους ρόλους χωρίς να καταργούν το δάσκαλο και 
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής σχέσης.  

 Οι Η/Υ είναι συμβατοί με τη γενετική της γνώσης.  
 Η χρήση των Η/Υ από τη βασική εκπαίδευση, βοηθάει στην 
ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να γνωρίσουν και να 
κατακτήσουν τις εξελίξεις που φέρνουν οι Η/Υ. 

  Οι Η/Υ προσφέρονται στον τομέα της αντικειμενικής αξιολόγησης 
και ελέγχου της σχολικής επίδοσης του μαθητή. 
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 Το οικονομικό κόστος για ένα σχολείο αν και μεγάλο δεν είναι 
απαγορευτικό.   

Από τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικής χρήσης των Η/Υ, 
αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της 
Πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου, χωρίς να 
αποκλείεται η χρήση τους ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
ως εποπτικού μέσου, ως γνωστικού εργαλείου και ως μέσου 
ψυχαγωγίας. Ο λόγος για την απόφαση αυτή δεν είναι ότι οι άλλες 
εκπαιδευτικές χρήσεις θεωρήθηκαν λιγότερο σημαντικές, αλλά το 
γεγονός ότι η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, θα δημιουργούσε 
το απαραίτητο υπόβαθρο για εφαρμογή και καλύτερη αξιοποίηση των 
υπόλοιπων χρήσεων. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε στην πράξη 
ρεαλιστική και ορθή. Την πρώτη χρονιά -όπου το σύνολο σχεδόν 
δασκάλων και μαθητών αγνοούσαν στοιχειώδη θέματα σχετικά με τους 
Η/Υ- κατακτήθηκαν οι βασικές γνώσεις, δυνατότητες και δεξιότητες 
σχετικά με αυτούς. Τη δεύτερη χρονιά, δάσκαλοι και μαθητές, πιο 
έμπειροι, μόνοι τους αναζήτησαν και εφάρμοσαν με επιτυχία το σύνολο 
των εκπαιδευτικών χρήσεων.     

Για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής τέθηκαν συγκεκριμένοι 
στόχοι που ήταν: 

Γενικοί στόχοι 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους Η/Υ, έτσι ώστε να 
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να τους 
απομυθοποιήσουν. 

 Να αναπτυχθεί η αυτονομία των μαθητών, δια μέσου του τρόπου 
σκέψης που χαρακτηρίζει την επιστήμη της Πληροφορικής. 

 Να αναπτυχθεί σε ατομικό επίπεδο η πρωτοβουλία και 
αυτενέργεια, αλλά και σε ομαδικό η συνεργατικότητα και το 
ομαδικό πνεύμα. 

 Να χρησιμοποιηθούν οι Η/Υ ως μέσο διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 
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 Να χρησιμοποιηθούν οι Η/Υ ως μέσο ψυχαγωγίας και μέσα από 
αυτή, να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.  

Ειδικοί στόχοι 

 Να ενημερώσει τους μαθητές για το αντικείμενο της 
Πληροφορικής και τις διάφορες εφαρμογές της. 

 Να γνωρίσει στους μαθητές τη δομή και λειτουργία των Η/Υ. 
 Να συνηθίσει τους μαθητές στη χρήση προγραμμάτων ως 
εργαλείων αναζήτησης, επικοινωνίας, επεξεργασίας και 
παρουσίασης πληροφοριών.   

 Να εφοδιάσει τους μαθητές με βασικές γνώσεις αλγοριθμικής 
επίλυσης προβλημάτων. 

 Να μάθει στους μαθητές να προγραμματίζουν στοιχειωδώς τους 
Η/Υ. 

Με βάση τους στόχους αυτούς καθορίστηκαν συγκεκριμένα 
αναμενόμενα αποτελέσματα: 

 Οι μαθητές να γνωρίζουν τις βασικές εφαρμογές της 
Πληροφορικής. 

 Οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα διάφορα μέρη του Η/Υ. 
 Οι μαθητές να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες και 
χαρακτηριστικά των Η/Υ και τις διαφορές τους από άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές. 

 Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των Η/Υ 
στην καθημερινή ζωή και γενικότερα στην κοινωνία. 

 Οι μαθητές να επεξεργάζονται κείμενα με τη χρήση 
κειμενογράφου. 

 Οι μαθητές να γνωρίζουν τι είναι αλγόριθμοι και να τους 
χρησιμοποιούν για την επίλυση απλών καθημερινών 
προβλημάτων με τη χρήση προγράμματος λογιστικού 
φύλλου. 

 
 Οι μαθητές να αναγνωρίζουν τις φάσεις ενός 
προγράμματος και να προγραμματίζουν στοιχειωδώς 
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κάνοντας χρήση της γλώσσας Logo για την οποία θα 
μιλήσουμε παρακάτω. 

 Οι μαθητές να χρησιμοποιούν τους Η/Υ σαν εργαλείο 
επικοινωνίας. 

 Οι μαθητές να αντλούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες 
από διάφορα προγράμματα. 

Τα σχήματα διδασκαλίας που προκύπτουν από τις πιο πάνω 
διαπιστώσεις και στόχους, στηρίζονται στις πιο αντιπροσωπευτικές 
θεωρίες μάθησης, τη συμπεριφοριστική προσέγγιση του Skinner, τη 
γενετική επιστημολογία του Piaget, τις θεωρίες του δομητισμού και την 
κοινωνιο-πολιτιστική προσέγγιση του Vygotsky. 
 
                                  ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
 
 

Eνότητες Όλες οι τάξεις Ε΄ Τάξη ΣΤ΄ Τάξη 

1. Ανακαλύπτω 
και διερευνώ με 
τον υπολογιστή 
 

Προσομοιώσεις,  
Εκπαιδευτικά 
παιγνίδια, 
Αλληλεπιδραστικά 
πολυμέσα 

Χρήση λογισμικού 
γενικής χρήσης 
(ζωγραφική, 
επεξεργασία 
κειμένου), 
Εκπαιδευτικές 
εφαρμογές 
διερευνητικού 
χαρακτήρα,  
Εκπαιδευτικά 
παιγνίδια.  

Χρήση λογισμικού 
γενικής χρήσης 
(ζωγραφική, 
επεξεργασία 
κειμένου), 
Εκπαιδευτικές 
εφαρμογές 
διερευνητικού 
χαρακτήρα, 
λογισμικό 
προσομοίωσης και 
μοντελοποίησης 

2. Μαθαίνω με 
τον υπολογιστή 
 

Εκπαιδευτικές 
εφαρμογές 
πολυμέσων 

Χρήση λογισμικού 
γενικής χρήσης 
(ζωγραφική, 
επεξεργασία 
κειμένου), 
Εφαρμογές 
πολυμέσων 

Χρήση λογισμικού 
γενικής χρήσης 
(ζωγραφική, 
επεξεργασία 
κειμένου, βάσεις 
δεδομένων, 
λογιστικό φύλλο, 
γραφικά), 
Εφαρμογές 
πολυμέσων  
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3. 
Πληροφορούμαι 
και επικοινωνώ 
με τη βοήθεια 
του υπολογιστή 
 

 Χρήση βάσεων 
δεδομένων, 
Δίκτυα (www), 
Επικοινωνία με mail 

Χρήση - ενημέρωση 
βάσεων δεδομένων, 
Δίκτυα (www), 
Επικοινωνία με mail 

     Προσέγγιση 
βασικών 
λειτουργιών 

• Μνήμη 

• Επεξεργασία 
πληροφορίας 

• Επικοινωνία 
 

Προσέγγιση 
βασικών 
λειτουργιών και 
υλικού 

• Στοιχεία 
αρχιτεκτονικής 

• Λειτουργικές 
μονάδες 

• Όρια μηχανής 

 
 
 
Συμπεριφοριστική προσέγγιση του Skinner (operant conditioning) 
 
Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην ιδέα ότι η μάθηση είναι ένας μηχανισμός 
αλλαγής της εμφανούς συμπεριφοράς (overt behavior). Αυτές οι 
αλλαγές στη συμπεριφορά, είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης 
(response) του ατόμου σε ερεθίσματα (stimuli) του περιβάλλοντος. 
Κλειδί στη θεωρία του Skinner είναι η ενίσχυση της επιθυμητής 
συμπεριφοράς με θετικούς ή αρνητικούς τρόπους. 
 
Βασικές αρχές: 

o Η συμπεριφορά που ενισχύεται θετικά θα επαναληφθεί. Η μη 
συνεχής ενίσχυση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. 

o Η πληροφορία θα πρέπει να παρουσιάζεται σε μικρές ποσότητες, 
ώστε οι αντιδράσεις να μπορούν να ενισχυθούν (shaping). 

o Οι ενισχυτές θα γενικευθούν σε παρόμοια ερεθίσματα (stimulus 
generalization)  

 
Κατά την προγραμματισμένη διδασκαλία (programmed instruction), 
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o Η άσκηση παίρνει την μορφή πλαισίων ερωτήσεων-απαντήσεων 
(stimuli- response frames) που εκθέτουν τον μαθητή στο 
γνωστικό αντικείμενο με διαδοχικά βήματα. 

o Απαιτείται ο μαθητής να αντιδρά σε κάθε τέτοιο πλαίσιο και να 
παίρνει άμεση ανατροφοδότηση. 

o Καταβάλλεται προσπάθεια η διάταξη και η δυσκολία των 
ερωτήσεων να είναι τέτοια, ώστε ο μαθητής να απαντά σωστά, 
πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό θετική ενίσχυση. 

o Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η καλή επίδοση στο μάθημα, 
συνοδεύεται από δευτερεύοντες ενισχυτές, όπως βραβεία και 
καλούς βαθμούς. 

Βασιζόμενοι στη θεωρία του Skinner, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας πρέπει να αμείβονται για τις σωστές τους απαντήσεις και 
να επιπλήττονται για τις λανθασμένες, πάντα καθοδηγούμενα από το 
δάσκαλο, ο οποίος κατέχει τη γνώση και την εκπέμπει στα παιδιά.  

Η γνώση έτσι θεωρείται σα συσσώρευση πληροφοριών και οι 
απαντήσεις των παιδιών είναι "εξαρτημένες" από την επιβράβευση ή 
την τιμωρία, δηλαδή τα παιδιά προσπαθούν να απαντήσουν σωστά για 
να κερδίσουν την επιβράβευση και να αποφύγουν την τιμωρία.  

Στη θεωρία αυτή του Skinner βασίζονταν έως τώρα ένα μεγάλο μέρος 
των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με βάση αυτή τη θεωρία 
δημιουργήθηκαν κάποια είδη υπολογιστικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

• CAI (Computer Assisted Instruction) Διδασκαλία με τη βοήθεια 
υπολογιστή  

• CAL (Computer Assisted Learning) Μάθηση με τη βοήθεια 
υπολογιστή  

• ITS (Inteligent Tutoring Systems) Έξυπνα συστήματα 
διδασκαλίας.  
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Τα CAI είναι εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προσπαθούν να 
διδάξουν το μαθητή προσφέροντας μια καθοδήγηση με τη μορφή 
κάποιων ερωτήσεων - απαντήσεων. Ο υπολογιστής δηλαδή 
χρησιμοποιείται σαν δάσκαλος που μεταφέρει τη γνώση στα παιδιά και 
προσπαθεί να τα διδάξει με κάποιες ερωτήσεις - απαντήσεις.  

Τα CAL δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα CAI, αλλά είναι πιο 
φιλικά προς το χρήστη. Ενώ τα CAI απλά παρέχουν ένα σύνολο από 
οδηγίες, τα CAL προσπαθούν να διδάξουν το μαθητή δίνοντάς του τις 
πληροφορίες με πιο οργανωμένο τρόπο.  

Τα ITS είναι τα πιο προχωρημένα από τα τρία είδη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Σ’ αυτά ένα τμήμα του προγράμματος που ονομάζεται 
"μοντέλο του μαθητή" ελέγχει τις προσπάθειες του μαθητή και 
προσπαθεί να καθορίσει τι είναι αυτό που ο μαθητής καταλαβαίνει ή όχι 
και την πρόοδο που έχει κάνει.  

   

Θεωρία της γενετικής επιστημολογίας (genetic epistemology)-Piaget  

Κεντρικό σημείο της θεωρίας του Piaget, είναι οι γνωστικές δομές, που 

αναπτύσσονται εξελικτικά μέσα από διαφορετικά στάδια. Κάθε στάδιο 

διακρίνεται για τις συγκεκριμένες νοητικές ικανότητες του παιδιού. Οι 

γνωστικές δομές, αλλάζουν μέσα από μία διαδικασία προσαρμογής: 

αφομοίωσης (assimilation) και διευκόλυνσης (accommodation). Η 

αφομοίωση εμπλέκει την ερμηνεία των γεγονότων με όρους της 

υπάρχουσας γνωστικής δομής, ενώ η διευκόλυνση αναφέρεται στην 

αλλαγή της γνωστικής δομής ώστε το περιβάλλον να γίνει κατανοητό. 

Αυτή η συνεχής προσπάθεια, διαφέρει από άτομο σε άτομο όσον αφορά 

τη χρονική στιγμή που συμβαίνουν οι αλλαγές και το πέρασμα από το 

ένα στάδιο στο άλλο. 
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Βασικές αρχές: 

o Το παιδί θα δώσει διαφορετικές εξηγήσεις της πραγματικότητας 

σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης των γνωστικών δομών. 

o Η γνωστική ανάπτυξη διευκολύνεται όταν παρέχουμε 

δραστηριότητες και καταστάσεις που προβληματίζουν τον μαθητή 

και απαιτούν προσαρμογή. 

o Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες, πρέπει να 

περιλαμβάνουν τον απαραίτητο βαθμό κινήτρου και πνευματικής 

δυσκολίας, για παιδί συγκεκριμένης ηλικίας. Πρέπει να 

αποφεύγονται εργασίες με βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο από το 

στάδιο γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. 

o Πρέπει να δίνονται δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά τους 
μαθητές και παρουσιάζουν προκλήσεις για αυτούς. 

 

                                  

                                Θεωρίες δομητισμού-Bruner 

 
Το κύριο σημείο στη θεωρία του Bruner, είναι ότι η μάθηση είναι μία 
ενεργός διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές δομούν νέες ιδέες και 
αντιλήψεις, βασιζόμενοι στην προηγούμενη και τωρινή γνώση τους. Ο 
μαθητής επιλέγει, διαμορφώνει την πληροφορία, δημιουργεί υποθέσεις 
και παίρνει αποφάσεις, βασιζόμενος σε μία γνωστική δομή που του 
επιτρέπει να δράσει με τον τρόπο αυτό. Η γνωστική δομή, παρέχει 
νόημα και οργάνωση στις εμπειρίες και επιτρέπει στο άτομο να «πάει 
πέρα από τις δοσμένες  πληροφορίες».  
Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές στο να βρίσκουν μόνοι 
τους τις αρχές και να διαμορφώνει τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο 
ώστε να ταιριάζουν στο στάδιο κατανόησης που αυτοί βρίσκονται. 
Δάσκαλος και μαθητές πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή και ενεργό 
διάλογο. Το μάθημα πρέπει να είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο μαθητής να οικοδομεί συνεχώς πάνω σε αυτά που έχει ήδη 
μάθει (spiral organization). 
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Βασικές αρχές: 
 

o Η διδασκαλία πρέπει να ενδιαφέρεται για τις εμπειρίες των 
μαθητώτών. 

o Η διδασκαλία πρέπει να δομείται έτσι ώστε το γνωστικό 
αντικείμενο να είναι εύκολα κατανοητό από τον μαθητή (spiral 
organization). 

o Η διδασκαλία πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να 
διευκολύνει την πρόγνωση και να αναζητά ο μαθητής επιπλέον 
από τις δοσμένες  πληροφορίες. 

 

                                    Θεωρίες δομητισμού-Papert               

 

Ο Papert επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον μαθητή και συγκεκριμένα 
στον τρόπο που αυτός θα μπορέσει να μάθει τα μαθηματικά εμπειρικά, 
όπως εμπειρικά μαθαίνει και την μητρική του γλώσσα. Η μάθηση που 
στηρίζεται σε ένα παράδειγμα, μία οπτική παράσταση, μία χειροπιαστή 
εμπειρία, βοηθά στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών και λογικών 
πράξεων.  
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο μαθητής θα φτάσει μόνος του σε 
γενικεύσεις χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου. Πέρα από την 
υποβοήθηση, χρειάζονται και τα κατάλληλα κίνητρα. Τέτοια κίνητρα 
είναι η ικανοποίηση κάποιου ειδικού ενδιαφέροντος, η επίλυση 
προβλημάτων σχετικών με τη ζωή, κάτι προσωπικά ή κοινωνικά 
χρήσιμο, το παιχνίδι κτλ.  
Ο ίδιος ανέπτυξε τη μαθηματική του σκέψη όταν ήταν μαθητής, 
προσφέροντας στον εαυτό του χειροπιαστά αντικείμενα με τα οποία 
«μπορεί κάποιος να σκεφτεί». Με τον ίδιο τρόπο βλέπει τη χελώνα της 
γλώσσας προγραμματισμού Logo,ως αντικείμενο που βοηθά στο να 
γίνει το αφηρημένο συγκεκριμένο.  
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Η κοινωνιο-πολιτιστική προσέγγιση του Vygotsky 
 
Το κύριο σημείο της θεωρίας του Vygotsky, είναι ότι η κοινωνική 
αλληλεπίδραση παίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης. 
«Κάθε λειτουργία στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, εμφανίζεται 
δύο φορές: μία στο κοινωνικό επίπεδο και μία στο ατομικό. Πρώτα 
μεταξύ ανθρώπων και ύστερα μέσα στο παιδί» [L. Vygotsky, “Mind in 
society”1978].  
Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι το δυναμικό για γνωστική 
ανάπτυξη είναι  περιορισμένο σε μία περιορισμένη χρονική ζώνη (zone 
of proximal development ZPD).  
Το εύρος των ικανοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν με την 
καθοδήγηση ενηλίκων ή με τη συνεργασία συνομήλικων, υπερβαίνει 
αυτά που μπορεί να καταφέρει το άτομο μόνο του. 
 
Βασικές αρχές: 
 

o Η γνωστική ανάπτυξη είναι περιορισμένη σε καθορισμένο εύρος, 
σε κάθε δοσμένη ηλικία. 

o Η πλήρης γνωστική ανάπτυξη, απαιτεί κοινωνική 
αλληλεπίδραση. 

 
 
 
                        

                     ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους ένταξης του 
υπολογιστή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο υπολογιστής στην τάξη, 
το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, η μικτή προσέγγιση. 
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Ο υπολογιστής στην τάξη 

Στην τάξη δημιουργείται γωνιά υπολογιστή που είναι συνδεμένος στο 
διαδίκτυο και χρησιμοποιείται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα όποτε 
κρίνεται απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό. Ο υπολογιστής κάτω από το 
πρίσμα αυτό εντάσσεται στο καθημερινό σχολικό περιβάλλον του 
μαθητή και: 

 χρησιμοποιείται με τη βοήθεια του δασκάλου για ποικίλες 
δραστηριότητες όπως π.χ. ανάπτυξη εργασιών σε διάφορα μαθήματα 
(γλώσσα, γραπτή έκφραση, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
μαθηματικά), διαχείριση βιβλιοθήκης της τάξης μέσω συστήματος 
βάσης δεδομένων, επικοινωνία με άλλους μαθητές και αναζήτηση 
πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, δημιουργία διαθεματικών 
εργασιών, ένταξη του υπολογιστή στις δραστηριότητες της σχολικής 
ζωής (π.χ. εφημερίδα  της τάξης, κλπ).  

 εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης 

 χρησιμοποιείται είτε ατομικά είτε σε ανά ομάδες μαθητών. Άξονες 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό: υπολογιστής γνωστικό - 
διερευνητικό εργαλείο, συνεργατική μάθηση. Από το συνδυασμό των 
δύο παραπάνω άμεσα προσεγγίζονται βασικές έννοιες 
αλφαβητισμού στις νέες τεχνολογίες και συνειδητοποιούνται κάποιες 
επιπτώσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή.  

 
Πλεονεκτήματα: 
 

 Σε μεγάλο αριθμό σχολείων της επικράτειας απαιτείται η αγορά ενός 
μόνο υπολογιστικού συστήματος ανά σχολείο 

 Τα λειτουργικά έξοδα είναι μικρά (αναλώσιμα και κόστος σύνδεσης 
με το Διαδίκτυο) 

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας 
(αυτοδιοίκηση - σύλλογος γονέων) 
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 Δεν υπάρχει αναγκαιότητα χρησιμοποίησης ειδικού προσωπικού 
 Δεν απαιτείται ειδική αίθουσα. 

 
 
Μειονεκτήματα 
 

 Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την αποτελεσματική επιμόρφωση 
όλων (ή μεγάλου μέρους) των εκπαιδευτικών στη χρήση υπολογιστή   

 Στα σχολεία των πόλεων ή στα μεγάλα επαρχιακά σχολεία απαιτείται 
μεγαλύτερος αριθμός υπολογιστών  

 Απαιτείται αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης του συστήματος 
(επισκευές απλών βλαβών, επανεγκατάσταση - ρυθμίσεις 
λογισμικού) κυρίως στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας. 

             

 

 

                ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε µια ουσιώδη διαφορά µεταξύ της 
κλασικής προσέγγισης και της σύγχρονης µε χρήση νέων δικτυακών 
τεχνολογιών. 
Στην πρώτη περίπτωση µιλάµε για ένα οµογενές µαθησιακό 
περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευόµενοι έχουν φυσική κοινωνική επαφή µε 
τον εκπαιδευτή. Γνωρίζουµε καλά τα προβλήµατα αυτού του σχήµατος. 
Ο εκπαιδευτής δεν είναι πάντα ούτε γνώστης ούτε παιδαγωγός. Το 
εκπαιδευτικό υλικό, ακόµα και όταν δεν πρόκειται για το "µοναδικό 
σύγγραµµα", είναι περιορισµένο. ∆ιαφορετική είναι η κατάσταση στην 
περίπτωση της υποστηριζόµενης από δικτυακά εργαλεία εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
Η κεντρική µορφή δεν είναι πλέον ο εκπαιδευτής, αλλά ο 
εκπαιδευόµενος, ο οποίος έχει πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές 
πηγές γνώσης και εκπαιδευτικού υλικού διαµέσω του δικτύου. Αυτά 
φαίνονται στο σχήµα 1. 
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                                  (α)                                                           (β) 

 

ΣΧΗΜΑ 1:Η αλληλεπίδραση μαθητή – δασκάλου (α) στην κλασική και (β) στη 

δικτυακή μαθησιακή προσέγγιση 

 
Το ετερογενές αυτό µαθησιακό περιβάλλον καταργεί τους χρονικούς και 
χωρικούς περιορισµούς. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν επαφή µε την 
εκπαιδευτική διαδικασία όταν, όπου, όπως και όσο θέλουν. Πρόκειται 
για µια αίθουσα διδασκαλίας χωρίς τοίχους, η οποία µπορεί να είναι 
ανοιχτή σε µεγάλο πλήθος εκπαιδευοµένων: εργαζόµενοι, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, µειονεκτικές οµάδες πληθυσµού, έχουν όλοι πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επικοινωνία µε τον διδάσκοντα, αν και 
ασύγχρονη, µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, πράγµα 
που µπορεί να διευκολύνει αµφότερους. Όλοι έχουν περισσότερο χρόνο 
στηδιάθεσή τους προκειµένου να διατυπώσουν µια ερώτηση ή να την 
απαντήσουν και µε αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η συµµετοχή και των 
περισσότερο αδύνατων από τους εκπαιδευόµενους.  
Σε πολλές περιπτώσεις µέσω του δικτύου διατίθεται µαθησιακό υλικό 
που έχει δηµιουργηθεί από ειδικούς, όπως φαίνεται στο σχήµα 2. 
 
 

 63 
 



        
 
Στο κλασικό µαθησιακό περιβάλλον, οι εκπαιδευτές µεταδίδουν τη 
γνώση και το παράδειγµά τους, το οποίο οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 
αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν ή όχι. Το άτοµο µαθαίνει να είναι 
µέλος µιας κοινωνίας όχι εικονικής, αλλά πραγµατικής. Στο ετερογενές 
µαθησιακό περιβάλλον (σχήµα 1β, 2), αν και η σκέτη γνώση µπορεί να 
µεταφέρεται "καλύτερα", δεν συµβαίνει το ίδιο και µε το ανθρώπινο 
παράδειγµα, την έµπνευση και την κοινωνική άµιλλα, τα οποία δεν 
µεταφέρονται µέσω του ∆ικτύου.  
Ο τρόπος που ο άνθρωπος µαθαίνει εξαρτάται από τα µοναδικά 
χαρακτηριστικά του κοινωνικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος 
στο οποίο ανήκει. Η διαφορετικότητα είναι εργαλείο εξέλιξης στη φύση 
και στην κοινωνία και αυτό αντανακλάται και στην ποικιλία των 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε ολόκληρο τον κόσµο. 
 
Συμπέρασμα-Σύνθεση 
Η πρόοδος είναι το αποτέλεσµα της σύνθεσης των διαλεκτικά 
µαχόµενων αντιθέτων. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της µάθησης µε 
χρήση νέων δικτυακών εργαλείων και προσεγγίσεων. Η αλήθεια δεν 
βρίσκεται στην άνευ όρων αποδοχή φεροµένων ως καινοτοµικών 
προσεγγίσεων που θυσιάζουν την Παιδεία στο βωµό της 
"αναγκαστικής" χρήσης κάποιας σήµερα νέας, αύριο παλαιάς 
τεχνολογίας.  
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Η κατάλληλη χρήση των τεχνολογικών επιτευγµάτων µε τη συνείδηση 
ότι πρόκειται για εργαλείο, για µέσο και όχι για σκοπό, είναι η 
πρόκληση των εκπαιδευτικών κοινοτήτων σήµερα. 
Η Παιδεία δεν µεταδίδεται µε απρόσωπα µέσα. Ο ∆άσκαλος ήταν και 
παραµένει αναντικατάστατη πηγή έµπνευσης, ζωντανό παράδειγµα για 
τους µαθητές του και καµία τεχνολογία δεν µπορεί να το αλλάξει αυτό. Η 
πολύπλευρη κρίση των καιρών µας, η ορατή πλέον απειλή της 
καταναλωτικής ισοπέδωσης, πηγάζει και από την έλλειψη ιστορικής 
συνείδησης, η οποία δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται παρά µόνο µε 
ουσιαστική ως προς το περιεχόµενο Παιδεία, πάντως όχι µε τη χρήση 
οποιουδήποτε φανταχτερού µέσου. Κανένα τεχνολογικό εργαλείο από 
µόνο του δεν εξασφαλίζει την επιθυµητή αποτελεσµατικότητα αν 
δεν χρησιµοποιείται και κατάλληλα.  
 
 

 

                             ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Η ανάγκη να βρεθούν μέθοδοι και εργαλεία για μια γενικευμένη και 
ουσιαστική απομάκρυνση από κλασικά μοντέλα σχολικής τάξης, όπου 
κυριαρχεί η σχέση δασκάλου-πομπού ποσότητας πληροφοριών και 
μαθητή-δέκτη και απομνημονευτή, είναι ένα από τα πιο καλά 
θεμελιωμένα ζητήματα στην εκπαίδευση, εφόσον η μελέτη του ξεκίνησε 
από την εποχή του Piaget, εδώ και πενήντα περίπου χρόνια. Στην προ-
τεχνολογική εποχή όμως έχουν βρεθεί σημαντικότατες εκπαιδευτικές 
μέθοδοι (μοντέλο Van Hiele, μέθοδος του Polya, για τις οποίες έγινε 
αναφορά παραπάνω).   
Καμιά όμως από αυτές δεν ήταν χωρίς προβλήματα στην εφαρμογή της. 
Σημαντικές δυσκολίες υπήρχαν και σε θέματα λειτουργικότητας στην 
τάξη και στο ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και στο 
χώρο της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών και τη δημιουργία 
δυναμικών περιβαλλόντων, που να δίνουν την ευκαιρία εξερεύνησης 
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ιδεών σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικούς τρόπους 
συμβολισμού. 
 Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι ότι τα προ-τεχνολογικά 
μαθησιακά εργαλεία ήταν ανεπαρκή για την παιδαγωγικά 
αποτελεσματική απομάκρυνση από το κλασικό μοντέλο δασκάλου-
πομπού και μαθητή-δέκτη πληροφοριών.   
Αντίθετα ο μικροϋπολογιστής έχει τις εξής δυνατότητες σαν μαθησιακό 
εργαλείο:  

• Αλληλεπίδραση χρήστη - μηχανής, δηλαδή η άμεση και συναφής 
αντίδραση του υπολογιστή σε εντολές του μαθητή βοηθάει στη 
δημιουργία δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων, όπου 
ενέργειες έχουν άμεσες συνέπειες, οι οποίες με τη σειρά τους 
διαμορφώνουν τις παραπέρα ενέργειες.  

• Συγκεκριμενοποίηση συμβολικών προσπαθειών, δηλαδή η 
αφαίρεση που συνεπάγεται τη χρήση κάποιου συμβόλου για να 
εκφραστεί μια ιδέα, έχει συγκεκριμένη συνέπεια, καθεστώντας 
έτσι τον ίδιο τον συμβολισμό λιγότερο αφηρημένο και δίνοντάς 
του εμπειρικό και πρακτικό νόημα.  

• Περισσότερη συμμετοχή του μαθητή στη ίδια του τη μάθηση, 
δηλαδή μέσα στο δυναμικό περιβάλλον, ο μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να μάθει μέσα από προσωπικές επιλογές,να 
προσαρμόσει το περιβάλλον και το περιεχόμενο της εργασίας, 
ώστε να μαθαίνει με τον τρόπο που ταιριάζει στον ίδιο.  

Η δυνατότητες αυτές, είχαν σαν αποτέλεσμα να μελετηθεί η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή σαν μαθησιακό εργαλείο για τη δημιουργία 
περιβαλλόντων πλούσιων σε ευκαιρίες μάθησης με γνώμονα την 
εμπειρία, την αυτενέργεια, την επινοητικότητα και την ενεργητική 
σκέψη. 
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                                 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
Γίνεται αναφορά σε τρεις προσεγγίσεις στο θέμα ξεκινώντας από την 
πιο γενική του Piaget, γύρω από τη μάθηση γενικά, συνεχίζοντας με τον 
Vergnaud, που αναφέρεται στην κατανόηση των μαθηματικών και τέλος 
θα δούμε το μοντέλο μάθησης UDGS των Hoyles-Noss που αναφέρεται 
στα στάδια της μάθησης μέσα από τα υπολογιστικά περιβάλλοντα. 
 

 Ο Piaget ορίζει "τη νοημοσύνη σαν την κατάσταση ισορροπίας, 
προς την οποία τείνουν όλες οι προσαρμογές και οι λειτουργικής 
φύσεως ανταλλαγές μεταξύ του οργανισμού και του 
περιβάλλοντός του". Το παιδί, τονίζει ο Piaget, μαθαίνει μέσα από 
τη συνειδητοποίηση των δυσκολιών στις οποίες το τοποθετούν 
διάφορες συνθήκες. Το σπουδαίο είναι να ανακαλύψει το ίδιο το 
υποκείμενο τις λύσεις. Σ’ αυτό βοηθείται πολύ από την ομαδική 
ζωή και την άμεση σχέση και κίνηση προς το περιβάλλον του.  
Δηλαδή κατά τον Piaget "κάθε κατάσταση μάθησης περιέχει 
αφομοίωση.  

Αυτό σημαίνει ότι το παιδί μπορεί να απορροφήσει μια καινούργια 
εμπειρία μόνο αν τη μεταβάλει με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζει 
στο μοντέλο του για τον κόσμο.  Παράλληλα, η παρουσία αυτής της 
νέας εμπειρίας θα μετατρέψει το νοητικό του μοντέλο. Επομένως 
κάθε κατάσταση μάθησης περιέχει επίσης συμμόρφωση".  

 Για το πώς η γνώση είναι οργανωμένη στον ανθρώπινο νου μας 
οι Lawler και diSessa ισχυρίζονται ότι η γνώση είναι 
αποσπασματική και ότι η μάθηση συμβαίνει μέσα από μια 
διαδικασία απόκτησης και αναδιοργάνωσης διακριτών 
ποσοτήτων γνώσης.  

 Για τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η γνώση, ο Vergnaud 
αναφέρει τα "νοητικά πεδία". 
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 Σαν "νοητικό πεδίο" θεωρεί την τριάδα (S,I,ζ) όπου:  

 S: ένα σύνολο από τις καταστάσεις (situations), που κάνουν 
κατανοητή την έννοια.  

 I: ένα σύνολο από παραλλαγές (invariants) οι οποίες 
αποτελούν την έννοια.  

 ζ: ένα σύνολο από συμβολικές αναπαραστάσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν την έννοια, τις 
ιδιότητές της και τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται.  
Αναφέρει επίσης ότι έχουμε "νοητικό πεδίο" αν έχουμε "ένα 
σύνολο από καταστάσεις, η κυριότερη από τις οποίες απαιτεί 
μια ποικιλία από έννοιες, διαδικασίες και συμβολικές 
αναπαραστάσεις πολύ στενά δεμένες μεταξύ τους". 
Επισημαίνει επίσης ότι στα νοητικά πεδία πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη μας τα παρακάτω:  

• Πρώτον: Μια δοσμένη κατάσταση δεν περιέχει όλες τις ιδιότητες 
μιας έννοιας. Αν θέλουμε να δούμε όλες τις ιδιότητες μιας έννοιας 
πρέπει αναγκαστικά να αναφερθούμε σε αρκετά είδη 
καταστάσεων.  

• Δεύτερον: Μια δοσμένη κατάσταση συνήθως δεν περιέχει μια 
μόνο έννοια. Η ανάλυσή της απαιτεί αρκετές έννοιες.  

• Τρίτον: Η τυποποίηση μιας έννοιας, ειδικά όταν την κοιτάμε μέσα 
από ένα πρίσμα επίλυσης προβλημάτων, καλύπτει μια μεγάλη 
χρονική περίοδο, με πολλές αλληλεπιδράσεις. Κάποιος μπορεί 
να μην είναι ικανός να καταλάβει τι κάνει ένας δεκαπεντάχρονος 
όταν δεν γνωρίζει τις αρχικές έννοιες οι οποίες έχουν 
διαμορφωθεί στο μυαλό του όταν ήταν οκτώ ή εννιά ή ακόμα 
τεσσάρων ή πέντε και τα διαφορετικά βήματα με τα οποία αυτές 
οι έννοιες έχουν μεταμορφωθεί σε ένα μείγμα από ορισμούς και 
ερμηνείες. Είναι γεγονός οι μαθητές προσπαθούν να φτιάξουν 
νέες καταστάσεις και νέες κατανοητές έννοιες για αυτούς 
εφαρμόζοντας και υιοθετώντας τις προηγούμενες αντιλήψεις 
τους.  
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Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία συναντούν κάποιες απλές σχέσεις 
του τύπου μεγαλύτερο, μικρότερο, κτλ. Συναντούν όμως και σχέσεις 
υψηλότερου επιπέδου, οι οποίες συνήθως καλούνται θεωρήματα. 
Δεν συναντούν αυτές σε μια πραγματική μαθηματική μορφή βέβαια. 
Αλλά παρόλα αυτά, πρέπει να χειριστούν αυτά τα θεωρήματα στην 
πράξη και στην επίλυση προβλημάτων, τουλάχιστον για 
συγκεκριμένες τιμές μεταβλητών.  Αυτό είναι και ο λόγος που ο 
Vergnaud τα ονομάζει "θεωρήματα στην πράξη".  

Προσπαθώντας να βγάλουμε νόημα από τις διεργασίες με τις οποίες οι 
μαθητές λειτουργούν, ένα μοντέλο για τη μάθηση των μαθηματικών το 
οποίο περιέχει τα δυναμικά σχετιζόμενα μέρη της χρήσης (using), 
διάκρισης (discriminating), γενίκευσης (generalising) και σύνθεσης 
(synthesising), εν συντομία UDGS.  

 

 

 

Τα μέρη του μοντέλου είναι τα εξής:  

o Using: όπου μια έννοια χρησιμοποιείται σαν εργαλείο με 
πρακτικούς σκοπούς, για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. 

o Discriminating: όπου τα διαφορετικά μέρη μιας δομής από μια 
έννοια, που χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο, προοδευτικά 
γίνονται σαφή.  

o Generalising: όπου η περιοχή της εφαρμογής μιας έννοιας που 
χρησιμοποιείται σαν εργαλείο συνειδητά επεκτείνεται από μια 
ειδική σε μια πιο γενική περίπτωση.  

o Synthesising: όπου η περιοχή της εφαρμογής μιας έννοιας, που 
χρησιμοποιείται σαν εργαλείο, συνειδητά ολοκληρώνεται με άλλα 
συναφή (context) της εφαρμογής. 
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Ένα θεμελιώδες κριτήριο της ικανότητας εφαρμογής του UDGS 
μοντέλου βρίσκεται στο βαθμό στον οποίο η εξερεύνηση και ο 
πειραματισμός παρέχονται μέσα στη διαδικασία της μάθησης.  
Επομένως αυτό ταιριάζει καλά με τα αλληλεπιδραστικά υπολογιστικά 
περιβάλλοντα, τουλάχιστον εκείνα στα οποία ο μαθητής απασχολείται 
και με την κατασκευή εκτελέσιμων συμβολικών αναπαραστάσεων αλλά 
και τροφοδοτείται με ένα κατατοπιστικό feedback. Μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι υπολογιστικά περιβάλλοντα αυτού του είδους μπορούν 
να δώσουν μια ειδική και ίσως μοναδική κατάσταση μάθησης, η οποία 
μπορεί να βοηθήσει στην αναδόμηση της γνώσης του μαθητή από την 
αρχική του βάση σε πιο αφηρημένες νοητικές δομές μέσα από 
"θεωρήματα στην πράξη".  
 
 
 
 
           
 

                 
                                    ΕΙΚΟΝΑ 1* 
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Η εκμάθηση με βάση την υλοποίηση μίας εργασίας (project oriented 
work), ενισχύει τη δημιουργία μαθησιακής εμπειρίας. Είναι γενικά 
παραδεκτό ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη μάθηση όταν εργάζονται συλλογικά για έναν συγκεκριμένο 
και σημαντικό στόχο συνδυάζοντας ποικίλες γνωστικές ικανότητες στις 
οποίες ενσωματώνεται η ατομική εμπειρία του μαθητή. 
 
 
 
   
        
 
 
 
         ΠΩΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ  
 
Ο προγραμματισμός πολύ συχνά βλέπεται σαν ένας τρόπος για τους 
ειδικούς να βάζουν τους υπολογιστές να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες 
αποδοτικά και αξιόπιστα. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη για τον 
προγραμματισμό, σύμφωνα με την οποία αυτός βλέπεται σαν "ένας 
τρόπος για τους μη ειδικούς να ελέγχουν ένα αναδομήσιμο μέσο όπως 
μια γραπτή γλώσσα αλλά με πολύ εκτεταμένες αλληλεπιδραστικές 
ικανότητες. Ένα αναδομήσιμο μέσο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να 
χτίζονται προσωπικά υπολογιστικά εργαλεία καθώς και να 
τροποποιούνται εύκολα τα εργαλεία, τα οποία προέρχονται από 
άλλους".   
Υποστηρίζεται ότι συγκεκριμένες προγραμματιστικές εργασίες μπορούν 
να βελτιώσουν την κατανόηση των παιδιών για τις μαθηματικές έννοιες 
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και να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους ικανότητες στο λύσιμο 
προβλημάτων.  
Η LOGO είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία παρέχει όλες τις 
δυνατότητες, που δίνουν και οι άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Έχει 
όμως την ιδιότητα να είναι εύκολα κατανοητή από μικρά παιδιά. Ο 
Clements θεωρεί ότι η πιο "φυσική επιλογή για τη χρησιμοποίηση μιας 
προγραμματιστικής γλώσσας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η 
LOGO".  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

                  ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Εισαγωγή 

Μέχρι τώρα οι υπολογιστές χρησιμοποιούνταν στην εκπαίδευση κυρίως 
με δύο τρόπους: Πρώτον σαν ένα είδος δασκάλου που είναι και η πιο 
γνωστή χρήση τους και υπάρχει από παλιά, όπου ο υπολογιστής 
λειτουργεί σαν ένα είδος μηχανοποιημένου εκπαιδευτή. Ο δεύτερος 
τρόπος είναι η χρησιμοποίησή τους σαν calculators, επεξεργαστές 
κειμένου, εξομοιωτές ή κάτι σχετικό. Οι παραπάνω παίζουν κάποιο 
ρόλο στην εκπαίδευση αλλά δεν είναι αυτοί που θα φέρουν την 
επανάσταση στην εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος 
διαφορετικό τρόπος χρησιμοποίησης των υπολογιστών: σαν 

μικρόκοσμοι.  
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Υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ορισμών για τον όρο 
"μικρόκοσμος". Υπάρχουν ορισμοί που περιγράφουν ένα μικρόκοσμο 
σύμφωνα με κάποια κριτήρια και ορισμοί που αναφέρουν ότι 
μικρόκοσμος είναι ένα οποιοδήποτε computer-based εξερευνητικό 
περιβάλλον. 

 Ο όρος αυτός έχει γενικά χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ένα "καλά 
ορισμένο", αλλά περιορισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβαίνουν 
ενδιαφέροντα πράγματα και υπάρχουν σημαντικές έννοιες που 
μπορούν να μαθευτούν. Ο Lawler δίνει έμφαση στο ότι ο μικρόκοσμος 
δεν πρέπει να κοιτάει σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν αλλά σε 
"καθαρά φαινόμενα", φαινόμενα που είναι και ενδιαφέροντα να τα 
παρακολουθήσεις και να έρθεις σε επαφή μαζί τους.  

 
                                
 
 
 
 

                            ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
 
Πιο πρόσφατα, έχουν υλοποιηθεί λιγότερο γενικευμένα υπολογιστικά 
περιβάλλοντα, που στοχεύουν στην επεξεργασία στενότερων και πιο 
συγκεκριμένων περιοχών της γνώσης. Αυτά έχουν ονομαστεί  "ανοιχτοί 
εκπαιδευτικοί μικρόκοσμοι", δηλαδή περιβάλλοντα προγραμματισμού, 
που πληρούν απαραίτητα δύο προϋποθέσεις:  

 Ο χρήστης έχει μεγάλη δυνατότητα επιλογών, εξερεύνησης και 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος σε αντίθεση με 
περιβάλλοντα που ουσιαστικά καθοδηγούν από μόνα τους τον 
χρήστη, δηλαδή τον τοποθετούν σε παθητικό ρόλο   

 Ο χρήστης αναπόφευκτα χρησιμοποιεί σε μεγάλη συχνότητα 
τα νοήματα που ο μικρόκοσμος έχει στόχο να "διδάξει".  
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Ένας μικρόκοσμος είναι ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας. Ο 
Papert αναφέρει ότι είναι αυστηρά περιορισμένος και πλήρως 
ορισμένος, αλλά και ότι είναι πλούσιος. Οι μικρόκοσμοι έχουν 
δημιουργηθεί και σχεδιαστεί σαν ασφαλείς χώροι για εξερεύνηση. 
Μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα.  

Παρόλο όμως που είναι ασφαλείς, είναι σχεδιασμένοι να είναι πλούσιοι 
σε ανακαλύψεις με την έννοια ότι μικρά τμήματα γνώσης έχουν 
σκορπιστεί μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο για να τα βρεις εσύ. Ποτέ δεν θα 
μπλέξεις, ποτέ δεν θα αισθανθείς ανόητος, ποτέ δεν θα σου πει κάτι 
αγενές, ποτέ δεν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση, ποτέ δεν θα διαλυθεί, 
ποτέ δεν θα σε τιμωρήσει ή θα σου βάλει ένα χαμηλό βαθμό. Δεν 
υπάρχει σωστό και λάθος. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα 
κατασκευαστικό πακέτο, σαν να κτίζεις με κύβους. Σε όλες αυτές τις 
δραστηριότητες μπορείς να κάνεις τα πάντα και να περιορίζεσαι μόνο 
από τους νόμους του κόσμου μέσα στον οποίο βρίσκεσαι. Για 
παράδειγμα οι κύβοι δεν μπορούν να σταθούν εκτός αν 
υποστηριχτούν.  Υπάρχουν κάποια όρια για κάθε ένα από τα κομμάτια 
αυτά της πραγματικότητας.  

 

 

Αλλά γενικότερα και για όλη τη μάθηση, ένας ουσιαστικός κεντρικός 
μηχανισμός είναι να περιοριστούμε σε ένα μικρό κομμάτι 
πραγματικότητας το οποίο είναι αρκετά απλό για να το κατανοήσουμε. 
Κοιτάζοντας μικρά κομμάτια της πραγματικότητας κάθε στιγμή, 
μαθαίνουμε να κατανοούμε τις μεγαλύτερες πολυπλοκότητες ολόκληρου 
του κόσμου, του μακρόκοσμου. Ο κάθε μικρόκοσμος εμπεριέχει ένα 
σύνολο από έννοιες, με τις οποίες απασχολείται ο μαθητής κατά την 
εξερεύνησή που κάνει μέσα από κάποιες δοσμένες καταστάσεις.   

Επίσης, όπως το νοητικό πεδίο έτσι και κάθε μικρόκοσμος έχει ένα 
σύνολο από καταστάσεις, οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε 
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κάποιες έννοιες μέσα από την εξερεύνησή μας.  Μέσα από τις 
καταστάσεις, φανερώνονται οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να 
πάρει κάθε έννοια. Οι συμβολικές αναπαραστάσεις στον μικρόκοσμο 
είναι τα primitive του μικρόκοσμου, τα σύμβολα κάποιων λειτουργιών.  
Μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε ότι κάθε μικρόκοσμος αποτελεί ένα 
νοητικό πεδίο και η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τα "θεωρήματα 
στην πράξη" . Οι μικρόκοσμοι δηλαδή, έχουν καταστάσεις, 
κατασκευασμένες έτσι ώστε ο μαθητής να συναντήσεις μαθηματικές 
ιδέες που εμπεριέχονται στο περιβάλλον πλούσια νοηματικών 
δραστηριοτήτων. Τέτοιες καταστάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 
τεχνικό μέρος (τι είδους προγράμματα παρέχονται ή δημιουργούνται και 
πώς αυτά μοντελοποιούν την μαθηματική γνώση), τις αρχικές 
αντιλήψεις των μαθητών για αυτή την γνώση και ερμηνεία των 
απαιτήσεων που τίθενται και τελικά στην εκπαιδευτική καθοδήγηση που 
προσφέρεται. Ουσιαστικά, ο μικρόκοσμος δεν διδάσκει τίποτα. Ο 
χρήστης τοποθετείται στο ρόλο του δασκάλου-κατασκευαστή. 
Διδάσκοντας τον υπολογιστή, αναγκαστικά μαθαίνεις σε βάθος τα 
νοήματα ο ίδιος - αλλιώς ο υπολογιστής "δεν τα καταλαβαίνει".  

Η πείρα από την παρακολούθηση παιδιών που προγραμματίζουν σε 
Logo έχει δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά δουλεύουν με τη 
Logo επηρεάζεται σημαντικά από την παιδαγωγική κατάσταση μέσα 
στην οποία βρίσκονται τα παιδιά.  Αυτό σημαίνει ότι ένας μικρόκοσμος 
δεν μπορεί να ορισθεί μοναδικά μόνο από το τεχνικό του μέρος. Τα 
παιδιά - και οι μεγάλοι-  κατανοούν τις έννοιες διαφορετικά. Φέρνουν 
στο μυαλό τους κάποιες προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις που 
έχουν, διάφορα επίπεδα κατανόησης και συναισθήματα από την 
προηγούμενη μάθησή τους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα background 
απέναντι στο οποίο πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος του μικρόκοσμου. 
Ένας μικρόκοσμος δεν μπορεί να ορισθεί χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν ο 
μαθητής, ο δάσκαλος ή το περιβάλλον, ενώ η δραστηριότητα μέσα στο 
μικρόκοσμο θα διαμορφωθεί από τις προηγούμενες εμπειρίες του 
μαθητή και από τους σκοπούς και τις προσδοκίες του δασκάλου.   
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                  ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ       
 
1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ    
 
Το πιο εμφανές χαρακτηριστικό ενός μικρόκοσμου: το software, δηλαδή 
το πρόγραμμα ή τα προγράμματα τα οποία εστιάζουν την προσοχή του 
μαθητή σε συγκεκριμένες έννοιες ή προσεγγίσεις. Αυτό ονομάζεται το 
"τεχνικό" μέρος του μικρόκοσμου. Είναι ένα σύνολο από εργαλεία, που 
προμηθεύει το μαθητή με ένα σύστημα αναπαράστασης φτιαγμένο 
κομμάτι κομμάτι, για να κατανοήσει μια συγκεκριμένη μαθηματική δομή, 
ένα νοητικό πεδίο με το δικό του τρόπο.  

Το τεχνικό μέρος αποτελείται κατά κύριο λόγο από τη γλώσσα 
προγραμματισμού, (στη δικιά μας περίπτωση τη Logo). Η γλώσσα 
δημιουργεί το πλαίσιο για τις έννοιες που υπάρχουν μέσα στο 
μικρόκοσμο. Ορίζει και περιορίζει την έκταση των εννοιών οι οποίες 
μπορούν να μοντελοποιηθούν σωστά και επιτρέπει με τη δομή της την 
εξερεύνηση και την ευέλικτη χρησιμοποίηση των μαθηματικών εννοιών 
στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μέσω του μικροκόσμου.  

Καινούργια προγράμματα μπορούν να γραφούν τα οποία να περιέχουν 
συγκεκριμένες έννοιες. Αυτά είναι που συνήθως αναφέρονται σα 
μικρόκοσμοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι η σχέση μεταξύ αυτών και της 
ίδιας της γλώσσας. Τα καινούργια προγράμματα εμπεριέχουν μια ή 
περισσότερες μαθηματικές έννοιες. Προσφέρουν έναν τρόπο για να 
κατανοηθούν οι έννοιες με τη χρησιμοποίησή τους σε εργασίες των 
μαθητών οι οποίες σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές για να 
πετύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με αυτή τη χρήση οι μαθητές 
οδηγούνται στο να εξερευνήσουν τα αποτελέσματα της αλλαγής 
αρχικών τιμών ή τα όρια του πεδίου εφαρμογών τους. Με αυτόν τον 
τρόπο η χρήση μερικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες εργασίες 
περιορίζεται σε αυτή του "εργαλείου".  
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Αλλά η σχέση αυτών των εργαλείων με τη γλώσσα προγραμματισμού 
μας δίνει ακόμα περισσότερα: λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι 
σχεδιασμένη η Logo, είναι δυνατό να εξερευνήσουμε την ίδια την έννοια 
και να ψάξουμε μέσα στο σωρό των εννοιών και σχέσεων που 
αποτελούν αυτήν την έννοια. Οι μαθητές μπορούν να κοιτάξουν μέσα 
στην κατασκευή του προγράμματος, να ανακαλύψουν τα αποτελέσματα 
της αλλαγής των διαφόρων μερών που αποτελούν το πρόγραμμα και 
να εξερευνήσουν την κατασκευή των διαφόρων μερών.  

 

 
 
2.ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Η λειτουργία του παιδαγωγικού μέρους ενός μικρόκοσμου είναι να 
κατασκευάσει την εξερεύνηση των εννοιών που εμπεριέχονται στο 
τεχνικό μέρος, να εστιάσει τη σκέψη σε συγκεκριμένα θέματα, να δείξει 
χρήσιμα σημεία εκκίνησης και να δώσει το έναυσμα για συνδέσεις με 
άλλες δραστηριότητες.  

Το παιδαγωγικό μέρος μπορεί να περιλαμβάνει ένα δάσκαλο, βιβλία, 
αφίσες κ.λ.π. Έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο το 
παιδαγωγικό μέρος αλληλεπιδρά με το μαθητή: οι αλληλεπιδράσεις 
πρέπει να έχουν σαν σκοπό να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την αντίληψη 
που έχει ο μαθητής για την κατάσταση και να διαπραγματεύονται με το 
μαθητή με κατανοητό τρόπο.  Αυτό χρειάζεται κάποια εξήγηση. 
Υπάρχουν συγκεκριμένες έννοιες οι οποίες εμφανίζονται αυθόρμητα 
όταν ένα παιδί αρχίζει να μαθαίνει τη Logo. Μαθαίνει πώς να μετακινεί 
τη χελώνα μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά 
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μιλούν για τέτοιες έννοιες φυσιολογικά και κατά τη διάρκεια του 
προγραμματισμού αλλά και ανεξάρτητα από αυτόν.  

Είναι πάντως σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο 
βλέπει ο δάσκαλος τα μαθηματικά μέσα από τον προγραμματισμό είναι 
πολύ σημαντικός. Ο δάσκαλος πρέπει να εστιάσει την προσοχή σε 
σημεία της δραστηριότητας τα οποία είναι σημαντικά για να κάνουν 
σαφές στα παιδιά τη φύση των εργαλείων που χρησιμοποιούν καθώς 
προγραμματίζουν. Ο δάσκαλος επίσης έχει την ευθύνη να ενθαρρύνει 
τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και τη διαίσθηση και τη σκέψη τους 
και να τους προσανατολίσει στην ανάπτυξη των δικών τους μετα-
γνωστικών προσεγγίσεων, δηλαδή να ενθαρρύνει την πρόβλεψη, την 
αντίδραση σκέψη και την εκτίμηση . Είναι επίσης αναγνωρισμένο ότι 
ένας μαθητής αναπτύσσει μαθηματικές έννοιες από διάφορες 
δραστηριότητες μέσα αλλά και έξω από το σχολείο. Ένας λοιπόν από 
τους ρόλους του παιδαγωγικού μέρους είναι να διευκολύνει την 
ολοκλήρωση των πιθανών αντιφατικών αντιλήψεων που υπάρχουν 
μέσα στο μυαλό του μαθητή και να τον οδηγήσει από την εκτέλεση 
διαδικασιών στη γενίκευση και αφαίρεση.  

Ήδη μπορούν να δοθούν κάποιες πρακτικές οδηγίες στους δασκάλους. 
Για παράδειγμα, το να τοποθετήσουμε τους υπολογιστές στην τάξη που 
γίνονται τα μαθηματικά βοηθάει στο να εξαλειφθεί η διαφοροποίηση του 
προγραμματισμού από τα υπόλοιπα μαθηματικά και δίνει στο δάσκαλο 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ των δύο ειδών 
εργασίας. Επίσης προτείνεται στους μαθητές να καταγράφουν τις 
εντολές τους καθώς δουλεύουν. Αυτό δείχνει να τους ενθαρρύνει να 
δουν πιο σφαιρικά την προσπάθειά τους και να ψάξουν για κάποια 
δομή μέσα στο δικό τους προγραμματιστικό σχέδιο. Το πιο σημαντικό 
είναι ότι οι μαθητές πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι να κατανοήσουν το 
νόημα των καινούργιων διαδικασιών για να καταλάβουν τη δύναμη των 
καινούργιων εργαλείων που δημιούργησαν.  
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3.ΤΟ CONTEXTUAL ΜΕΡΟΣ 
Το τρίτο μέρος ενός μικρόκοσμου σχετίζεται με το κοινωνικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται ο προγραμματισμός. Έχει δειχθεί 
μέσα από τα μαθηματικά ότι η απόδοση ενός μαθητή σε κάποιο 
πρόβλημα μπορεί να επηρεαστεί δραματικά από το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο εμπεριέχεται το πρόβλημα, από τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζεται, ακόμα και από τη μέθοδο με την οποία γίνεται η 
εκτίμηση. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται μέσα από το τεχνικό 
μέρος του μικρόκοσμου θα εξαρτηθούν από το νόημα που εμπεριέχεται 
στο περιβάλλον της συγκεκριμένης κατάστασης και τα συναισθήματα 
που αυτή η κατάσταση δημιουργεί.  
Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί καταλαβαίνει μια δραστηριότητα 
επηρεάζεται από μια ολόκληρη ιστορία καταστάσεων πολιτισμικών και 
κοινωνικών και τελικά διαμορφώνεται από τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις. Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για τη σημαντική 
σχέση που υπάρχει μεταξύ του πώς αντιλαμβάνεται κάποιος ένα 
πρόβλημα και του τρόπου με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται και πώς 
αυτά τα δύο επηρεάζονται σημαντικά από την κοινωνικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον. Μέσα στους παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόδοση 
του μαθητή είναι η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, πόσο μπορούν 
να εξαπλωθούν οι διάφορες έννοιες μέσα στην τάξη, τις προσδοκίες 
που έχει ο μαθητής από το μάθημα. 

 
4.ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του μικρόκοσμου είναι το μαθητικό 
μέρος το οποίο περιλαμβάνει και γνωστικά και ειδικά θέματα. Κατ’ 
αρχήν όσον αφορά τα γνωστικά θέματα ο τρόπος με τον οποίο 
αντιλαμβάνεται κάποιος μια εργασία αναγκαστικά εξαρτάται από τα 
συστήματα αναπαράστασης που διατίθενται στο μαθητή και από το εάν 
οι γνώσεις που απαιτούνται βρίσκονται μέσα στις δυνατότητες του 
μαθητή. Το μαθητικό μέρος αναφέρεται σ’ αυτά που έχει ήδη κατανοήσει 
ο μαθητής και τις μερικές γνώσεις που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια 
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της μάθησης και με τις οποίες προσπαθεί να δουλέψει μέσα στο τεχνικό 
μέρος.  
Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ακόμα, κατά τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασής τους με το τεχνικό μέρος, διαφορετικά στυλ μάθησης 
και διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Ο προγραμματισμός δεν είναι 
απαραίτητα μια δραστηριότητα η οποία επιβάλλει ένα δομημένο στυλ 
σχεδίασης και πολλοί μαθητές προτιμούν ένα εξερευνητικό στυλ 
εργασίας. Οι μαθητές έχουν μια πολύ ισχυρή αντίληψη για το τι 
μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να κατανοήσουν στα μαθηματικά και 
αυτό πολλές φορές οδηγεί σε μια εστίαση στον εαυτό τους παρά σε 
κάποια ανάμειξη στη δραστηριότητα. Συχνά οι μαθητές θα περιορίσουν 
τα όρια της εργασίας τους μέσα σε έναν τεχνικό μικρόκοσμο σαν 
αποτέλεσμα της εξόδου που θα πάρουν από τον υπολογιστή αλλά και 
σαν έναν τρόπο να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους και την 
αίσθηση του ελέγχου.  

 
 
 
ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
 

Μια σειρά προγραμμάτων που εκδόθηκαν από το Association of 
Teachers of Mathematics περιλάμβανε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 
COUNTER, το οποίο μετράει νούμερα στη σειρά. Διαλέγοντας μια σειρά 
από εντολές μιας λέξης, μπορούμε να μετράμε (όχι μόνο ακέραιους) 
προς τα μπρος η προς τα πίσω, με μεταβλητό βήμα μεταξύ των 
αριθμών και με μεταβλητή αύξηση μεταξύ των βημάτων. Και όμως αυτό 
δεν είναι μικρόκοσμος. Γιατί δεν είναι μικρόκοσμος;  

Δεν είναι για δύο λόγους: 

 Πρώτον δεν υπάρχει συμβολική αναπαράσταση της διαδικασίας 
με την οποία δημιουργούνται οι σειρές των αριθμών (εκτός και αν 
ο μαθητής έχει τη δυνατότητα και τη θέληση να δει το πρόγραμμα 
το οποίο είναι γραμμένο σε BASIC). 
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  Δεύτερον, το COUNTER δεν επιτρέπει στο μαθητή να ερευνήσει 
παρά μόνο σε ένα επίπεδο. 

 Δεν υπάρχει καμιά ευκαιρία να αναπτύξει μια κατασκευαστική 
προσέγγιση στην τυποποίηση του προγράμματος. Οι μαθητές δεν 
μπορούν να χτίσουν πάνω στη συμβολική γλώσσα από μόνοι τους, 
να δώσουν έννοια σε συγκεκριμένα μέρη του συντακτικού ή να 
μάθουν μέσω του feedback που τους δίνει ο υπολογιστής  

Το COUNTER αποτυγχάνει σαν μικρόκοσμος, γιατί δεν προσφέρει μια 
αλγοριθμική αναπαράσταση της έννοιας που πρόκειται να εξερευνηθεί. 
Έτσι δεν προσφέρει τη δύναμη που έχει η γλώσσα η οποία προσφέρει 
την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μαθηματικών εννοιών και της 
τυποποίησής τους.  

 
 
            
             Γιατί προγραμματιστικό περιβάλλον; 
 
Το προγραμματιστικό περιβάλλον έχει την δυνατότητα να προκαλέσει 
διδακτικές καταστάσεις τέτοιες ώστε ο μαθητής να περάσει προοδευτικά 
ανάμεσα από τα διάφορα μέρη του UDGS μοντέλου και να τυποποιήσει 
το κάθε στάδιό του μέσω της κατασκευής προγραμμάτων. Αυτά τα δύο 
σημεία θα περιγραφούν παρακάτω εν συντομία.  
Όσον αφορά το πρώτο σημείο, ένα αλληλεπιδραστικό 
προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί μία γλώσσα σαν την 
LOGO, φέρνει πολύ φυσικά σε επαφή τη διαισθητική και τη διανοητική 
δραστηριότητα, αφού οι μαθηματικές οντότητες μπορούν να 
κατασκευαστούν χτίζοντας διαδικασίες, οι οποίες ονομάζονται και 
χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους και αν χρειάζεται 
τροποποιούνται και γενικεύονται. Για να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε 
ένα πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι γύρω από το σύστημα των 
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σχέσεων μέσα στη ανατιθέμενη εργασία η οποία βασίζεται στην αρχική 
αναπαράσταση και σε κάποιο γενικό σχέδιο.  
Όμως κατά τη διάρκεια κατασκευής του προγράμματος και σαν 
αποτέλεσμα τοπικής αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή, μπορούν να 
προκύψουν τροποποιήσεις πάνω στο γενικό σχέδιο - ίσως παραπάνω 
από μία - καθώς και νέες και πιθανόν δυναμικές αντιλήψεις πάνω στις 
αρχικές σχέσεις. Επιπλέον είναι πιθανό ότι η προγραμματιστική 
δραστηριότητα προάγει μια αντίληψη για μετα-γνωστικές διεργασίες. 
 Ο σχεδιασμός και η σκληρή δουλειά των μαθητών, οι μέθοδοι 
καταγραφής και κατασκευής προγραμμάτων στη LOGO δημιουργούν 
ένα πολύ δυνατό μέσο για ελέγξει και ο μαθητής και ο δάσκαλος πώς 
έχει γίνει αντιληπτό το πρόγραμμα και πώς πρόκειται να λυθεί. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μαθητές είναι περισσότερο ικανοί να κρατήσουν την 
μαθηματική δραστηριότητα σε απόσταση και να διαλογιστούν πάνω 
στις μαθηματικές και μετα-γνωστικές διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται.  
 
Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, η τυποποίηση μέσω της κατασκευής 
LOGO προγραμμάτων, μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, 
που σημαίνει διαμέσου μιας σειριακής και τοπικής ερμηνείας της 
δραστηριότητας των μαθητών σε μια συμβολική αναπαράσταση μέσα 
σε ένα πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του σταδίου "χρήσης" του μοντέλου 
η μιας τυποποιημένης περιγραφής ενός διανοητικού σχεδίου της 
εργασίας κατά τη διάρκεια του σταδίου της "γενίκευσης". Αυτά δίνουν 
την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια συμβολική γλώσσα για τους ίδιους, 
να συνδέσουν κάποια νοήματα με τη γλώσσα και να αντιληφθούν μέσω 
στη άμεσου feedback του υπολογιστή τα αποτελέσματα των 
συμβολικών τους αναπαραστάσεων. Σε ποιο άλλο περιβάλλον για 
παράδειγμα είναι δυνατόν η αλλαγή μιας μεταβλητής να παράγει για 
άμεση αλλαγή στην οθόνη;   
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               Γιατί  LOGO;                       
 

 

"Η LOGO είναι με μεγάλη διαφορά η πιο δυνατή γλώσσα 
προγραμματισμού, που είναι διαθέσιμη για home computers".  Είναι μια 
διάλεκτος της LISP, της γλώσσας η οποία χρησιμοποιήθηκε στα πιο 
προχωρημένα ερευνητικά προγράμματα στην επιστήμη των 
υπολογιστών και ειδικά στη τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι πρόσφατα, όλα 
τα βιβλία γύρω από το LOGO ήταν τετριμμένα και είχαν σκοπό να 
υπογραμμίσουν το κατασκευή χαριτωμένων σχημάτων με τη χελώνα. 
Αλλά τα χαριτωμένα αυτά σχήματα δεν είναι η ολοκληρωμένη εικόνα.  

Τι σημαίνει για γλώσσα να είναι δυνατή; Δεν σημαίνει ότι μπορείς να 
γράψεις προγράμματα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, η οποία κάνει 
πράγματα, που δεν μπορείς να κάνεις σε μια άλλη γλώσσα. (Με αυτή τη 
λογική όλες οι γλώσσες είναι ίδιες. Αν μπορείς να γράψεις ένα 
πρόγραμμα στη LOGO μπορείς να το γράψεις στην PASCAL και στη 
BASIC ή το αντίθετο.) Αντίθετα, η δύναμη μιας γλώσσας είναι ένας 
τρόπος για να μετράμε πόσο σε βοηθάει η γλώσσα να συγκεντρώνεσαι 
στο πραγματικό πρόβλημα που ήθελες να λύσεις από την αρχή, παρά 
να σε κάνει να ανησυχείς για τους περιορισμούς της γλώσσας.  

Για παράδειγμα στην PASCAL, στη BASIC και σε όλες τις άλλες 
γλώσσες που παράγονται από την FORTRAN, ο προγραμματιστής 
πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος γύρω από το τι πηγαίνει πού στη 
μνήμη του υπολογιστή. 

 83 
 



 Αν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε 20 νούμερα μαζί σαν ομάδα, πρέπει να 
ορίσεις ένα array λέγοντας προκαταβολικά ότι θα υπάρχουν ακριβώς 20 
νούμερα μέσα σ’ αυτό. Αν αργότερα, κατά την εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλάξεις γνώμη και θες 21 νούμερα, υπάρχει πρόβλημα. 
Πρέπει επίσης να πεις προκαταβολικά ότι αυτό το array περιέχει 20 
ακέραιους ή ίσως 20 νούμερα μέσα στα οποία επιτρέπονται και 
κλάσματα ή ίσως 20 χαρακτήρες κειμένου αλλά όχι λίγο απ’ όλα. Στη 
LOGO η όλη διεργασία προσδιορισμού αποθήκευσης είναι αυτόματη. 
Αν το πρόγραμμά σας παράγει μια λίστα από 20 νούμερα, ο χώρος για 
αυτή τη λίστα παρέχεται χωρίς καμία δική σας προσπάθεια. Αν 
αργότερα θέλετε να προσθέσετε ένα 21ο νούμερο κι αυτό επίσης είναι 
αυτόματο.  

Άλλο ένα παράδειγμα είναι η σύνταξη της γλώσσας, οι κανόνες για την 
κατασκευή σωστών εντολών. Όλες οι παραγόμενες από την FORTRAN 
γλώσσες έχουν αρκετούς τύπους εντολών, κάθε ένας απ’ τους οποίους 
έχει τη δικιά του ιδιαίτερη σύνταξη. Για παράδειγμα, η εντολή της BASIC 
PRINT απαιτεί μια λίστα από εκφράσεις που θέλεις να τυπωθούν. Εάν 
ξεχωρίσεις τις εκφράσεις με κόμματα σημαίνει να τις τυπώσει με κάποιο 
τρόπο, αν τις ξεχωρίσεις με semicolon (;) σημαίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις semicolons σε άλλου είδους εντολές οι 
οποίες επίσης απαιτούν λίστες από εκφράσεις. Στη LOGO υπάρχει μόνο 
μία σύνταξη, αυτή που χρησιμοποιείται όταν καλούμε μια διαδικασία.  

Δεν είναι τυχαίο ότι η LOGO είναι πιο δυνατή από την PASCAL ή την 
BASIC, ούτε ότι οι σχεδιαστές της LOGO ήταν πιο έξυπνοι. Η FORTRAN 
ανακαλύφθηκε προτού η μαθηματική βάση του προγραμματισμού ήταν 
επαρκώς κατανοητή και έτσι ο σχεδιασμός της αντικατοπτρίζει κυρίως 
τις ικανότητες (και τις ατέλειες) των υπολογιστών, οι οποίοι έτυχε να 
είναι διαθέσιμοι τότε.  Οι γλώσσες που βασίζονται στην FORTRAN, 
έχουν ακόμα αυτή τη βασική σχεδίαση, παρόλο που κάποιες από τις 
πιο άσχημες λεπτομέρειές της έχουν επιδιορθωθεί σε κάποιες από τις 
πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, όπως στην PASCAL.  
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Πιο δυνατές γλώσσες βασίζονται σε κάποιο συγκεκριμένο μαθηματικό 
μοντέλο υπολογισμού και χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο με ένα 
σταθερό τρόπο. Για παράδειγμα η APL στηρίζεται στην ιδέα του 
χειρισμού πινάκων.  

Η PROLOG, η γλώσσα έχει γίνει διάσημη λόγω της πέμπτης γενιάς 
hype, στηρίζεται στον κατηγορηματικό λογισμό, ένα τύπο μαθηματικής 
λογικής. Η LOGO όπως και η LISP στηρίζονται στη ιδέα της σύνθεσης 
από functions.  

Το περιβάλλον της LOGO είναι ορισμένο με καθαρά μαθηματικό τρόπο. 
Για παράδειγμα οι διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν σαν 
συναρτήσεις, οι είσοδοι σαν μεταβλητές και η αναδρομή σαν επαγωγή. 
Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO είναι μέχρι στιγμής το κυριότερο 
μέσο για τη δημιουργία δυναμικών περιβαλλόντων, που να δίνουν την 
ευκαιρία εξερεύνησης ιδεών σε διαφορετικά επίπεδα (από το 
αισθησιοκινητικό μέχρι το αφαιρετικό) και με διαφορετικούς τρόπους 
συμβολισμού. Σαν γλώσσα προγραμματισμού έχουν εκτιμηθεί όμως και 
τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία της:  

 Είναι διαδικαστική: Η διαδικασία είναι το πιο σημαντικό 
θεμέλιο για τον προγραμματισμό στη γλώσσα αυτή. Η κάθε 
διαδικασία είναι μια αυτοτελής αλληλεπιδρασιακή οντότητα, 
δηλαδή έχει θέση ισοδυναμίας με οποιαδήποτε primitive 
εντολή ή operation της γλώσσας. Μπορεί μια διαδικασία να 
είναι σταθερή ή να κατασκευαστεί ώστε να δέχεται μεταβλητές 
εισόδους (inputs) που μπορεί να είναι τιμές ή διαδικασίες - 
operations των οποίων οι έξοδοι (outputs) να είναι τιμές.  
Εφόσον μια διαδικασία είναι ισοδύναμη με μια primitive της 
γλώσσας μπορούν φυσικά να κατασκευαστούν ακριβώς όπως 
μια διαδικασία, οσαδήποτε επίπεδα υποδιαδικασιών.  
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 Είναι φυσική (natural): Η ιδιότητα αυτή αφορά τρία κυρίως 
θέματα. Πρώτο, το συμβολικό κώδικα της γλώσσας, ο οποίος 
είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετος με την καθομιλουμένη 
γλώσσα. Οι εντολές και οι operations της LOGO έχουν δηλαδή 
πολύ στενή σχέση με την αντίστοιχη λέξη που 
χρησιμοποιούμε για το ίδιο νόημα ή λειτουργία στην 
καθημερινή γλώσσα.  Δεύτερο, το "συντακτικό" (syntax) της 
γλώσσας είναι στενά συνδεδεμένο με τον τρόπο που 
συντάσσουμε σε γνωστούς συμβολικούς χώρους, όπως τα 
μαθηματικά, υπάρχει δηλαδή νοηματική αντιστοιχία με 
προηγούμενες λειτουργίες του ανθρώπου. Τρίτο, η μέθοδος 
κατασκευής διαδικασιών η οποία στην ουσία αποτελεί μια 
μέθοδο επέκτασης της ίδιας της υπολογιστικής γλώσσας, 
μοιάζει με την αιώνια διαλεκτική ανάμεσα στη μάθηση της 
φυσικής γλώσσας και τη γνωστική και εννοιολογική ανάπτυξη 
στο παιδί.  

 

 Είναι επεκτάσιμη: Ο όρος αυτός έχει σχέση με την ιδιότητα της 
διαδικασίας να είναι ισοδύναμη με μια primitive της LOGO. 
Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι έστω και μια διαδικασία να 
φτιάξει ο χρήστης έχει ουσιαστικά επεκτείνει την ίδια την 
γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο, η προσωπική επέκταση της 
γλώσσας, σε νοηματικό επίπεδο δεν έχει όρια. Τα όρια 
θέτονται μόνο από τον εκάστοτε υπολογιστή.  

 

 Είναι αναδρομική (recursive): η αναδρομή είναι χτισμένη μέσα 
στη γλώσσα με τρόπο απόλυτα φυσιολογικό και λειτουργικό.  
Αρκεί μέσα στον ορισμό μιας διαδικασίας να υπάρχει η ίδια 
διαδικασία, μία ή περισσότερες φορές.  
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  Είναι άμεσα αλληλεπιδρασιακή: οποιαδήποτε εντολή μπορεί 
να έχει άμεσα αποτελέσματα στην οθόνη, δίνοντας με αυτό τον 
τρόπο τη δυνατότητα στο χρήστη να αναλογίζεται κάθε φορά 
τις συνέπειες κάθε συμβολικής του ενέργειας, εφόσον τις 
βλέπει να συγκεκριμενοποιούνται στην οθόνη.  

Οι ρίζες της LOGO όμως δεν προέρχονται μόνο από τον χώρο της 
παιδαγωγικής και από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από 
αυτόν της παιδαγωγικής ψυχολογίας. Ο Papert, που κατασκεύασε τη 
γλώσσα μαζί με τον Feurzig, συνεργάστηκε στενά με τον Piaget στη 
Γενεύη επί έξι χρόνια και είχε σαν κεντρικό στόχο την μελλοντική χρήση 
των υπολογιστών σαν εργαλείο για την έρευνα και την κατανόηση της 
λειτουργίας της μάθησης. Ένα από τα κύρια στοιχεία του περιβάλλοντος 
της γλώσσας, σε σχέση με την γνωστική ψυχολογία, ήταν η 
αλληλεπιδρασιακή σχέση ανάμεσα στον αφαιρετικό συμβολισμό και 
στην άμεση και συγκεκριμένη (concrete) συνέπειά του. Η σημασία αυτής 
της ιδιότητας γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπόψη ότι για τον Piaget η 
μεγαλύτερη δυσκολία στα παιδιά είναι να σκεφτούν αφαιρετικά. Για τους 
μεταγενέστερους ψυχολόγους μάλιστα η δυσκολία αυτή (για να μην 
πούμε αδυναμία) επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, συχνά δε και 
στους ενήλικες.  

 

Επιπλέον, τα διάφορα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου 
επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο συμβολίζει τη σκέψη του, με 
αποτέλεσμα ο Bruner, για παράδειγμα να μιλάει για τα τρία επίπεδα 
συμβολισμού, το λειτουργικό (enactive), το εικονικό (iconic) και το 
συμβολικό (symbolic).  

Ο Papert  ήθελε να φτιάξει ένα περιβάλλον όπου οι νοητικές λειτουργίες 
του μαθητευόμενου και οι δυνατότητες να τις συμβολίζει, να 
εναλλάσσονται με τρόπο δυναμικό και φυσιολογικό ανάμεσα σε όλα τα 
στάδια της γνωστικής ανάπτυξης, οι προσωπικές εμπειρίες του δηλαδή 
να αφορούν ένα χώρο πιο πλούσιο νοηματικά.  
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Η περιγραφή αλλαγών στη μαθησιακή πρακτική με τη χρήση της LOGO 
μας έχει δείξει ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν.  Έχουμε τώρα 
πολλά παραδείγματα μακροχρόνιων αλληλεπιδρασιακών και 
δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων, όπου οι μαθητές αποκτούν τον 
έλεγχο της ίδιας τους της μάθησης. Έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση του 
πώς η LOGO μπορεί να γίνει ένα μέσο για τη δημιουργία μαθησιακών 
καταστάσεων όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν νοήματα πρώτα, χωρίς να 
συνειδητοποιούν τη σημασία τους και μετά περνούν από διαδικασίες 
διάκρισης (discrimination), αποσαφήνισης και γενίκευσης των 
νοημάτων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση του γνωστικού 
περιεχομένου έχει τις ρίζες της και είναι στενά συνδεδεμένη με εμπειρίες 
των παιδιών οι οποίες έχουν προσωπικό νόημα για αυτά. Το 
υπολογιστικό περιβάλλον χρησιμοποιείται σ’ αυτή την περίπτωση σαν 
"νοηματική σκαλωσιά" (scaffolding), για την επίτευξη στόχων ακόμα και 
όταν νοήματα και ιδέες έχουν κατανοηθεί μερικά και τοπικά 
επιτρέποντας έτσι τη διαδικασία της μάθησης να αρχίσει από πιο νωρίς.  

Με τη LOGO τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν γεωμετρικά 
σχήματα, πληκτρολογώντας ένα σύνολο από εντολές στον υπολογιστή, 
που καθοδηγούν την κίνηση μιας κατευθυνόμενης χελώνας στην οθόνη. 
Η υπόθεση είναι ότι κάνοντας προγραμματισμό με τη LOGO, μαθαίνουν 
μαθηματικά χρησιμοποιώντας έννοιες, οι οποίες τα βοηθούν στην 
κατανόηση και στη κατεύθυνση των κινήσεων της χελώνας και ότι 
αναπτύσσουν ικανότητες για τη λύση προβλημάτων, επειδή έτσι 
μαθαίνουνε "να είναι μαθηματικοί" αντί να μαθαίνουν για τα μαθηματικά.  

Πραγματικά, μόλις οι μαθητές αποφασίσουν ή τους ανατίθεται να 
σχεδιάσουν ένα σχήμα με τη LOGO, πρέπει να σκεφτούν ένα σύνολο 
από εντολές που θα κάνουν τη χελώνα να σχεδιάσει το σχήμα. Ίσως 
αναλύσουν το σχήμα και το σπάσουν σε μικρότερα μέρη, τα οποία είναι 
πιο εύκολο να κατασκευαστούν.  "Ο μαθητής μπορεί να κληθεί να 
φτιάξει μια διαδικασία, να τη δοκιμάσει, να βρει τα λάθη, ή τις ελλείψεις 
της, να τη διορθώσει ή να τη βελτιώσει, να τη δοκιμάσει ξανά και πιθανά 
να την επεκτείνει σε μια πιο γενική διαδικασία. Αυτό δείχνει ότι 
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συγκεκριμένα περιβάλλοντα LOGO, δίνουν έμφαση στην ανάλυση 
προβλημάτων, εκφράζοντας τη σκέψη του μαθητή, τυποποιώντας 
νοητικά μοντέλα, απομακρύνοντας και διορθώνοντας νοητικά λάθη, 
εκφράζοντας στόχους και στρατηγικές προτού κάνουν φανερές κινήσεις 
για τη λύση του προβλήματος, δημιουργώντας κατάλληλες 
αναπαραστάσεις του προβλήματος, παίρνοντας υπεύθυνες αποφάσεις 
και αλγορίθμους για διόρθωση λαθών-όλα τα βασικά στοιχεία για τη 
λύση προβλημάτων. Πραγματικά πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το 
προγραμματιστικό περιβάλλον μπορεί να αυξήσει συγκεκριμένες 
ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων . Ο Papert συμφωνεί ότι η 
LOGO εφοδιάζει τα παιδιά με ένα μέσο και μια γλώσσα για να 
"σκέφτονται για τη σκέψη", μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να 
προάγει την ανάπτυξη συγκεκριμένων μεταγνωστικών διαδικασιών 
επίλυσης προβλημάτων. Έχει δειχθεί ότι η εμπειρία με τη LOGO μπορεί 
να αυξήσει σημαντικά τις μεταγνωστικές τους ικανότητες. Έτσι λοιπόν 
υπάρχει η ανάγκη να επεκτείνουμε το χώρο των προβλημάτων και των 
διαδικασιών στη μελέτη των αποτελεσμάτων της LOGO στην επίλυση 
προβλημάτων.  

Για να δούμε γιατί η LOGO μπορεί να προάγει τη μάθηση των διαφόρων 
εννοιών, ας θεωρήσουμε τι συμβαίνει όταν ζητείται από τους μαθητές να 
κατασκευάσουν μια ακολουθία από εντολές (μια διαδικασία) για να 
σχεδιάσουν ένα παραλληλόγραμμο. 

  Αυτοί κάνουν την έννοια του παραλληλογράμμου περισσότερο καθαρή 
αναλύοντας μέσα στο μυαλό τους τα συστατικά μέρη του 
παραλληλογράμμου και μετά καθορίζουν τις εντολές για να 
κατασκευάσουν αυτά τα συστατικά μέρη. Ο Papert ισχυρίζεται ότι, "ο 
υπολογιστής επιτρέπει ή υποχρεώνει το παιδί να εξωτερικεύσει τις 
διαισθητικές του προσδοκίες. Όταν η διαίσθηση ερμηνεύεται μέσα σ’ 
ένα πρόγραμμα τότε αυτό χρησιμεύει στην απομοντελοποίηση της 
διαισθητικής γνώσης.  Αυτό σημαίνει ότι όταν οι μαθητές σχεδιάζουν μια 
διαδικασία που κατασκευάζει ένα παραλληλόγραμμο αυτοί 
κατασκευάζουν ένα τυπικό ορισμό του παραλληλογράμμου και 
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κάνοντας αυτό, εξωτερικεύουν τις διαισθητικές τους ιδέες για τα 
παραλληλόγραμμο. Το τρέξιμο της διαδικασίας δίνει τη δυνατότητα σ’ 
αυτά να δοκιμάσουν την εγκυρότητα του ορισμού τους και έτσι λοιπόν 
να συλλογιστούν πάνω στην αντίληψή τους. Τέτοιες εμπειρίες 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να φτιάξουν νοητικές δομές ή σχήματα τα 
οποία περιέχουν μια περισσότερο τυποποιημένη έννοια του 
παραλληλογράμμου. Αυτά τα σχήματα μπορεί να σχηματίσουν τη βάση 
για περισσότερο πολύπλοκα επίπεδα της μαθηματικής γνώσης αλλά 
και πιο γενικών εννοιών.  

Ο Papert, αναφέρει ότι "η LOGO βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη 
γενική σκέψη τους και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, όπως ο 
σχεδιασμός, η ανάλυση του προβλήματος και η διόρθωση των λαθών". 
Επίσης τα βοηθάει στην απόκτηση μιας σειράς από δυναμικές έννοιες 
που έχουν μια ευρεία περιοχή εφαρμογής, όπως είναι η μεταβλητή και η 
αναδρομή.  Μια άλλη ιδέα "κλειδί" που αναφέρεται στη θεωρία του 
Papert είναι ότι η LOGO μπορεί να κατανοηθεί σύμφωνα με μια 
στρατηγική αυτοεξερεύνησης, δηλαδή με έναν αυθόρμητο και φυσικό 
τρόπο ανάλογο με το πώς ένα μικρό παιδί μαθαίνει να μιλάει. Αυτό ο 
Papert το ονομάζει "μάθηση χωρίς διδασκαλία" ή "μάθηση χωρίς 
πρόγραμμα σπουδών". Αυτή η έννοια της διεργασίας μάθηση-
διδασκαλία, βασίζεται πάνω στη δουλειά του Piaget, πιο συγκεκριμένα 
στην άποψή του ότι τα παιδιά χτίζουν και αναπτύσσουν τις δικές τους 
διανοητικές δομές μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον.  
   
Υπάρχουν γνωστικές ικανότητες τις οποίες τα παιδιά μπορούν 
αποκτήσουν καθώς μαθαίνουν να προγραμματίζουν. Ανάμεσα στις πιο 
σημαντικές ικανότητες οι οποίες αναφέρθηκαν από τους Feurzeig, 
Horwitz και Nickerson , είναι:  

 η αυστηρή σκέψη και η ικανότητα να εκφράζουν τις σκέψεις 
τους με ορθότητα και ακρίβεια  

  η πολύ καλή κατανόηση των μεθόδων για την επίλυση 
ενός προβλήματος όπως είναι ο σχεδιασμός, η ανάλυση 
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ενός προβλήματος στα συστατικά του μέρη και η σκέψη 
ενός ανάλογου προβλήματος  

 η ικανότητα να εξερευνήσουν και να διορθώσουν τα λάθη 
σε μια διαδικασία κατά την επίλυση του προβλήματος  

  η μεταγνωστική γνώση, όπως η αντίληψη ότι για τα 
περισσότερα προβλήματα υπάρχουν διαφορετικές 
στρατηγικές επίλυσης. 

Σύμφωνα με τον Papert, η LOGO δε διδάσκει στα παιδιά μόνο γενικές 
ικανότητες σκέψης όπως ο σχεδιασμός, η διόρθωση λαθών και η 
ανάλυση του προβλήματος.  
Ένα δεύτερο επιχείρημα είναι ότι η LOGO επίσης παρέχει ένα πλούσιο 
περιβάλλον "μέσα στο οποίο τα παιδιά μπορούν να χτίσουν ένα μεγάλο 
αριθμό από μαθηματικές έννοιες με εύκολο και φυσικό τρόπο, χωρίς το 
φόβο και την καχυποψία για τα μαθηματικά που χαρακτηρίζουν πάρα 
πολλούς από εμάς σήμερα". Μερικά παραδείγματα των μαθηματικών τα 
οποία μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της χρήσης της LOGO 
περιλαμβάνουν: αριθμούς, γωνίες, σχήματα, συναρτήσεις, μεταβλητές 
κλπ.  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν γίνει δυνατοί 
ισχυρισμοί για την εκπαιδευτική αξία της LOGO.  Σύμφωνα με τους 
υποστηρικτές της μάθησης της LOGO σε μικρά παιδιά, "η LOGO οδηγεί 
τα παιδιά στην ανάπτυξη ικανοτήτων γενικής σκέψης και στην 
απόκτηση δυναμικών μαθηματικών εννοιών". Η απόκτηση όμως των 
δυναμικών ιδεών και ικανοτήτων, απαιτεί ένα δυναμικό μαθησιακό 
περιβάλλον. Με την έννοια του δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος 
εννοούμε μια κατάσταση στην οποία "υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα 
στην ελευθερία που έχουν οι μαθητές να δουλεύουν πάνω στις εργασίες 
τους και στη δόμηση της δραστηριότητας για συγκεκριμένα μαθησιακά 
αποτελέσματα". Σ’ αυτό το περιβάλλον παρέχονται μεγάλες ευκαιρίες 
για ενεργή και ανεξάρτητη εξερεύνηση των εργασιών που γίνονται από 
τα παιδιά. Οι ευκαιρίες αυτές συνδυάζονται με μια επαρκή συστηματική 
παρέμβαση, που αφορά την απόκτηση και μεταφορά των βασικών 
εννοιών και ικανοτήτων σκέψης.  
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Ο Clements αναφέρει για τον τρόπο που βοηθάει η LOGO στη 
διαδικασία της μάθησης: "Η έμφαση που δίνει η LOGO στα γραφικά 
χελώνας επιτρέπει στα παιδιά να διαμορφώσουν σημαντικά 
προβλήματα διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας για τους εαυτούς 
τους. Αυτά πρέπει να δημιουργήσουν ιδέες για εργασίες, να 
αναπαραστήσουν αυτές σαν στόχους και να αναγνωρίσουν τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν για να φτάσουν αυτούς τους 
στόχους. Έτσι λοιπόν πρέπει να καθορίσουν τη φύση κάθε 
προβλήματος και υποπροβλήματος." Η διαδικαστική φύση της LOGO 
επιτρέπει στα παιδιά να αναλύσουν μια εργασία σε υποεργασίες, που η 
κάθε μια μπορεί να υλοποιηθεί από ξεχωριστές διαδικασίες και μετά να 
σχεδιάσουν το πώς θα συνδυάσουν αυτές τις διαδικασίες, για να 
φέρουν εις πέρας την εργασία.  

Προγραμματίζοντας σε γραφικά χελώνας απαιτείται αναπαράσταση της 
λύσης της διεργασίας εσωτερικά, σαν ένα αρχικό στάδιο "στόχος", σαν 
μια ηθελημένη σημασιολογική λύση, της οποίας η οργάνωση πρέπει να 
εκφραστεί για άλλους και σαν ένας εκτελέσιμος κώδικας μηχανής. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο ο μαθητής επιλέγει μια διανοητική αναπαράσταση, 
καθώς αναπαριστά τη σκέψη του με πολλαπλούς τρόπους, δηλαδή δια 
λόγου, γραφικά και τυπικά με τον κώδικα του προγράμματος. Αυτό τον 
κάνει περισσότερο ευέλικτο στο να διαλέγει και χρησιμοποιεί 
αναπαραστάσεις για το κάθε είδους πρόβλημα που του παρουσιάζεται.  

Μια διαδικασία σε LOGO αναπαριστά μια εξωτερική εκδήλωση της 
σκέψης ενός μαθητή για τη λύση ενός προβλήματος. Το τρέξιμο της 
διαδικασίας επιτρέπει στο μαθητή να παρακολουθήσει την εγκυρότητα 
της λύσης του. Επίσης η γραφική αναπαράσταση των λαθών που 
προσφέρει η LOGO, καθώς και ο εύκολος σε χρήση editor, υποστηρίζει 
την εύκολη διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει κατά την επίλυση 
ενός προβλήματος. Η πιο πάνω διαδικασία της "γνωστικής 
παρακολούθησης" που προσφέρει ο προγραμματισμός σε LOGO, 
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να συνηθίσουν να αναγνωρίζουν και 
να διορθώνουν τα λάθη που γίνονται στη σκέψη τους.  
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Μεθοδολογικές επιλογές κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός 
µαθησιακού περιβάλλοντος από παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας 
 
1. Επεξεργασία της έννοιας του µήκους 
 
 

Οι λέξεις κλειδιά που θα αναφερθούν εδώ είναι: εκπαιδευτικό λογισµικό, 
µήκος, απόσταση, στρατηγικές µέτρησης, διδασκαλία µαθηµατικών, 
προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. 
 
Εδώ θα γίνει αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε στόχο την επεξεργασία της έννοιας του µήκους από 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η ανάπτυξη του 
συγκεκριµένου λογισµικού στηρίχθηκε στη θεωρητική παραδοχή, 
σύµφωνα µε την οποία η γνωστική ανάπτυξη και κατά συνέπεια η 
διαδικασία µάθησης επηρεάζεται από συνδυασµούς παραγόντων. Αν η 
δράση του υποκειµένου µέσα σε ένα δεδοµένο κοινωνικό-πολιτισµικό 
περιβάλλον είναι η κύρια αιτία της ανάπτυξης, για τη διδακτική 
προσέγγιση ενός συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου χρειάζεται 
κάθε φορά η διερεύνηση τόσο γνωστικών, όσο και κοινωνικών 
παραγόντων που συνδέονται µε αυτή τη διαδικασία καθώς και 
επιστηµολογικών ζητηµάτων, που έχουν να κάνουν µε το ίδιο το 
γνωστικό αντικείµενο. 
Παράλληλα, στα πλαίσια µιας κοινωνικο-οικοδοµιστικής προσέγγισης 
για τη µάθηση, όπου προτείνεται η χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία, 
ανακύπτει αυτόµατα το θέµα της αλληλεπίδρασης του παιδιού µε τον 
Η/Υ. Υιοθετώντας λοιπόν την άποψη του Gilly (1990), σύµφωνα µε την 
οποία τα θετικά αποτελέσµατα κάθε τύπου συνεργασίας είτε πρόκειται 
για κοινωνικο- γνωστική σύγκρουση είτε όχι προέρχονται από τις δύο 
κύριες λειτουργίες της διαµεσολάβησης του άλλου, την 
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αποσταθεροποίηση των αυθόρµητων αναπαραστάσεων και τον έλεγχο 
της δράσης του υποκειµένου το κύριο µέληµά µας ήταν να 
δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες, µέσα από την 
καθοδήγηση του προγράµµατος ή του δασκάλου, µπορούν να 
συµβάλλουν στην αποσταθεροποίηση των αυθόρµητων 
αναπαραστάσεων, που δηµιουργεί το παιδί για την έννοια του µήκους 
στα πλαίσια συγκεκριµένων καταστάσεων, µέσω των οποίων καταλήγει 
σε λανθασµένες εκτιµήσεις. 
 Τα λάθη των παιδιών αυτής της ηλικίας σε προβλήµατα εκτίµησης του 
µήκους οφείλονται στις επικεντρώσεις που κάνουν στα αρχικά ή στα 
τελικά σηµεία των γραµµών, γεγονός που τα εµποδίζει να λάβουν 
υπόψη τους το εσωτερικό διάστηµα µιας γραµµής (Piaget ,1967,Lunzer, 
1965). Οι παραστάσεις, που οικοδοµούν έτσι τα παιδιά για το µήκος µιας 
γραµµής, τα οδηγούν σε λανθασµένες εκτιµήσεις. 
 

Περιγραφή του προγράµµατος   
 
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού µικρόκοσµου που αναπτύξαµε τα παιδιά 
µπορούν να συνθέσουν ποικίλες διαδροµές, να προσανατολιστούν στα 
πλαίσια ενός δεδοµένου «χάρτη», να εξετάσουν το µήκος µιας 
διαδροµής ως όλο και άλλοτε ως το αποτέλεσµα της σύνθεσης 
επιµέρους ευθύγραµµων τµηµάτων, να γνωρίσουν διάφορες διαδικασίες 
µέτρησης των διαδροµών, να συγκρίνουν διαδροµές µε κοινά σηµεία 
έναρξης και άφιξης. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ενσωµατώνονται σε 
ένα πρωτότυπο σενάριο, όπου ένα διαστηµόπλοιο και οι αστροναύτες 
τους καλούνται να αντιµετωπίσουν την επίλυση προβληµάτων έχοντας 
σαν αποστολή να εξερευνήσουν τους πλανήτες του διαστήµατος. Οι 
προβληµατικές καταστάσεις που συναντούν έχουν να κάνουν σταδιακά 
µε  

 α) την εκτίµηση αποστάσεων (ευθύγραµµα διαστήµατα) µεταξύ 
πλανητών  

 β)  την εκτίµηση του µήκους µη-ευθύγραµµων διαδροµών 
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 γ) την εξεύρεση και τη σύνθεση της πιο σύντοµης διαδροµής 
µεταξύ δύο σηµείων µε διαφορετικού µήκους βηµατισµό  

 δ) συγκρίσεις µεταξύ άνισων και ίσων, ευθύγραµµων ή 
τεθλασµένων γραµµών. 

 Αυτές οι καταστάσεις αποτελούν τέσσερα επίπεδα ανεξάρτητα 
µεταξύ τους, από τα οποία µπορεί ο χρήστης να διαλέξει όποιο θέλει 
µέσα από την κεντρική οθόνη: «το διαστηµόπλοιο».  

  

 

                             
ΕΙΚΟΝΑ 1 
Στην εικόνα 1 ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την πιο σύντοµη διαδροµή. 
Έχει ζητήσει βοήθεια από τον ποντικό και αφού έκανε τη εφαρµογή του 
«σπαστού µέτρου» στις δύο διαδροµές αυτές µετασχηµατίστηκαν σε 
ευθύγραµµα τµήµατα. Εκτελώντας την διαδροµή της επιλογής του 
καθοδηγώντας τον ήρωα, µετακινείται παράλληλα κι ένας άλλος. 
Όποιος από τους δύο τερµατίσει πρώτος θα έχει διανύσει την πιο 
σύντοµη διαδροµή. 
Το κύριο µέσο αλληλεπίδρασης του προγράµµατος µε το χρήστη αφορά 
σε µια «κονσόλα χειρισµού» του διαστηµόπλοιου και του αστροναύτη µε 
τέσσερα βελάκια. Ο χρήστης ενεργοποιώντας τα βελάκια µε το ποντίκι 
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µπορεί να µετακινήσει τα κινούµενα αντικείµενα της οθόνης προς την 
κατεύθυνση που επιθυµεί (βήµα-βήµα). Η κίνηση του ήρωα της ιστορίας 
γίνεται πάνω σε ένα καµβά από σηµεία που ορίζουν ίσες αποστάσεις 
κάθετα και οριζόντια. Η απόσταση µεταξύ δυο γειτονικών σηµείων ορίζει 
ένα βήµα. 
Το δεύτερο µέσο επικοινωνίας του χρήστη µε το πρόγραµµα είναι η 
«µπάρα των απαντήσεων», στο κάτω µέρος της οθόνης (εικόνα 2). 
 

 
 
                                                    ΕΙΚΟΝΑ 2 
Ο «ήρωας» πρέπει περπατήσει από το Α στο Β σηµείο, χωρίς να 
περάσει από τις παγίδες. Αφού εκτελεστεί η διαδροµή, ο χρήστης 
πρέπει να δηλώσει το µήκος τα διαδροµής πάνω στην «µπάρα των 
απαντήσεων». Στη συγκεκριµένη οθόνη, ο χρήστης έχει καλέσει για 
βοήθεια τον «ποντικό». Αυτός διανύει µια ευθύγραµµή διαδροµή βήµα-
βήµα µαζί µε τον ήρωα. Επίσης το «παράθυρο», παρουσιάζει 
κωδικοποιηµένες τις εντολές του χρήστη, κατά τη διάρκεια που αυτός 
καθοδηγούσε τον ήρωα στο σηµείο Β. 
Πρόκειται για µια γραµµή χωρισµένη σε ίσα µέρη, ίδιου µήκους µε το 
βήµα των ηρώων πάνω στον καµβά. Η µπάρα χρησιµοποιείται, κυρίως, 
για να δώσει ο χρήστης την απάντησή του σχετικά µε το µήκος µιας 
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διαδροµής και σε µια µόνο περίπτωση για να ορίσει το µέγεθος του 
βήµατος του ήρωα. Τα υπόλοιπα εργαλεία τώρα που έχει στη διάθεσή 
του ο χρήστης, βρίσκονται σε µια µπάρα στο επάνω µέρος της οθόνης 
(εικόνα 1).  
Ανάµεσα στα άλλα ξεχωρίζουµε: το «παράθυροεντολών», όπου ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις εντολές που δίνει στον ήρωα 
µε τα βελάκια, το «σπαστό µέτρο», µε το οποίο µπορεί να µετρήσει το 
µήκος µιας διαδροµής αφού το εφαρµόσει σταδιακά επάνω στη 
διαδροµή, έναν «βοηθό-ποντικό», ο οποίο διευκολύνει ή καθοδηγεί το 
χρήστη σε κάποιες δραστηριότητες κτλ.  
 
 

 

 
2. Η LOGO και η ιδέα της καθοδήγησης της χελώνας 
 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό αναπτύχθηκε µε την γλώσσα 
προγραµµατισµού Comenius Logo (Blahο 1993) . Σύµφωνα µε τον 
Papert (1980), το περιβάλλον της LOGO είναι ένας προνοµιακός χώρος 
διερεύνησης της µαθηµατικής γνώσης για τα παιδιά. Τις τελευταίες 
δεκαετίες η έρευνα επεκτάθηκε προς την κατεύθυνση αυτή. Τα 
αντιφατικά δεδοµένα ως προς τη χρήση της LOGO και τα πιθανά 
µαθησιακά οφέλη αυτής οδήγησαν του ερευνητές σε ποικίλα 
συµπεράσµατα (Clements & Meredith, 1993, Campbell, Fein & Schwartz, 
1991). 
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Έτσι, το ενδιαφέρον κάποιων ερευνητών επικεντρώθηκε τόσο στην 
δόµηση αυστηρών αναλυτικών προγραµµάτων για τη διδασκαλία της 
LOGO µε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους (Campbell, Fein & 
Schwartz), όσο και στην ανάπτυξη κατάλληλων µικρόκοσµων 
προσανατολισµένων στην επεξεργασία συγκεκριµένων µαθηµατικών ή 
γεωµετρικών εννοιών (Clements 1997, Laborde & Capponi,1994). 
Παράλληλα, διερευνήθηκε και ο ρόλος της διαµεσολάβησης τόσο του 
δασκάλου, όσο και άλλων διδακτικών εργαλείων, έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η διαδικασία σύνδεσης της διαδικαστικής γνώσης που 
εξασφαλίζεται µέσα από τη LOGO και µιας πιο παραδοσιακής 
εννοιολογικής ή επιχειρησιακής γνώσης (Clements & Sarama,1995, 
Hoyles & Noss, 1992). Έτσι στις µέρες µας γεννήθηκε η ανάγκη της 
δηµιουργίας δυναµικών µαθησιακών περιβαλλόντων (De Corte, 1993), 
προσαρµοσµένων στις ανάγκες ειδικών περιοχών µάθησης. 
Η σύλληψη του προγράµµατος στηρίχθηκε αρκετά στην αντίληψη της 
γλώσσας LOGO. ∆ανειστήκαµε από αυτήν, αφενός την κίνηση της 
χελώνας στην οθόνη µέσα από τις εντολές του χρήστη, και αφετέρου 
την καταγραφή αυτής της κίνησης.  
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι εντολές του χρήστη καθοδηγούν ένα 
κινούµενο αντικείµενο, που σύµφωνα µε το σενάριο άλλοτε είναι ένα 
όχηµα κι άλλοτε ένα ζώο. Η κίνηση του αντικειµένου περιορίζεται σε 
κάθετο και οριζόντιο άξονα, σε τέσσερις δηλαδή κατευθύνσεις.  
Για να µην γίνει το περιβάλλον σύνθετο, µιας που απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, δεν ενσωµατώσαµε 
τη λειτουργία της στροφής στο κινούµενο αντικείµενο. 
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Η επεξεργασία του µήκους σε καταστάσεις κίνησης 
 
Η ιδέα της µετακίνησης του αντικειµένου µέσα από τις «οδηγίες-εντολές» 
του παιδιού, µαζί µε την ταυτόχρονη καταγραφή της διαδροµής, που 
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αναγκάζεται να ακολουθήσει το αντικείµενο στην οθόνη, εξυπηρετούν 
ταυτόχρονα την πλήρωση δύο συγκεκριµένων 
συνθηκών:  

 την επεξεργασία της έννοιας του µήκους µέσα σε περιεχόµενο 
κίνησης και 

 βίωση από το χρήστη της κίνησης του αντικειµένου στην οθόνη. 
 
Από τη µια µεριά, οι καταστάσεις κίνησης επιτρέπουν την σύνδεση 
προβληµάτων µήκους και απόστασης µε άτυπες αλλά ήδη 
διαµορφωµένες καθηµερινές γνώσεις, που συνδέουν την έννοια του 
µήκους µε άλλες έννοιες όπως εκείνη της χρονικής διάρκειας. 
Πράγµατι τα παιδιά αυτής της ηλικίας γνωρίζουν, ίσως διαισθητικά και 
µε λανθάνοντα τρόπο, ότι υπάρχουν συχνά περισσότεροι δρόµοι από 
ένας για να φτάσει κάποιος στο σπίτι του και ότι από το µικρότερο 
δρόµο φτάνει πιο γρήγορα, ή ότι η ευθεία είναι πιο σύντοµη από την 
τεθλασµένη κτλ. 
 Επιπλέον όταν αναφερόµαστε σε καταστάσεις κίνησης, στο 
«εννοιολογικό πεδίο» των γραµµικών διαστηµάτων εµπλέκονται 
αναγκαστικά οι έννοιες της χρονικής διάρκειας, της ταχύτητας, της 
χρονικής διαδοχής και του ταυτόχρονου (Piaget, 1946). Είναι γνωστό 
επίσης, ότι τα νήπια γνωρίζουν τις σχέσεις χρόνου, χώρου, ταχύτητας 
και ότι καταφέρνουν να διατυπώνουν χρονικούς ή χωρικούς 
συλλογισµούς (σε ορισµένες περιπτώσεις σωστούς), όταν λαµβάνουν 
υπόψη τους ανά ζεύγη αυτές τις έννοιες (Montangero, 1984). 
Φαίνεται όµως, ότι τα παιδιά επικεντρώνουν κυρίως στα αρχικά και 
τελικά σηµεία της χωρικής διαδροµής και της χρονικής διάρκειας.  
Πιο συγκεκριµένα, µέσα από αντιληπτικά δεδοµένα και όταν η ταχύτητα 
παραµένει σταθερή, διατυπώνουν σωστούς συλλογισµούς που 
αφορούν στην ταυτόχρονη ή στη διαδοχική άφιξη δύο οχηµάτων, τα 
οποία διανύουν αντίστοιχα ίσες ή άνισες διαδροµές (Βελλοπούλου & 
Παπανδρέου, 1999). Αυτός ο συλλογισµός µπορεί να λειτουργήσει και 
αντίστροφα. 
Δηλαδή, ο τύπος της άφιξης δύο οχηµάτων στα τελικά σηµεία δύο 
διαφορετικών διαδροµών µπορεί να αποτελέσει κριτήριο, αντιληπτικό 
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πάντα, για το µήκος των διαδροµών. Στο συγκεκριµένο λογισµικό, 
τέτοιου είδους καταστάσεις χρησιµοποιούνται για να προκαλέσουν 
συγκρούσεις µε τις αρχικές λανθασµένες προβλέψεις των παιδιών, οι 
οποίες βασίζονται επίσης σε αντιληπτικά δεδοµένα. 
Όταν δηλαδή, ένα παιδί για δυο ισοµήκεις γραµµές διατυπώνει το 
συλλογισµό: «αυτές οι δύο γραµµές δεν είναι ίσες,  γιατί τα τελικά σηµεία 
δεν συµπίπτουν», προβλέπει ταυτόχρονα και ότι: «κάποιο όχηµα θα 
φτάσει πρώτο» ή «κάποιο θα κάνει περισσότερη ώρα». Αν η κατάσταση 
επιτρέπει την υλοποίηση της µετακίνησης, το παιδί µετά την εκτέλεση 
της θα διαπιστώσει, µέσα από αντιληπτικά δεδοµένα, ότι έφτασαν 
ταυτόχρονα. 
Αυτές οι δύο απόψεις, η πρόβλεψη και η διαπίστωση, διατυπωµένες σε 
δυο διαδοχικές στιγµές σε µια δεδοµένη στιγµή της ανάπτυξης, όπου το 
παιδί µπορεί άλλοτε µόνο του κι άλλοτε µε την παρέµβαση κάποιου 
άλλου να αναγνωρίσει τη διαφοροποίηση, µπορούν να προκαλέσουν 
γόνιµη γνωστική σύγκρουση. Έτσι δυο αντιφατικοί συλλογισµοί, 
βασισµένοι και οι δύο σε ίδιας φύσης δεδοµένα µπορούν να 
αποτελέσουν τη κατάλληλη συνθήκη για τη γέννηση ενός νέου νοητικού 
συλλογισµού που θα ξεπεράσει το εµπόδιο των τελικών σηµείων. 
Από την άλλη µεριά, η καθοδήγηση του αντικειµένου στην οθόνη, 
αναγκάζει τον χρήστη να µπει στη θέση του για να µπορέσει να το 
κατευθύνει αποτελεσµατικά. 
 Σύµφωνα µε τους Piaget και Inhelder (1967), οι αρχικές αναπαραστάσεις 
των παιδιών για τον χώρο δεν είναι αποτέλεσµα της παθητικής 
αντιγραφής και ερµηνείας των αντιληπτικών δεδοµένων αντίθετα, 
δοµούνται µέσα από τη διαδοχική οργάνωση των ίδιων των κινητικών 
και εσωτερικευµένων δράσεων του παιδιού, καταλήγοντας έτσι στην 
οικοδόµηση επιχειρησιακών σχηµάτων. ∆εδοµένου ότι το περιβάλλον 
της LOGO στηρίζεται στη δράση του ίδιου του παιδιού, τότε το παιδί 
σχεδιάζοντας διαδροµές χρησιµοποιώντας την LOGO µπορεί να µάθει 
να σκέπτεται για τις πράξεις της χελώνας σαν να ήταν δικές του 
(Clements & Battista, 1992, Papert, 1980). 
Έτσι λοιπόν και στη δική µας περίπτωση, αφού το ίδιο το παιδί 
καθοδηγεί το κινούµενο αντικείµενο εκτελώντας εντολές και 
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παρατηρώντας το αποτέλεσµα τους στην οθόνη, µπορεί να µεταφράζει 
τη κίνηση του αντικειµένου σε φυσική κίνηση σαν να ήταν δική του.  
Η καταγραφή της κίνησης του αντικειµένου, ως ένα γραµµικό ίχνος, 
βοηθάει το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι το ίσιο µονοπάτι είναι εκείνο 
που δεν έχει καθόλου στροφές. 
Παράλληλα, το µικρό παιδί που επικεντρώνει στα αρχικά και τελικά 
σηµεία µιας διαδροµής, θα µπορούσε µέσα από αυτή τη διαδικασία να 
αποκεντρώσει και να αναγνωρίσει το εσωτερικό της διαδροµής 
συνθέτοντάς την βήµα-βήµα. Η καταγραφή των βηµάτων µε διαφορετικά 
χρώµατα έρχεται να ενισχύσει το διαµεσολαβητικό ρόλο της κίνησης, 
δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί µετά την εκτέλεση της διαδροµής να 
επαναλάβει τη διαδικασία σύνθεσης και ανάλυσης της συνολικής 
διαδροµής (εικόνα 2). 
Μέσα, λοιπόν, από τις επαναληπτικές εντολές µπορούµε να 
υποθέσουµε ότι τα παιδιά δηµιουργούν περισσότερο αναπαραστάσεις 
για το συνολικό µήκος των διαδροµών από ότι αναπαραστάσεις 
αρχικών και τελικών σηµείων. 
Συνεπώς, ίσως ένα τέτοιο περιβάλλον να συντελεί έτσι ώστε η απλή 
διαδικαστική γνώση να µετατραπεί σε επιχειρησιακή, δίνοντας στα 
παιδιά τη δυνατότητα να οικοδοµήσουν την έννοια της ευθείας και του 
µήκους. 
 
 

 

 

 

 

 Ένα περιβάλλον ανάπτυξης στρατηγικών µέτρησης του µήκους 
 
Το περιβάλλον του προγράµµατος ενσωµατώνοντας κάποιες από τις 
βασικές ιδέες της Logo που ήδη περιγράψαµε, έχει παράλληλα τη 
µορφή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. ∆ιατηρεί όµως αρκετά 
χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού περιβάλλοντος, όπου ο χρήστης, 
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παρόλο που έχει να επιλύσει συγκεκριµένα προβλήµατα έχει τη 
δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετικές στρατηγικές. Αυτές 
προτείνονται µέσα από το πρόγραµµα µε τη µορφή εργαλείων, τα οποία 
εκτελούν τις αντίστοιχες λειτουργίες. 
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι λειτουργίες αυτών των εργαλείων δεν 
διαµορφώθηκαν απλώς για να διευκολύνουν το χρήστη στην επίλυση 
του προβλήµατος.  
Παρόλο που σύµφωνα µε τον Piaget (1948), η οικοδόµηση της 
επιχειρησιακής µέτρησης προϋποθέτει την κατανόηση της έννοιας της 
διατήρησης, η έρευνα αµφισβητώντας αυτήν την άποψη έχει δείξει ότι 
ακόµα κι αν τα παιδιά δεν έχουν οικοδοµήσει το σχήµα της µέτρησης, 
µπορούν να εκτελέσουν διαδικασίες µέτρησης µέσα σε συγκεκριµένες 
καταστάσεις (Miller, 1984, Hiebert, 1981, Clements, 1997). Ο λειτουργικός 
χαρακτήρας της µέτρησης προσδιορίζεται από επικοινωνιακής και 
ρυθµιστικής φύσης χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν στο µικρό 
παιδί να λάβει, αλλά και να µεταδώσει πληροφορίες σχετικά µε το µήκος 
αντικειµένων καθώς και να ρυθµίσει τις πράξεις του µέσα από αυτές τις 
πληροφορίες. 
Η µέτρηση µπορεί να γίνει ένα εργαλείο σκέψης και να διευκολύνει την 
επεξεργασία της έννοιας του µήκους.  
Όπως υποστηρίζουν ερευνητές που ασχολούνται µε την ανάπτυξη της 
µαθηµατικής σκέψης (Vergnaud 1994, Nunes 1997), η χρήση 
συγκεκριµένου υλικού µπορεί να καθορίσει το χειρισµό του 
προβλήµατος από το µαθητή και να του επιτρέψει να εξοικειωθεί µε τη 
διαδικασία, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις λογικές αρχές που 
διέπουν αφενός εργαλεία καθηµερινής χρήσης (π.χ χάρακας, 
σχεδιαγράµµατα ή πίνακες και λίστες οργάνωσης των δεδοµένων) και 
αφετέρου µαθηµατικής σκέψης. 
Έτσι, µπορεί να αναπτύξει συγκεκριµένες στρατηγικές, εφαρµόζοντας 
ήδη γνωστά σχήµατα ή επεκτείνοντάς τα και να διευκολυνθεί στην 
ανάπτυξη συγκεκριµένων µαθηµατικών αρχών, σχέσεων ή εννοιών. 
Κάτω από αυτή την προοπτική, οι συνθήκες ή οι περιορισµοί των 
προβληµάτων του λογισµικού υποβάλλουν συχνά την εφαρµογή 
τέτοιων στρατηγικών, µέσα από τη χρήση των διαφορετικών εργαλείων. 
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Όπως ευρέως υποστηρίζεται, η κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών 
απαιτεί τη µεταφορά τους από τις συγκεκριµένες λογικές πράξεις σε 
συµβολικό επίπεδο. 
 Ο Vygotsky (1992) υποστήριξε ότι ακόµα και το παιδί της προσχολικής 
ηλικίας διαθέτει ικανότητα αναπαράστασης και αυτή διαπιστώνεται 
µέσα από τη σχέση του παιδιού µε το παιχνίδι. Αυτή η ιδέα έχει 
ασφαλώς παιδαγωγικές προεκτάσεις, οι οποίες µπορούν να βρουν 
εφαρµογή στην πρώιµη σχολική ηλικία. Η µεταφορά των µαθηµατικών 
εννοιών σε συµβολικό επίπεδο δεν σηµαίνει απαραίτητα και µόνο την 
χρήση της µαθηµατικής γλώσσας (τυπικός µαθηµατικός κώδικας). 
Υπάρχουν και άλλα συµβολικά συστήµατα ή µέσα αναπαράστασης, τα 
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν, κυρίως κατά το µεταβατικό στάδιο 
που το παιδί αρχίζει να χειρίζεται ιδέες και όχι µόνο αντικείµενα. Ένα 
µέσο αναπαράστασης µπορεί να γίνει εργαλείο σκέψης και 
επικοινωνίας, µπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα µετάβασης από την 
καθηµερινή άτυπη γλώσσα στην µαθηµατική, διευκολύνοντας αυτή τη 
µετάβαση (Hughes, 1992). 
Τα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στο λογισµικό, δίνουν τη 
δυνατότητα στο παιδί να δοκιµάζει και να εφαρµόζει την έννοια του 
µήκους, µέσα σε διαφορετικές καταστάσεις, δηµιουργώντας πιθανόν 
γέφυρες αντιστοίχησης αλλά και διαδικασίες σύγκρισης µεταξύ των 
διαφορετικών στρατηγικών. Ένα τέτοιο εργαλείο, είναι το «παράθυρο».  
 
Όταν είναι ενεργοποιηµένο κωδικοποιεί τις εντολές του χρήστη και τις 
αντίστοιχες κινήσεις του αντικειµένου στην οθόνη προσφέροντας µια 
αριθµητική αναπαράσταση του µήκους (εικόνα 2).  
Με αυτό τον τρόπο, ενεργοποιώντας το σχήµα της αριθµητικής 
µέτρησης, µπορεί να χειριστεί τα δεδοµένα της ίδιας της πράξης του και 
να υπολογίσει τελικά το µήκος. 
Παράλληλα, ένα άλλο εργαλείο, το οποίο µπορεί ο χρήστης να επιλέξει 
για να υπολογίσει το µήκος µιας διαδροµής, είναι το «σπαστό µέτρο» 
(εικόνα 1). Προσαρµόζεται σε ευθείες και σε τεθλασµένες γραµµές 
προσφέροντας µια γραµµική και ταυτόχρονα αριθµητική αναπαράσταση 
για το µήκος µιας διαδροµής, η οποία µπορεί να συγκριθεί µε την 
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αντίστοιχη αναπαράσταση του µήκους µιας άλλης διαδροµής έµµεσα ή 
άµεσα και ενεργοποιώντας ποικίλους «κανόνες δράσης» ανάλογα µε 
τους περιορισµούς της κατάστασης. 

 
Διαδικασίες ελέγχου 
 
Στις περιπτώσεις λανθασµένων επιλογών του χρήστη, το πρόγραµµα, 
αφού επισηµάνει το πρόβληµα τον κατευθύνει στην επιλογή 
συγκεκριµένου εργαλείου, το οποίο εµµέσως τον καθοδηγεί προς την 
επίλυση του προβλήµατος. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, οι 
στρατηγικές που προτείνονται εµµέσως από τα εργαλεία του 
προγράµµατος, διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να αποτελούν µια γέφυρα 
µεταξύ των προηγούµενων γνώσεων και αυτών που είναι έτοιµα να 
κατακτήσουν. Έτσι το λάθος χρησιµοποιείται δηµιουργικά από το 
πρόγραµµα, µέσα από µια προσπάθεια ενσωµάτωσης της ιδέας της 
«ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης» του Vygotsky (1985). 
Επιπλέον, οι λειτουργίες όλων των διευκολυντικών εργαλείων 
στηρίζονται κυρίως στην οπτική ανατροφοδότηση, που είναι συνήθως 
το αποτέλεσµα της πράξης του χρήστη. Αντίθετα, ο λόγος τις 
περισσότερες φορές έχει διευκρινιστικό χαρακτήρα. Σε λίγες µόνο 
περιπτώσεις, η λεκτική επισήµανση συνδυάζεται µε τις δράσεις του 
χρήστη ή των βοηθητικών εργαλείων. 
 Σύµφωνα µε τη Hatwell (1964), οι εικόνες είναι απαραίτητες για την 
οικοδόµηση του χώρου.  
Πρόκειται για µια άποψη που στηρίζεται ολοκληρωτικά στη φύση της 
έννοιας του χώρου. Η στοιχειώδης ευκλείδεια γεωµετρία, για την οποία 
οι χωρικές µετρήσεις αποτελούν βασικές έννοιες, θεωρείται ως το τµήµα 
εκείνο των µαθηµατικών, που συνδέεται µε τον πραγµατικό κόσµο των 
συγκεκριµένων αντικειµένων και τις δράσεις των υποκειµένων πάνω σε 
αυτά, πολύ περισσότερο από ότι η βασική αριθµητική (Grize, 1964). 
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Έτσι λοιπόν η άµεση επαφή του παιδιού µε τον πραγµατικό περιβάλλον 
ή µια φανταστική εικόνα του, το βάζει σε αντιπαράθεση µε τα 
προηγούµενα σχήµατα (αυτά που έχει ήδη δοµήσει) και η οποία 
συµβάλλει εν τέλει στην οικοδόµηση του χώρου . 
Για παράδειγµα, στην περίπτωση µιας λανθασµένης εκτίµησης που 
αφορά στο µήκος µιας διαδροµής, το πρόγραµµα προτείνει στον χρήστη 
να ζητήσει βοήθεια από τον «ποντικό». Σε αυτή την περίπτωση, 
διαλέγοντας ο χρήστης το αντίστοιχο εργαλείο (εικόνα 2) παρατηρεί τον 
ποντικό να διανύει ταυτόχρονα µε το κινούµενο αντικείµενο (το οποίο 
καθοδηγεί ο ίδιος), βήµα προς βήµα επάνω στη µπάρα των 
απαντήσεων, µια ευθύγραµµη διαδροµή ίδιου µεγέθους µε διαφορετικά 
σηµεία έναρξης και άφιξης. 
Έτσι, το παιδί ενεργοποιώντας το σχήµα της «αντιστοίχησης 1-1» 
µπορεί να διαπιστώσει ότι για κάθε ένα βήµα του κινούµενου 
αντικειµένου αντιστοιχεί ένα βήµα του ποντικού και συνεπώς να 
µεταφέρει το µήκος της πρώτης διανυόµενης διαδροµής επάνω στη 
µπάρα των απαντήσεων ορίζοντας σαν τελικό σηµείο εκείνο στο οποίο 
τερµάτισε ο ποντικός. Με παρόµοιο τρόπο, σε κάποια άλλα 
προβλήµατα του προγράµµατος, δρα για παράδειγµα, ο διαδοχικός 
µετασχηµατισµός δυο τεθλασµένων γραµµών σε ίσιες (µε τη βοήθεια του 
«ποντικού», βλ. εικόνα 1). 
 

 
Συµπέρασμα 
Το πρόγραµµα που περιγράψαµε και του οποίου αναλύσαµε τις βασικές 
λειτουργίες, για να χρησιµοποιηθεί στην τάξη για τη διδασκαλία της 
έννοιας του µήκους, πρέπει να αξιολογηθεί και να αναπροσαρµοστεί 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πραγµατικών συνθηκών. Η χρήση του 
Η/Υ για τη διδασκαλία αυτής της γνωστικής ενότητας επιλέχθηκε γιατί 
επέτρεπε την επεξεργασία της έννοιας τους µήκους σε καταστάσεις 
κίνησης. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να δηµιουργηθεί ένα 
ολοκληρωµένο, πολυδύναµο µαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία 
αυτών των εννοιών στη προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. 
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Εκπαιδευτική καθοδήγηση και συγκρότηση 
γεωµετρικών εννοιών στην πρώτη σχολική ηλικία 

 
 Η περίπτωση της γωνίας 

  
 
Σύγχρονες έρευνες που αφορούν την κατανόηση γεωµετρικών εννοιών, 
τέτοιων όπως η έννοια της γωνίας, δείχνουν ότι ως προς το πρόβληµα 
της σύγκρισης γωνιών, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συστηµατικά 
επικεντρώνονται σε οπτικού τύπου διαδικασίες σύγκρισης. 
Γνωρίζουµε ότι από πολύ νωρίς, τα παιδιά έχουν ήδη διαµορφώσει 
εµπειρικά σχήµατα που αφορούν τη σχέση του σώµατός τους και των 
κινήσεων του µε τον χώρο (Resnick, 1986). 
Επίσης γνωρίζουν την αθροιστική δυνατότητα των ποσοτήτων. Η 
συσχέτιση αυτή που συνδέεται µε την ανακάλυψη από τον ίδιο το 
µαθητή του επιχειρησιακού χαρακτήρα των συµβολικών συστηµάτων, 
εξακολουθεί εντούτοις να αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
της προσχολικής εκπαίδευσης (Rogoff. & Lave,1984). 
Ωστόσο, όπως δείχνουν ορισµένες έρευνες µε µαθητές προσχολικής 
ηλικίας (3-5 ετών), τα υποκείµένα αυτής της ηλικίας είναι ικανά να 
διαπιστώσουν αναλογίες µεταξύ της δοµής και του σχήµατος επίλυσης 
παρεµφερών προβληµάτων (Brown et al., 1988).  
Στο πεδίο του προγραµµατισµού, αυτή η προοπτική χαρακτηρίζει την 
γεωµετρία της χελώνας, όπως την τεκµηρίωσε ο Papert (1981). Είναι 
συνεπώς θεµιτό να συµπεράνουµε ότι ο διαδοχικός µετασχηµατισµός 
των πλαισίων επικοινωνίας µεταξύ του µαθητή που έχει αναλάβει τον 
ρόλο του «καθοδηγητή» και του καθοδηγούµενου ατόµου ή αντικειµένου, 
είναι δυνατόν να επιτρέψει στον µαθητή της προσχολικής ηλικίας να 
επεξεργαστεί γενικότερα πλαίσια και σχήµατα διατύπωσης µιας έννοιας, 
καθώς και την επίλυση προβληµάτων σύγκρισης µεγεθών, που 
συνεπάγονται και απαιτούν τον χειρισµό της. 
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Μια τέτοια έννοια, για τα υποκείµενα της προσχολικής ηλικίας, είναι 
εκείνη της γωνίας. Όσον αφορά τις διαδικασίες της οικοδόµησης της 
έννοιας αυτής, σύµφωνα µε τους Piaget (1973), τα γεωµετρικής φύσης 
µοντέλα που συνδέονται µε την επεξεργασία της έννοιας, δεν γίνονται 
κατανοητά ως σύστηµα γωνιών µέχρι την ηλικία των 8-9 ετών, ακόµα 
δηλαδή και σε µια ηλικία όπου οι συµπεριφορές της µέτρησης των 
ευθειών είναι ήδη παρούσες.  
Κατά τις συγκρίσεις οµοίων τριγώνων, τα υποκείµενα επικεντρώνονται 
στο µήκος των πλευρών και όχι στην ισότητα των γωνιών και 
αντιλαµβάνονται τα γεωµετρικά σχήµατα που περιέχουν γωνίες ως 
συγκροτούµενα «από πλάγιες γραµµές», των οποίων η µια άκρη 
συµπίπτει µε ένα δεδοµένο σηµείο µιας οριζόντιας ευθείας. 
Η γωνία ως έννοια, εµπεριέχει από µαθηµατικής άποψης περισσότερες 
από µια προσεγγίσεις. Ο Freudenthal (1973), διακρίνει τρεις 
προσεγγίσεις της γωνίας: 

 Η Ευκλείδεια, της στοιχειώδους γεωµετρίας 
 Η γωνιοµετρική προσέγγιση, που προέρχεται από την 
τριγωνοµετρία 

 Η αναλυτική προσέγγιση. 
 
Σε ότι αφορά στις διαφορές ανάµεσα στις δύο πρώτες προσεγγίσεις, 
παρατηρούµε ότι στην Ευκλείδεια προσέγγιση, η γωνία ορίζεται από 
ένα µη διαδοχικό ζεύγος ηµιευθειών και τοποθετείται σε ένα επίπεδο 
χωρίς προσανατολισµό, µεταξύ 0°και 180°. Αντίθετα, στη τριγωνοµετρία, 
η έννοια αυτή προβάλλεται ως γωνία του κέντρου ενός κύκλου. Η 
µέτρηση των γωνιών συµβαδίζει συνεπώς µε εκείνη των αντίστοιχων 
τάξεων. Αντίθετα λοιπόν από τα ευθύγραµµα τµήµατα, υπάρχει για την 
γωνία ένα «φυσικό» µέτρο µέτρησης: ο ολοκληρωµένος κύκλος, ή η 
περιστροφή των 360°. 
Η διάκριση λοιπόν της έννοιας της γωνίας στις δύο αυτές προσεγγίσεις 
είναι προφανής, αφού η έλλειψη προσανατολισµού του επιπέδου 
προσδίδει στον Ευκλείδειο ορισµό της γωνίας µια στατική µορφή, 
περιορισµένη µεταξύ 0° και 180°. H σηµασία του προσανατολισµού, 
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αναφορικά µε τη θεώρηση των γωνιών στο επίπεδο ή στο χώρο είναι 
προφανής. 
 Ο γωνιοµετρικός ορισµός της γωνίας ενέχει ένα δυναµικό χαρακτήρα 
που εντοπίζεται στην περιστροφική κίνηση η οποία προκαλεί τη 
διαµόρφωσή της. Αυτή η περιστροφική κίνηση και ο ανάλογος 
προσανατολισµός χαρακτηρίζει άλλωστε την "γεωµετρία χελώνας" της 
LOGO και τη διάκριση µεταξύ δύο πιθανών γωνιών, της εσωτερικής και 
της εξωτερικής. Ταυτόχρονα µέσω της Logo µπορούµε να προτείνουµε 
νέες κατηγοριοποιήσεις, όπως λόγου χάρη το να θεωρήσουµε ότι η 
ευθεία γραµµή αποτελεί ένα συγκεκριµένο τύπο γωνίας (γωνία 180° = 
γωνία 0°). 
Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
σε αυτό το πληροφορικό περιβάλλον σχετικά µε τη γωνία (Simmons & 
Cope, 1993), έχει δειχθεί η δυσκολία των παιδιών να κατανοήσουν την 
έννοια της γωνίας χειριζόµένα αποκλειστικά τους µικρόκοσµους LOGO, 
όσον αφορά στην αναγνώριση άλλων γωνιών πέραν εκείνων των 90°. 
Για την αποτελεσµατικότερη συγκρότηση της έννοιας της γωνίας 
θεωρείται αναγκαία η έµφαση στην εξωτερική γωνία της διαδροµής της 
χελώνας, ή η αποκλειστική χρήση της χελώνας εδάφους πριν από τη 
χρήση του προγράµµατος για το σχεδιασµό σχηµάτων. 
Αν, λοιπόν, εκλάβουµε την διαµόρφωση της έννοιας της γωνίας µέσα 
από µια τριγωνοµετρική προσέγγιση, η οποία θα µπορούσε να αποτελεί 
µια «διαδικαστικού» τύπου διευκόλυνση, για τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, και στη βάση των παραπάνω προβληµατισµών, υποθέτουµε 
λοιπόν ότι η καθοδήγηση και η αλληλεπίδραση µέσα από ποικίλα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επηρεάζει την διανοητική ανάπτυξη σε 
εννοιολογικούς τοµείς που σχετίζονται µε αυτές τις αλληλεπιδράσεις.  
 

Το πειραµατικό σχέδιο 
 
Σε συνάρτηση µε τα προηγούµενα, µπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε: 
1. Ότι η διαπροσωπική σχέση µεταξύ του µαθητή που έχει τον ρόλο του 
«δασκάλου-καθοδηγητή» και ενός καθοδηγούµενου "τυφλού" ατόµου, 
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σε µια διαδροµή σαν "λαβύρινθο", αποτελεί µια προϋπόθεση για την 
κατανόηση και οικοδόµηση από τον µαθητή της προσχολικής ηλικίας 
των πρώτων, ποιοτικής φύσης, χαρακτηριστικών της γωνίας. 
2. Ότι ο προοδευτικός µετασχηµατισµός αυτού του πλαισίου 
αλληλεπίδρασης µεταξύ του µαθητή «καθοδηγητή» και του 
καθοδηγούµενου ατόµου ή αντικειµένου, η µετάβαση, δηλαδή, από έναν 
προφορικό σε έναν πιο αφηρηµένο συµβολικό κώδικα επικοινωνίας 
[όπως αυτός της γλώσσας προγραµµατισµού logo], θα επιτρέψει στον 
µαθητή την αναγνώριση της εµβέλειας των σχηµάτων ενός µοντέλου 
που βασίζεται στη γνώση που διαθέτει σε µια διευρυµένη κατηγορία 
προβληµάτων σχετικών µε την εκτίµηση και τη σύγκριση γωνιών. 
Οι δύο αυτές εκφράσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής, µπορούν 
συνεπώς να διαµορφώνονται από: 

 την σταδιακή µετάβαση των µορφών της καθοδήγησης, από τη 
προφορική µορφή επικοινωνίας στον στοιχειώδη 
προγραµµατισµό σε γλώσσα Logo 

 την ισόχρονη εξάσκηση του «καθοδηγητικού ρόλου» από τον 
µαθητή στα πλαίσια µιας κατάστασης αλληλεπίδρασης, που κάνει 
έκκληση αποκλειστικά και µόνον στο προφορικό κώδικα 
επικοινωνίας. 

 
Καθίσταται συνεπώς αναγκαία η αντίστοιχη διαµόρφωση δύο 
πειραµατικών συνθηκών ελέγχου των υποθέσεων µας: 
α) συνθήκη της σύνθετης καθοδήγησης [1. προφορική καθοδήγηση, 2. 
καθοδήγηση χελώνας εδάφους, 3. καθοδήγηση χελώνας οθόνης-Logo-
explorer], 
β) συνθήκη της προφορικής καθοδήγησης [προφορική καθοδήγηση 
ενός άλλου ατόµου]. 
Οι πειραµατικές αυτές συνθήκες χαρακτηρίζονται τόσο από την ένταξη 
των υποκειµένων σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης όσο και από την 
ισόχρονη εξάσκηση του καθοδηγητικού τους ρόλου σε ένα χωρικό έργο, 
σε όλες τις πειραµατικές καταστάσεις. 
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Μέθοδος 
1) Προφορική καθοδήγηση 
 
Συνίσταται στην καθοδήγηση από τον µαθητή ενός "τυφλού" ατόµου, 
που οφείλει ξεκινώντας κάθε φορά από µια διαφορετική αφετηρία, να 
πραγµατοποιήσει µια διαδροµή σε ένα λαβύρινθο αποκλειστικά στη 
βάση των οδηγιών που του παρέχει ο µαθητής. [σχήμα 1] 
 
 
 

 
Αυτή η συνθήκη είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να ωθεί τα υποκείµενα σε 
συγκεκριµένες λεκτικές συµπεριφορές, αφού τους επιβάλει να 
διατυπώσουν τις οδηγίες που αφορούν την κίνηση και τον 
προσανατολισµό του καθοδηγούµενου µε τρόπο σαφή, έτσι ώστε να 
φτάσει στο τέλος µιας διαδροµής συγκροτηµένης από τεθλασµένες 
γραµµές.  
Η κίνηση του καθοδηγούµενου πειραµατιστή γίνεται µε σταθερό µέγεθος 
βηµάτων, τόσο στην ευθεία όσο και στη στροφή, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στο µαθητή να εκφράσει την συµφωνία του ή την αντίθεσή 
του. Όταν το υποκείµενο δίνει µια εντολή αλλαγής προσανατολισµού 
(πχ:"στρίψε δεξιά") σε σηµεία της διαδροµής που απαιτούν γωνία 90°, ο 
καθοδηγούµενος πειραµατιστής εκτελεί µια περιστροφή 30°-40° και ζητά 
επιβεβαίωση από το µαθητή. Ο δεύτερος πειραµατιστής δεν σχολιάζει 
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ποτέ την ορθότητα ή µη των εντολών. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να 
παροτρύνει το παιδί να δώσει µια οδηγία, ή όταν τα υποκείµένα 
δυσκολεύονται µε τους όρους "δεξιά" ή "αριστερά", να προτείνει στο 
υποκείµενο να αγγίξει το αντίστοιχο χέρι του καθοδηγούµενου για να 
του υποδείξει από ποια πλευρά πρέπει να στρίψει.  
 
 
 
 

 
 

2. Καθοδήγηση χελώνας εδάφους 
 

Η τρισδιάστατη µορφή της χελώνας εδάφους διευκολύνει την απόδοση 
ενός προσανατολισµού στο καθοδηγούµενο αντικείµενο, µε βάση τα 
διαισθητικού τύπου σχήµατα της κίνησης και του προσανατολισµού 
που διαθέτει το υποκείµενο. 
Η εφαρµογή της Logo επιτρέπει τέσσερις οδηγίες (δύο κίνησης σε 
ευθεία πορεία: εµπρός και πίσω, δύο αλλαγής προσανατολισµού: δεξιά 
και αριστερά), που συµβολίζονται µε βέλη στα αντίστοιχα πλήκτρα 
χειρισµού. Η απόδοση των εντολών στη χελώνα γίνεται µε τη 
µεσολάβηση του πειραµατιστή, ο οποίος βοηθάει στους χειρισµούς, 
εκτελώντας επακριβώς τις προφορικές οδηγίες που δίνει ο ίδιος ο 
µαθητής στην προσπάθειά του να καθοδηγήσει τη χελώνα στον ίδιο 
στόχο, όπως και στην προηγούµενη πειραµατική κατάσταση [σχήμα 1].  
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Δίνεται συνεπώς και στις δύο καταστάσεις η δυνατότητα στο παιδί να 
επιλέξει το µέγεθος της γωνίας που θεωρεί κατάλληλο, καθώς ο 
πειραµατιστής, σε κάθε αλλαγή προσανατολισµού, απευθύνει στο 
υποκείµενο την ερώτηση "να αναφέρω κάτι;" ή "να στρίψει λίγο ή 
πολύ;". 
Επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί ο ποσοτικός 
προσδιορισµός της περιστροφής, οι οδηγίες του "λίγο" ή του "πολύ" 
ορίζονται µε ένα συγκεκριµένο µέγεθος αναφοράς (30° για τη µικρή και 
60° για την µεγάλη γωνία). ∆εδοµένου του πλάτους της χελώνας (35 εκ.) 
και το πλάτος του διαδρόµου (40 εκ.) έχουν µικρή διαφορά, τα εµπόδια 
που περικλείουν τους διαδρόµους καθιστούν αναγκαία την στροφή. 
Στην κίνηση σε ευθεία γραµµή, ο πειραµατιστής απευθύνει στο µαθητή 
την ίδια ερώτηση ("να προχωρήσει λίγο ή πολύ;"). Τα µεγέθη σε αυτή 
την περίπτωση αντιστοιχούν σε ένα ή δύο "βήµατα" της χελώνας. 
Ο ισοµορφισµός µεταξύ της χελώνας εδάφους και της χελώνας οθόνης 
αποδίδει συνεπώς στην πρώτη ένα ρόλο ενδιάµεσου αντικειµένου, 
τοποθετώντας την, στην έρευνα αυτή, µεταξύ του καθοδηγούµενου 
ατόµου και της χελώνας οθόνης. 

3. Καθοδήγηση του Logo-Explorer 

 

Η καθοδήγηση και ο χειρισμός των κινήσεων του logo-explorer 
διαµέσου των ίδιων πλήκτρων κίνησης και προσανατολισµού 
εξαρτώνται σε αυτή την κατάσταση αποκλειστικά από τον ίδιο τον 
µαθητή. Πρόκειται για το ίδιο ουσιαστικά πρόβληµα καθοδήγησης, 
προσαρµοσµένο σε µια παρόµοιων χαρακτηριστικών διαδροµή. 
Παρακάτω θέτουµε ένα προς επίλυση πρόβληµα µε δύο µέρη, που 
αφορά την επιλογή της κατάλληλης γωνίας. Και στις δύο σελίδες του 
προγράµµατος, που απεικονίζει µια διαδροµή, την οποία οφείλει να 
πραγµατοποιήσει η χελώνα, οι δυνατότητες της ευθύγραµµης κίνησης 
είναι κοινές έτσι ώστε η διανυόµενη απόσταση σε κάθε µετατόπιση, 
προς τα µπροστά ή προς τα πίσω, να παραµένει σταθερή. 
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Τα δύο µέρη του προγράµµατος διαφοροποιούνται όσον αφορά τις 
δυνατότητες αλλαγής προσανατολισµού: για το πρώτο µέρος (εκκίνηση 
από αριστερά-διαστηµούπολη), τόσο η προς τα δεξιά όσο και η προς τα 
αριστερά στροφή είναι 45ο , ενώ για το δεύτερο, η µεν δεξιά είναι 90ο , η 
δε αριστερή 45ο . Το πρόγραµµα έχει κατασκευαστεί µε τρόπο που ο 
explorer να µη µπορεί να κινηθεί εκτός των ορίων του δρόµου. 
Στόχος του πρώτου µέρους του προγράµµατος είναι να καταστήσει στα 
υποκείµένα φανερή τη σύνδεση της γωνίας µε την περιστροφή και την 
ανάγκη επιλογής µιας συγκεκριµένης αλλαγής προσανατολισµού του 
logo-explorer, κατά 45ο , είτε προς τα αριστερά, είτε προς τα δεξιά, έτσι 
ώστε να γίνει αντιληπτός ο χαρακτήρας της ορθής γωνίας των 
τριγώνων φεγγάρι - σταυροδρόµι - γη / γη - σταυροδρόµι - εξωγήινος. 
 
Η επίλυση του δεύτερου µέρους (εκκίνηση από τα δεξιά, διαστηµόπλοιο) 
προϋποθέτει τον έλεγχο της συνάφειας µεταξύ δεξιάς και αριστερής 
περιστροφής, αφού σε δύο σηµεία της διαδροµής, η προς τα δεξιά κλίση 
(45ο ή 135ο ) του "δρόµου" δεν συµβαδίζει µε την προγραµµατισµένη 
προς τα δεξιά στροφή των 90ο . 
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 Απαιτείται λοιπόν από τον χρήστη για τη µεν διαδροµή διαστηµόπλοιο 
-φεγγάρι η πρόσθεση δύο στροφών σε ορθή γωνία προς τα δεξιά 
(180ο) και στη συνέχεια, η διορθωτική προς τα αριστερά (45ο) 
παρέµβαση για να επανέλθει, µετά την αφαίρεση, ο logo-explorer στην 
καθορισµένη του πορεία, για τη δε διαδροµή διαστηµόπλοιο-γη, η 
παράθεση µιας προς τα δεξιά (90ο) στροφής και µιας προς τα αριστερά 
(45ο ). Η διάκριση της εξάσκησης του κάθε υποκειµένου στις δύο 
πειραµατικές συνθήκες ήταν ώρα. 
 

4. Ο Μικρόκοσμος των TAG GET SET (TGS) 

4.1. Εισαγωγή 

Ακολουθεί μια λεπτομερειακή περιγραφή των primitive του 
μικρόκοσμού μας καθώς και των καταστάσεων μέσω των οποίων τα 
primitive γίνονται εργαλεία, που βοηθούν τα παιδιά στην εξερεύνησή 
τους και στην κατανόηση των εννοιών που θέλαμε να τους μάθουμε. Η 
περιγραφή αυτή αναφέρεται στο τεχνικό μέρος του μικρόκοσμου.  

   

4.2. Τεχνικό μέρος 

Το τεχνικό μέρος του μικροκόσμου είναι το πρόγραμμα που 
χρησιμοποιούν οι μαθητές, για να εξερευνήσουν μία συγκεκριμένη 
περιοχή γνώσης. Είναι δηλαδή το σύνολο από εργαλεία, που τους 
βοηθά να κατανοήσουν ορισμένες έννοιες με τον τρόπο που ο καθένας 
επιθυμεί.  
Οι εντολές που απαρτίζουν το μικρόκοσμο μας είναι οι εξής:  

TAG, GET, SET, SHAPES, CURRENT 

4.2.1. TAG 

Η εντολή αυτή δίνει ένα όνομα στο σχήμα που παράγεται από μία 
διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε το σχήμα σαν μια αυτόνομη 
οντότητα πάνω στο επίπεδο και μπορούμε να το μετακινήσουμε σε 
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όποια θέση θέλουμε. Δέχεται δύο εισόδους, η πρώτη είναι το όνομα της 
διαδικασίας με τις παραμέτρους της (αν υπάρχουν) και η δεύτερη είναι 
το όνομα που δίνουμε στο σχήμα .Η γενική μορφή σύνταξής της είναι:  

 

TAG [ΟΝΟΜΑ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ] "ΟΝΟΜΑ.ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε μια διαδικασία HOUSE, η οποία 
κατασκευάζει ένα σπίτι. Έτσι αν δώσουμε:  
TAG [HOUSE] "SPITI1  

Τότε στο σχήμα που φτιάχτηκε, μπορούμε να αναφερόμαστε με το 
όνομα "SPITI1.  
                  

                           
   

Επίσης μπορούμε με την ίδια διαδικασία να φτιάξουμε και ένα δεύτερο 
σπίτι κάπου αλλού και να το ονομάσουμε SPITI2  
TAG [HOUSE] "SPITI2  
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4.2.2. GET 

Η δεύτερη εντολή του μικρόκοσμού μας είναι η GET. Αυτή λέει στη 
χελώνα να πιάσει ένα σχήμα με το όνομα που του έχει δώσει η TAG. Η 
GET δέχεται μία είσοδο η οποία είναι το όνομα του σχήματος που 
θέλουμε να πιάσει η χελώνα.  Η γενική μορφή της σύνταξής της είναι  
GET "ΟΝΟΜΑ.ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Για παράδειγμα μπορούμε να δώσουμε  GET "SPITI2   

Τώρα η χελώνα έχει "πιάσει" το SPITI2 και μπορεί να το μετακινήσει. Η 
εικόνα είναι ίδια με το προηγούμενο σχήμα . Δίνοντας:  GET "SPITI1  
η χελώνα θα πάει να "πιάσει" το SPITI1. Το σχήμα που μπορούμε να 

μετακινήσουμε είναι αυτό που έχουμε κάνει GET τελευταίο.  
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Ο περιορισμός που θέτει το πρόγραμμα για τη μετακίνηση του 
σχήματος είναι ότι η χελώνα πρέπει να βρίσκεται πάνω στο σχήμα που 
θέλουμε να μετακινήσουμε. Αυτό έγινε για να μπορέσουν τα παιδιά να 
κάνουν τον συμβολισμό ότι η χελώνα μπορεί να μετακινήσει μόνο ότι 
πιάνει.  
   

4.2.3. SET 

Η επόμενη εντολή είναι η SET. Αυτή λέει στη χελώνα πόσο πρέπει να 
μετακινήσει το σχήμα που κρατάει η χελώνα. Έχει μία είσοδο, η οποία 
είναι λίστα που περιέχει δύο αριθμούς.  Ο πρώτος αριθμός φανερώνει 
πόσο θέλουμε να μετακινηθεί το σχήμα στην οριζόντια διεύθυνση και ο 
δεύτερος πόσο στην κατακόρυφη. Οι αποστάσεις μετριούνται από τη 
θέση που βρίσκεται κάθε φορά η χελώνα.  

Η γενική μορφή σύνταξης είναι: 

SET [X Y] 
Οι αριθμοί μπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί.  Χρησιμοποιώντας 
θετικούς αριθμούς το σχήμα μετακινείται προς τα δεξιά και προς τα 
πάνω ενώ με τους αρνητικούς αριστερά και κάτω.  
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Αν για παράδειγμα θέλουμε να μετακινήσουμε το σχήμα που κρατάει η 
χελώνα κατά 10 βήματα δεξιά και 10 βήματα πάνω τότε λέμε:  
SET [10 10]  

                         

 

Αν θέλουμε να μετακινήσουμε το σχήμα προς τα αριστερά 20  
βήματα χελώνας θα δώσουμε SET [-20 10]  
 

  

Επίσης αν θέλουμε να μετακινήσουμε το σχήμα αριστερά 10  
βήματα και 30 βήματα κάτω δίνουμε  
SET [-10 -30]  
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 Σε περίπτωση που έχουμε μετακινήσει την χελώνα και δεν βρίσκεται 
πάνω σε κάποια γραμμή του σχήματος, στο οποίο έχουμε κάνει GET 
τελευταία, τότε δεν γίνεται η μεταφορά και εμφανίζεται το ανάλογο 
μήνυμα λάθους.  

                           
  

 

 

FD 50  

SET [10 10]  
I DON’T CARRY THE SHAPE  
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4.2.4. SHAPES 

H εντολή SHAPES είναι operation και έχει σαν έξοδο μία λίστα, που 
αποτελείται από τα ονόματα των σχημάτων τα οποία βρίσκονται στην 
οθόνη. Το κάθε σχήμα έχει πάρει το όνομά του από την εντολή TAG.  

Στο προηγούμενο παράδειγμα αν ζητήσουμε τα σχήματα που 
βρίσκονται στην οθόνη θα πάρουμε το εξής: SHOW SHAPES  
[SPITI1 SPITI2]  

4.2.5. CURRENT 

Τέλος η operation CURRENT επιστρέφει το όνομα του σχήματος που 
κρατάει η χελώνα. Είναι το όνομα του τελευταίου σχήματος, που έχει 
"πιαστεί" από την χελώνα μέσω της GET.  

Πάλι στο ίδιο παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε το σχήμα που 
κρατάει η χελώνα  

PR CURRENT SPITI1  

4.2.6. Το επίπεδο 

Το παράθυρο γραφικών δεν είναι όπως το συνηθισμένο παράθυρο 
γραφικών της LOGO. Πάνω σ’ αυτό, υπάρχει ένα πλέγμα από σημεία 
(grid). Αυτά απέχουν μεταξύ τους κατά σταθερή απόσταση, η οποία έχει 
σαν αρχική τιμή 10 βήματα χελώνας. Τα σημεία αυτά χρησιμεύουν, στο 
να μετρούν τα παιδιά τις διάφορες αποστάσεις.  
Έτσι το παράθυρο γραφικών μετά από κάποιο CS (καθάρισμα οθόνης) 
έχει την μορφή:  
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Η απόσταση μεταξύ των σημείων μπορεί να αλλάξει, χρησιμοποιώντας 
την εντολή GRID. Αυτή κατασκευάζει ένα νέο πλέγμα στο οποίο τα 
σημεία απέχουν μεταξύ τους τόσα βήματα χελώνας όσο είναι η είσοδος 
της GRID.  

Η γενική μορφή σύνταξης της GRID είναι: GRID απόσταση  
Για παράδειγμα, αν θέλουμε τα σημεία να απέχουν μεταξύ τους 20 
βήματα χελώνας, θα δώσουμε: GRID 20  
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4.3. Παράδειγμα σε περιβάλλον LOGO σχεδϊασης σχημάτων-

παιχνιδιού-καθοδήγηση χελώνας με χρήση εντολών 

 

Στα σχήματα που ακολουθούν παρατηρούμε πώς είναι πλέον στην 
οπτική διεπαφή του προγράμματος η χρήση του καθώς και η 
διαλειτουργικότητά του. 
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 124 
 



 

 125 
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4.4. Μαθησιακές "καταστάσεις" 

 
Ο κάθε μικρόκοσμος εμπεριέχει ένα σύνολο από έννοιες, με τις οποίες 
απασχολείται ο μαθητής κατά την εξερεύνησή που κάνει μέσα από 
κάποιες δοσμένες καταστάσεις. Αυτές είναι που δίνουν το έναυσμα για 
να ξεκινήσουν τα παιδιά την εξερεύνηση και την κάνουν πιο 
ενδιαφέρουσα.  

Οι μαθησιακές καταστάσεις που παρέχει ο μικρόκοσμός μας, βρίσκεται 
σε ένα επίπεδο γενικότητας πιο πάνω από αυτόν.  Αντίστοιχα και ο 
μικρόκοσμος βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω από τον interpreter της 
LOGO, ο οποίος βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω από την assembly, 
όπως φαίνεται και στο σχήμα.   
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Όλες οι καταστάσεις στο μικρόκοσμό μας έχουν την μορφή παιχνιδιού. 
Η πρώτη κατάσταση είναι ένα παιχνίδι κυνηγητού.  Τα παιδιά 
χωρίζονται σε δυο ομάδες. Η κάθε ομάδα κατασκευάζει ένα σχήμα, σε 
σχετικά μακρινή απόσταση μεταξύ τους. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι 
η μία ομάδα να πάει το σχήμα της πάνω στο σχήμα της άλλης ομάδας. 
Ο περιορισμός που υπάρχει είναι τα σχήματα να μην μετακινούνται 
περισσότερο από μια συγκεκριμένη απόσταση, που την καθορίζει ο 
δάσκαλος.  Ο σκοπός αυτής της κατάστασης είναι να αποκτήσουν τα 
παιδιά εξοικείωση με τις εντολές του μικρόκοσμου.  

Μια δεύτερη κατάσταση, που παρέχει ο μικρόκοσμός μας είναι το 
παιχνίδι του BASKET. Σ’ αυτή την κατάσταση είναι σχεδιασμένη πάνω 
στο παράθυρο των γραφικών μια μπασκέτα.  
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Η κάθε ομάδα των παιδιών φτιάχνει από μία μπάλα, και προσπαθούν 
να βάλουν καλάθι, χρησιμοποιώντας τις εντολές του μικρόκοσμού μας.  

Για να γίνει πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι, για να μην ξεκινούν δηλαδή από 
το ίδιο σημείο συνέχεια, υπάρχει μια εντολή που τοποθετεί την χελώνα 
σε ένα τυχαίο σημείο πάνω στην οθόνη.  Από εκεί τα παιδιά 
προσπαθούν να βάλουν καλάθι. Αυτή η εντολή είναι η RND, η οποία δεν 
έχει εισόδους.  

Το να μπει καλάθι είναι σχετικά εύκολο, γιατί η μπάλα μπορεί να 
σχεδιαστεί αρκετά μικρότερη από το στεφάνι της μπασκέτας.  Η 
επόμενη κατάσταση απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετακινήσεις των 
σχημάτων. Σ’ αυτή, τα παιδιά προσπαθούν να πετύχουν ένα στόχο 
ρίχνοντας κάποιο βελάκι. Η μορφή που έχει η οθόνη παρουσιάζεται στο   
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Τέλος, μια κατάσταση που απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι να 
τοποθετήσουν τα παιδιά ένα τούβλο σε ένα τοίχο που βρίσκεται 
ζωγραφισμένος στην οθόνη. Το τούβλο πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα 
κενό που έχει αυτός ο τοίχος. Η οθόνη σ’ αυτήν την κατάσταση φαίνεται 
στο σχήμα  

                         5.Υπολογιστές και δυσλεξία  

Όπως υποστηρίζουν οι Ράπτης & Ράπτη (2001) τα τελευταία χρόνια έχει 
γίνει αρκετή έρευνα σχετικά με την υποβοήθηση παιδιών με 
διαγνωσμένη δυσλεξία ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και 
έχουν εφαρμοστεί αρκετά προγράμματα. Έχει φανεί ότι τα οπτικά και 
ακουστικά ερεθίσματα που προσφέρει ο υπολογιστής, η καθαρή και 
τακτική εμφάνιση του κειμένου, τα διάφορα είδη λογισμικού για τη 
διόρθωση των λαθών και την παραπομπή σε γραμματικούς κανόνες , οι 
γραμματικές ασκήσεις και οι επεξεργασίες κειμένου βοηθούν πολύ τα 
παιδιά αυτά.  

Γι' αυτό και τα διάφορα κέντρα αποκατάστασης των δυσλεκτικών 
παιδιών βασίζονται πολύ στις ιδιότητες του υπολογιστή 
(Singleton,1991) αν και δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σε βαθμό 
ικανοποιητικό κατάλληλο λογισμικό για τα παιδιά αυτά.  
Οι Διαμαντόπουλος (2001), MacArthur(1996), τονίζουν ότι ο 
επεξεργαστής κειμένου (Word) απαλλάσσει το δυσλεκτικό παιδί από το 
άγχος του γραψίματος με το χέρι και παρέχει τη δυνατότητα σ' αυτό να 
νιώσει υπερήφανο για τη σωστή, καλογραμμένη εμφάνιση της εργασίας 
του. Επίσης ο κειμενογράφος είναι ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης της 
ορθογραφίας, καθώς διαθέτει μηχανισμό που το βοηθά να επισημάνει τα 
λάθη του και να τα διορθώσει μόνο του (αυτοδιόρθωση). Πολύ 
σημαντική είναι η παρατήρηση, ότι ο υπολογιστής βοηθά τους μαθητές 
με δυσλεξία, όταν μάλιστα χρησιμοποιηθεί οθόνη από 17΄΄ και πάνω και 
παράλληλα χρησιμοποιηθούν γραμματοσειρές με στοιχεία μεγάλου 
μεγέθους.  
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6.Υπολογιστές και μαθηματικά  

Για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης όπως αναφέρουν οι Ράπτης 
& Ράπτη (2001), οι περισσότερο αποδοτικές μέθοδοι είναι τα 
πληκτρολόγια που αντιστοιχούν σε εικόνες ή έννοιες, η Logo και η 
χελώνα εδάφους,(δηλαδή μια χελώνα παιχνίδι που την καθοδηγούν τα 
παιδιά πάνω στο έδαφος). Επίσης άλλοι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι 
είναι τα παιχνίδια προσομοίωσης που εμπλέκουν τα άτομα αυτά σε 
δραματοποιημένες καταστάσεις καθημερινής συναλλαγής με χρήματα 
(π.χ. παίζοντας μαγαζί με τα ψώνια) καθώς και διάφορες μετρήσεις και 
υπολογισμοί μεγεθών που υπάρχουν στο περιβάλλον τους.  

Η χελώνα εδάφους και η Logo μετατρέπουν τα μαθηματικά σ' ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι. Πολλές φορές και τα ίδια τα παιδιά επινοούν 
παιχνίδια με εντολές για να παίξουν με τη χελώνα εδάφους π.χ. το 
κυνηγητό μιας μπάλας, η περιοδεία της για να εκτελέσει διάφορες 
αποστολές πάνω σ' ένα μεγάλο χάρτη εδάφους που αναπαριστά, είτε 
τον τόπο τους, είτε άλλες χώρες κ.τ.λ.  

Ένα επίσης χρήσιμο εργαλείο είναι η Logo. Με τη Logo τα παιδιά 
μπορούν να κατασκευάσουν σχήματα εξερευνώντας το αποτέλεσμα της 
διαδοχής εντολών με μια σειρά αριθμών, (που ακολουθεί ένα ορισμένο 
σκεπτικό), με στόχο ν' ανακαλύψουν ποσοτικά φαινόμενα, τα οποία τα 
μεταφράζουν σε οπτικές αναπαραστάσεις και σχήματα, κανόνες και 
υπολογιστικούς πίνακες, τους οποίους βέβαια θα ήταν κουραστικό και 
δύσκολο να δημιουργήσουν με χαρτί και με μολύβι, ακόμα και αν 
διέθεταν τις απαιτούμενες δεξιότητες. Επίσης και η Γεωμετρία γίνεται 
ένα εξερευνητικό ταξίδι που μπορεί να συναρπάσει, να κάνει περήφανα 
τα παιδιά για τα καταπληκτικά τους σχέδια που επινοούν με τη βοήθεια 
του υπολογιστή. Οι παραπάνω συγγραφείς, θεωρούν επίσης πολύ 
χρήσιμα και τα προγράμματα προσομοίωσης χρηματικών συναλλαγών. 
Με την πραγματοποίηση μικροαγορών και άλλων καθημερινών 
χρηματικών συναλλαγών στο εικονικό περιβάλλον του υπολογιστή, τα 
παιδιά αλλά και οι ενήλικες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες 
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μαθαίνουν να επιλύουν τις τρεις βασικές αριθμητικές πράξεις καθώς 
επίσης να λύνουν στοιχειώδη προβλήματα αριθμητικής ώστε να τους 
βοηθήσουν να αντεπεξέρχονται σε δικές τους ανάγκες επιβίωσης.  

Δυστυχώς πολλά από τα άτομα με αυτού του είδους τις δυσκολίες 
αναγκάζονται να μένουν εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους ή δέχονται μια 
ιδιαίτερη υπερπροστατευτική φροντίδα ώστε να μην καταφέρνουν να 
αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης του χρήματος ή οργάνωσης του 
χρόνου τους.  

Έτσι παιδαγωγικά παιχνίδια, όπως το "μαγαζί" ( με τον υπολογισμό 
των ρέστων και τον εντοπισμό παγίδων μιας ενδεχόμενης ανέντιμης 
δοσοληψίας ή λάθους), (η περιπλάνηση στο λούνα-παρκ ) και η 
αναπαράσταση του υπολογισμού των εξόδων που είναι απαραίτητα για 
τις καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και το "ταξίδι με το αυτοκίνητο" 
όπου εκεί γίνεται ο υπολογισμός των καυσίμων σε σχέση με τα 
χιλιόμετρα, την ταχύτητα και το χρόνο, είναι μερικά παραδείγματα που 
μπορούν να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζουν μια 
κλιμακούμενη δυσκολία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

 

                            7. Καρτεσιανή Γεωμετρία 

7.1. Εισαγωγή 

 
Η καρτεσιανή γεωμετρία είναι ένα από τα πολλά είδη γεωμετρίας που 
υπάρχουν. Ο Papert αναφέρει ότι η καρτεσιανή γεωμετρία είναι ένας 
"αλγεβρικός" τρόπος γεωμετρίας, σε αντίθεση με την Ευκλείδεια που 
είναι "λογικός" και με την γεωμετρία της χελώνας που είναι ένας 
"υπολογιστικός" τρόπος γεωμετρίας.  

Στην καρτεσιανή γεωμετρία τα σημεία περιγράφονται με έναν απόλυτο 
και συστηματικό τρόπο. Η γεωμετρία αυτή έχει σημαντικές διαφορές με 
τη γεωμετρία της χελώνας.  
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Η LOGO περιέχει εντολές που υποστηρίζουν την καρτεσιανή 
γεωμετρία.  Ο Papert θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν τα 
παιδιά τις σχέσεις ανάμεσα στη γεωμετρία της χελώνας και την 
καρτεσιανή γεωμετρία.  

Το πρόβλημα όμως που υπάρχει είναι ότι η καρτεσιανή γεωμετρία 
παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία για να κατανοηθεί από τα παιδιά. 
Έρευνες που έγιναν, έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη 
γεωμετρία της χελώνας και στην καρτεσιανή γεωμετρία. Παρόλο που τα 
παιδιά που ασχολούνται με τη γεωμετρία της χελώνας εφοδιάζονται με 
κάποιο "σχήμα" σκέψης, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτά να 
καταλάβουν το καρτεσιανό γεωμετρικό σύστημα και τη σχέση του με 
αυτό της γεωμετρίας της χελώνας. Όπως αναφέρει ο Papert, αυτό 
οφείλεται στη διαφορετική φύση των δύο αυτών γεωμετρικών 
συστημάτων. Για να γίνει η σύνδεση μεταξύ της καρτεσιανής και της 
γεωμετρίας της χελώνας, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός νοητικού 
σχήματος που θα γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους.  
   

7.2. Μαθηματικός ορισμός καρτεσιανών συντεταγμένων 

Λέμε ότι σε ένα επίπεδο (ή χώρο) δίνεται ένα σύστημα συντεταγμένων, 
αν έχουμε ορίσει ένα τρόπο, ο οποίος να μας δίνει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσουμε τη θέση ενός σημείου στο επίπεδο (ή στο χώρο) με τη 
βοήθεια αριθμών.  

Θεωρούμε, στο επίπεδο, δύο ευθείες x’Ox και y’Oy πάνω στις οποίες 
έχουμε ορίσει μια μονάδα μέτρησης και τις οποίες θα καλούμε "άξονες 
συντεταγμένων". Το O λέγεται αρχή των συντεταγμένων ή απλά αρχή. 
Τους ημιάξονες Ox και Oy (που στο σχήμα υποδεικνύονται με βέλος) θα 
τους λέμε θετικούς ημιάξονες και τους Ox’ και Oy’ αρνητικούς.  
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Τώρα, από τυχόν σημείο Α του επιπέδου φέρουμε ευθείες παράλληλες 
στους δύο άξονες οι οποίες τέμνουν αυτούς στα σημεία Ax και Ay. Θα 
καλούμε τετμημένη ή πρώτη συντεταγμένη του σημείου Α, το αριθμό x 
του οποίου η απόλυτη τιμή ισούται με το μήκος του ευθυγράμμου 
τμήματος OAx και θα θεωρούμε το x θετικό αν το σημείο Ax κείται στο 
θετικό ημιάξονα Ox και αρνητικό αν το Ax κείται στον αρνητικό ημιάξονα 
Ox’. Ακριβώς ανάλογα ορίζεται η τεταγμένη ή δεύτερη συντεταγμένη y 
του σημείου Α. Το ζεύγος (x,y) ορίζει "πλήρως" το σημείο Α και 
αντίστροφα σε κάθε ζεύγος αριθμών (x,y) R2 αντιστοιχεί ένα σημείο Α 
του επιπέδου με συντεταγμένες x,y. Δηλαδή, υπάρχει μία "1-1" και "επί" 
αντιστοιχία μεταξύ των σημείων ενός επιπέδου και των στοιχείων του 
συνόλου R2={(x,y):x,y ε R} (ευκλείδειος χώρος διάστασης 2).  

Ιδιαίτερα, αν οι άξονες x’Ox και y’Oy είναι κάθετοι τότε, μιλάμε για ένα 
ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων. Εξάλλου, αν τα ευθύγραμμα 
τμήματα που θεωρήσαμε σαν μονάδες επάνω στους άξονες έχουν ίσα 
μήκη (:μπορούν να συμπέσουν αν τεθεί το ένα πάνων στο άλλο), τότε 
λέμε ότι έχουμε ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων.[4]  
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7.3. Η εσωγενής γεωμετρία και οι διαφορές της με την καρτεσιανή 

 

Στις εντολές που δίνουμε στη χελώνα, αναφερόμαστε μόνο στη διαφορά 
ανάμεσα στο που είναι η χελώνα τώρα και που θα πάει μετά από λίγο. 
Αυτό είναι που κάνει τις εντολές "διαφορικές". Δεν γίνεται καμία 
αναφορά σε κάποιο μέρος του χώρου που βρίσκεται έξω από τη 
διαδρομή που κάνει η χελώνα. Αν για παράδειγμα κάνει επαναληπτικά 
από ένα μικρό βήμα μπροστά και στρίβει από λίγο κάθε φορά, τότε 
κατασκευάζει ένα κύκλο.  

Αυτή βλέπει τον κύκλο καθώς πηγαίνει κατά μήκος του και είναι "τυφλή" 
σε οτιδήποτε είναι έξω από αυτόν. Αυτή η μία πολύ σημαντική ιδιότητα 
που κάνει τη γεωμετρία της χελώνας να ονομάζεται "εσωγενής".  

Στη καρτεσιανή γεωμετρία, τα σημεία ορίζονται σύμφωνα με την 
απόστασή τους από ένα συγκεκριμένο σημείο, που είναι σταθερό. Έτσι 
υπάρχει ένας συστηματικός και απόλυτος τρόπος περιγραφής των 
σημείων. Η περιγραφή τους δίνεται σε σχέση με ένα σημείο, που είναι η 
τομή δύο κάθετων, βαθμολογημένων ευθειών τις οποίες θεωρούμε σαν 
άξονες συντεταγμένων. Σε αυτή τη γεωμετρία τα σχήματα 
περιγράφονται από αλγεβρικές εξισώσεις, που συνδέουν το σύνολο 
των σημείων τους με την αρχή των αξόνων.  

Μία βασική διαφορά ανάμεσα στην εσωγενή γεωμετρία και την 
καρτεσιανή βρίσκεται στην έννοια των εσωγενών ιδιοτήτων των 
γεωμετρικών σχημάτων. "Μία εσωγενής ιδιότητα είναι αυτή η οποία 
εξαρτάται μόνο από το εν λόγω σχήμα και όχι από τη σχέση του 
σχήματος με ένα πλαίσιο αναφοράς."   

Μία άλλη διαφορά τους είναι ότι η εσωγενής γεωμετρία περιγράφει 
γεωμετρικά αντικείμενα σε σχέση με τις διαδικασίες και όχι σε σχέση με 
εξισώσεις. Περιγράφοντας γεωμετρικά σχήματα με τη χελώνα έχουμε 
πρόσβαση σε μία μεγάλη περιοχή διαδικαστικών μηχανισμών (όπως η 
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επανάληψη) τα οποία είναι δύσκολο να κατανοηθούν με την 
παραδοσιακή αλγεβρική περιγραφή.  

Επιπλέον, η περιγραφή των αντικειμένων, μέσα από τις διαδικασίες, 
εύκολα τροποποιείται με πολλούς τρόπους. Αυτό κάνει την εσωγενή 
γεωμετρία ένα παραγωγικό χώρο για εξερεύνηση μαθηματικών εννοιών.  

7.4. Καρτεσιανή γεωμετρία μέσα από τη LOGO 

 
Ο σκοπός του Descartes ήταν να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές της 
’λγεβρας για να λύσει γεωμετρικά προβλήματα χρησιμοποιώντας 
νούμερα για να περιγράψει τα σημεία. Σε ένα επίπεδο δύο διαστάσεων, 
όπως η οθόνη του υπολογιστή, χρειαζόμαστε δύο αριθμούς για να 
ορίσουμε ένα σημείο. Αυτοί οι αριθμοί χρησιμοποιούνται όπως το 
γεωγραφικό μήκος και πλάτος: ο ένας λέει πόσο μακριά είναι το σημείο 
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και ο άλλος πόσο πάνω είναι.  

Το επόμενο σχήμα δείχνει μια οθόνη υπολογιστή με ένα grid από 
οριζόντιες και κάθετες γραμμές. Το σημείο το οποίο συναντούνται οι δύο 
έντονες συναντούνται, ονομάζεται "αρχή των αξόνων". Αναπαρίσταται 
από τους αριθμούς [0 0].  
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Για άλλα σημεία ο πρώτος αριθμός (συντεταγμένη x) είναι η οριζόντια 
απόσταση από την αρχή των αξόνων μέχρι το σημείο και ο δεύτερος 
αριθμός (συντεταγμένη y) είναι η κάθετη απόσταση από την αρχή των 
αξόνων μέχρι το σημείο. Μια θετική x συντεταγμένη σημαίνει ότι το 
σημείο είναι δεξιά από την αρχή, μία αρνητική x συντεταγμένη σημαίνει 
ότι το σημείο είναι αριστερά από την αρχή. Παρόμοια, μια θετική y 
συντεταγμένη σημαίνει ότι το σημείο βρίσκεται πάνω από την αρχή ενώ 
μια αρνητική y συντεταγμένη σημαίνει ότι είναι από κάτω.  
 

"Η LOGO βέβαια, μας δίνει τη δυνατότητα να αναφερόμαστε σε σημεία 
με τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες, χρησιμοποιώντας μια λίστα από 
δύο αριθμούς. Η αρχή των αξόνων είναι το σημείο όπου πηγαίνει η 
χελώνα όταν καθαρίζουμε την οθόνη".  

Το πρωταρχικό εργαλείο για να κάνουμε γραφικά στη LOGO με 
καρτεσιανό τρόπο είναι η εντολή SETPOS (από το SetPosition).  Η 
SETPOS απαιτεί μια είσοδο, η οποία πρέπει να είναι μια λίστα από δύο 
αριθμούς. Το αποτέλεσμά της είναι να μετακινηθεί η χελώνα στο σημείο 
της οθόνης σε αυτές τις συντεταγμένες. Ένα μικρό παράδειγμα χρήσης 
της SETPOS είναι η ακόλουθη σχεδίαση ενός τετραγώνου.  

CS  
SETPOS [0 100]  
SETPOS [100 100]  
SETPOS [100 0]  
SETPOS [0 0]  

Κάθε εντολή μέσα σ’ αυτό το τετράγωνο παίρνει υπόψη του τη θέση της 
χελώνας μέσα στην οθόνη σαν σύνολο. Η άποψη με την οποία 
βλέπουμε και ζωγραφίζουμε την εικόνα είναι αυτή ενός παρατηρητή ο 
οποίος κάθεται πάνω από το επίπεδο κοιτάζοντας το ολόκληρο. Αυτός 
ο παρατηρητής βλέπει όχι μόνο τη χελώνα αλλά τις ακμές και το κέντρο 
της οθόνης σαν μέρος από αυτά που χρειάζεται για να ζωγραφίσει κάθε 
γραμμή. Αντίθετα, η γεωμετρία της χελώνας βλέπει τα πράγματα από 
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την άποψη της ίδιας της χελώνας: κάθε γραμμή ζωγραφίζεται χωρίς να 
λάβουμε υπόψη μας που ακριβώς βρίσκεται η χελώνα.  

Αναφέραμε τη SETPOS η οποία προσδιορίζει τη θέση της χελώνας. 
Υπάρχει μία ακόμα εντολή η SETH (SetHeading) η οποία καθορίζει τη 
διεύθυνση. Η SETH παίρνει μία είσοδο, έναν αριθμό. Το αποτέλεσμά της 
είναι να στρίψει η χελώνα έτσι ώστε να κοιτάζει προς τη διεύθυνση της 
πυξίδας που καθορίζει ο αριθμός. Το μηδέν αναπαριστά το βορρά.  

Η διεύθυνση μετριέται σε μοίρες από το βορρά σύμφωνα με τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. Για παράδειγμα, ανατολή = 90, δύση = 270. Η 
διεύθυνση της πυξίδας είναι διαφορετική από το σύστημα μέτρησης 
γωνιών που χρησιμοποιείται στην αναλυτική γεωμετρία, στο οποίο οι 
γωνίες μετριούνται αντίθετα με τη φορά του ρολογιού από την ανατολή, 
αντί με τη φορά του ρολογιού από το βορρά. Ουσιαστικά, με την SETH 
χρησιμοποιούμε πολικές συντεταγμένες.  

Υπάρχουν επίσης οι operations POS και HEADING οι οποίες 
επιστρέφουν τιμές που περιγράφουν τη θέση και τη διεύθυνση της 
χελώνας αντίστοιχα. Επίσης υπάρχουν κάποιες primitive οι οποίες 
χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναφερθούμε μόνο σε μία από τις 
δύο συντεταγμένες. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε τη x συντεταγμένη 
χρησιμοποιούμε την εντολή SETX. Αυτή δέχεται μια είσοδο, έναν 
αριθμό. Το αποτέλεσμα της είναι να μετακινηθεί η χελώνα στη 
συγκεκριμένη x συντεταγμένη διατηρώντας σταθερή την y. Αντίστοιχα η 
SETY καθορίζει την y συντεταγμένη διατηρώντας σταθερή τη x.  

 

  7.5. Δυσκολία κατανόησης της καρτεσιανής γεωμετρίας 

Ο Robert Lawler έκανε μια έρευνα για την κατανόηση της εσωγενούς και 
καρτεσιανής γεωμετρίας. Την έρευνα αυτή την πραγματοποίησε με ένα 
εξάχρονο παιδί. Αντικειμενικός του σκοπός ήταν να εξετάσει πόσο 
εύκολα μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν την περιγραφή του επιπέδου 
της καρτεσιανής γεωμετρίας.  
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Αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά που μαθαίνουν καρτεσιανή 
γεωμετρία, είναι ότι το Χ,Υ ζευγάρι συντεταγμένων είναι ένα πλήρες 
όνομα που αποτελείται από δύο επιμέρους ονόματα όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με το όνομά μας. Αυτό αποτελείται από ένα πρώτο όνομα 
(το μικρό μας όνομα) και από ένα δεύτερο (το επίθετο). Έτσι και στην 
καρτεσιανή γεωμετρία όλα τα σημεία πάνω στην οθόνη έχουν ένα 
πρώτο και ένα δεύτερο όνομα.  

Τα συμπεράσματα που έβγαλε είναι ότι τα παιδιά στην εισαγωγή τους 
στην καρτεσιανή γεωμετρία συναντούν θεμελιώδεις δυσκολίες οι οποίες 
είναι:  
   

• Δεν αναγνωρίζουν τις Χ και Υ συντεταγμένες σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους άξονες. Δηλαδή δεν αντιστοιχίζουν με συνέπεια ότι 
το σύμβολο Χ είναι μία ποσότητα στον οριζόντιο άξονα και ότι το 
σύμβολο Υ είναι μία ποσότητα στον κατακόρυφο άξονα, στην 
οθόνη.  
Αυτό όμως είναι μία επιφανειακή σύγχυση. Οι επόμενες είναι 
βασικές συγχύσεις με την έννοια ότι παράγονται από και 
εκφράζουν την ικανότητα του παιδιού να φανταστεί τι μπορεί να 
σημαίνουν οι τιμές των συντεταγμένων.  

• Η δεύτερη σύγχυση σχετίζεται με την ερμηνεία των συμβόλων (+) 
και (-) σαν λειτουργίες οι οποίες χρησιμεύουν για να αλλάζουν τη 
θέση της χελώνας. Δηλαδή η σύγχυση τους είναι σε ποια τμήματα 
των αξόνων αναφέρονται τα συν και πλην των αριθμών.  

• Η τρίτη σύγχυση σχετίζεται με τη σύλληψη των X,Y σαν 
ποσότητες που αλλάζουν την κατάσταση της χελώνας (state 
changers) και όχι σαν ονόματα σημείων τα οποία έχουν ένα και 
μοναδικό όνομα ,το οποίο εξαρτάται από το κέντρο της οθόνης 
(Χ=0,Υ=0). Η ποσότητα λοιπόν αναφέρεται στο πόσο μακριά 
μπορεί να πάει η χελώνα από την προηγούμενή της θέση και το 
πρόσημο αναφέρεται στην κατεύθυνση της κίνησης. 
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 Δηλαδή την μετακίνηση στο Χ=-10 τη θεωρούσε σαν μετακίνηση 
κατά 10 μονάδες προς τα αριστερά από την παρούσα θέση και όχι 
σαν μετακίνηση στη θέση με Χ συντεταγμένη -10.  

Αυτές οι δυσκολίες εμφανίστηκαν, εξαιτίας των εμπειριών που είχαν 
ήδη τα παιδιά, οι οποίες δεν ήταν ικανές να συνδέσουν τις 
προηγούμενες γνώσεις με τις νέες, ώστε να τα βοηθήσουν στη μάθηση.  

Η κύρια θέση του Lawler για τον τρόπο μάθησης, εμπεριέχει τη δόμηση 
του νου ως μια διαδικασία γέννησης και αλληλεπίδρασης μικροόψεων 
(microviews), δηλαδή αποσπασματικών αντιλήψεων του κόσμου. Οι 
μικροόψεις είναι εσωτερικές γνωστικές δομές ή πλαίσια εξαρτημένα 
άμεσα από το περιβάλλον γύρω από την κατάσταση μέσα από την 
οποία γεννήθηκαν και στα οποία προβλήματα και πραγματικές 
εμπειρίες από την καθημερινή ζωή αφομοιώνονται. Ο Lawler εστιάζει τη 
μελέτη του και προσπαθεί να εξηγήσει τις σχέσεις μεταξύ των 
μικροόψεων και την εξέλιξή τους. Για παράδειγμα υποστηρίζει ότι οι 
μικροόψεις είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο 
γεννεσιακό δίκτυο. Μερικές από αυτές είναι απόγονοι μιας ή και 
περισσοτέρων μικροόψεων, μερικές συνυπάρχουν χωρίς προφανή 
σχέση μεταξύ τους, αλλά με πιθανές κοινές μικροόψεις "προγόνους". 
Δίνει επίσης μια σχέση αλληλοκυριαρχίας μεταξύ των μικροόψεων, 
δηλαδή ότι υπάρχουν κυρίαρχες μικροόψεις που επηρεάζουν άμεσα τη 
συμπεριφορά, αλλά και μικροόψεις σε λανθάνουσα κατάσταση οι 
οποίες μπορούν να εκμαιευτούν μετά από παιδαγωγική ή άλλη 
παρέμβαση.  

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένα παιδί την εσωγενή 
γεωμετρία, δηλαδή το νοητικό σχήμα που επικαλείται για να σκεφτεί για 
την εσωγενή γεωμετρία και το οποίο αποτελείται από διάφορες 
μικροόψεις, έχει τις ρίζες του σε πάρα πολύ αρχική φάση της ζωής, σε 
αρχικές εμπειρίες. Δεν είναι απλώς ένα νοητικό σχήμα το οποίο έχει 
αρχίσει να το σκέφτεται κανείς σε ηλικία 6,7 ή 8 χρόνων. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην καρτεσιανή γεωμετρία. Εάν ανατρέξει κανείς προς τα 
πίσω και δει πάνω σε ποιες εμπειρίες βασίζεται ο τρόπος σκέψης για 
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την καρτεσιανή γεωμετρία, τότε προχωράει σε εμπειρίες που έχει όταν 
είναι σε ηλικία μερικών μηνών, δηλαδή σε πολύ αρχικές εμπειρίες.  

Ο Lawler υποστηρίζει ότι η βάση αυτή, η καρδιά δηλαδή των εμπειριών 
από τις οποίες πηγάζει η εσωγενής γεωμετρία και η καρδιά των 
εμπειριών από τις οποίες πηγάζει η καρτεσιανή γεωμετρία είναι πάρα 
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η εσωγενής γεωμετρία πηγάζει από τη 
βάση της κίνησης των μελών του σώματος και του σώματος του ίδιου, 
δηλαδή πηγάζει από τη βάση της κίνησης, ενώ η καρτεσιανή γεωμετρία 
πηγάζει από τη βάση της όρασης και της αντίληψης. Η καρτεσιανή 
γεωμετρία, δεν είναι τόσο σαφές σε τι αρχικά στάδια ανατρέχει, αλλά 
είναι σαφές ότι δεν ανατρέχει σε στάδια κίνησης και ανατρέχει 
περισσότερο σε στάδια όρασης (visually based knowledge).  

Κατά την έρευνά του, θεώρησε ότι οι μικροόψεις που αντιστοιχούσαν 
στις εμπειρίες της κόρης του ήταν ικανές για την κατανόηση της 
καρτεσιανής γεωμετρίας και ότι είχαν τη δομή που φαίνεται στο 
ακόλουθο σχήμα.  

                    
 
Θεώρησε δηλαδή ότι για την κατανόηση της καρτεσιανής γεωμετρίας 
αρκεί η γνώση της λειτουργίας κάποιων αριθμητικών συμβόλων (του +,-
) και η γνώση της γεωμετρίας της χελώνας. Η μικροόψη της γεωμετρίας 
της χελώνας είναι απόγονος της προσωπικής γεωμετρίας.  
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Η προσωπική γεωμετρία έχει τη βάση της στις κινήσεις του σώματος 
και στη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων μελών του, δηλαδή στο πού 
βρίσκεται το κάθε μέλος.  Από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία της 
κατασκευής αυτού του νοητικού σχήματος το οποίο χρησιμοποιούν τα 
παιδιά αργότερα για να σκεφτούν για τη γεωμετρία. Και για αυτό το 
λόγο λέει ο Papert ότι το νοητικό σχήμα της χελώνας είναι διαισθητικό 
δηλαδή έχει τη βάση του σε διαισθήσεις που έχουμε. Η ύπαρξη ενός 
νοητικού σχήματος, το οποίο δεν είναι καινούργιο, δεν δημιουργεί 
προβλήματα κατανόησης και έτσι γίνεται εργαλείο.  

Στην πραγματικότητα, όπως απέδειξε η έρευνα, δεν αρκεί η γνώση της 
εσωγενούς γεωμετρίας για την κατανόηση της καρτεσιανής. Δεν 
επιτεύχθηκε μάλιστα καμία σύνδεση ανάμεσα στις δύο γεωμετρίες. Αυτό 
εξηγείται σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Lawler σε σχέση με τις 
μικροόψεις. Κάθε καινούργια έννοια αποτελεί μια νέα μικροόψη. Όταν τα 
παιδιά αντιμετωπίζουν μια καινούργια έννοια, όπως η καρτεσιανή 
γεωμετρία, η οποία είναι έξω από τις εμπειρίες τους, τότε προσπαθούν 
να τη δουν μέσα από το πρίσμα κάποιας μικροόψης προγόνου. Αυτή 
τους παρέχει τις αντιλήψεις (δηλαδή την ανάλυση σε τμήματα και 
ολοκληρωμένες σχέσεις) και διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται για την 
κατανόηση του προβλήματος. Η μικροόψη όμως που ανακαλείται, δεν 
είναι η κατάλληλη για την κατανόηση της συγκεκριμένης έννοιας, γιατί 
δεν υπάρχει κάποια κατάλληλη μικροόψη. Αυτή όμως είναι η πιο 
συγγενική από όλες τις άλλες που διαθέτει το παιδί. Είναι λοιπόν πολύ 
λογικό, ότι το παιδί θα συνδέσει λανθασμένα τη νέα μικροόψη με την 
ομάδα των μικροόψεων στην οποία ανήκει η ανακληθείσα, με 
αποτέλεσμα να επέλθει σύγχυση και να μην υπάρξει κατανόηση της 
νέας έννοιας.  

Έτσι χρειάστηκε η ύπαρξη μιας άλλης μικροόψης η οποία βοηθά στην 
κατανόηση των καρτεσιανών συντεταγμένων.  
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Παρόμοια αποτελέσματα είχε και μια άλλη έρευνα που έγινε από τον 
Χ.Κυνηγό [7] πάνω στη μετάβαση από την εσωγενή στην καρτεσιανή 
γεωμετρία. "Ακόμα και όταν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας κατάφερναν να 
εξηγήσουν μια καρτεσιανή ιδέα και μια εσωγενή ιδέα, δεν μπορούσαν 
να παραλληλίσουν ή να αντιστοιχίσουν αυτές τις δύο εύκολα. Την 
σχέση που είχε η μία με την άλλη ήταν δύσκολο να τη βρούνε."  

Η απευθείας μάθηση της καρτεσιανής γεωμετρίας είναι πάλι αρκετά 
δύσκολη. Το Setposition, που υπάρχει στη LOGO, είναι ανακριβές 
μαθηματικά, διότι αναφέρεται στη χελώνα. Η χελώνα είναι μια οντότητα 
με θέση και διεύθυνση. Όταν της λέμε θέσε τη θέση σου κάπου, είναι σαν 
να μην αναφερόμαστε σε μία από τις δύο καταστάσεις της. Δεν είναι 
σωστό σε μια οντότητα με διπλή κατάσταση να αναφερόμαστε μόνο στη 
μία.  Επιπλέον αν δούμε πώς λειτουργεί η SetPosition, βλέπουμε ότι 
παίρνει τη χελώνα από εκεί που είναι και την πάει σε μια άλλη θέση 
χωρίς να της αλλάζει τη διεύθυνση καθόλου. Αυτό όμως, είναι τελείως 
ασύνδετο νοηματικά με αυτό που κάνει η χελώνα, και με αυτό που μέχρι 
τώρα γνωρίζουν τα παιδιά. Όλα αυτά έδειξαν ότι για να μάθει κανείς 
καρτεσιανή γεωμετρία είναι πολύ δύσκολο όπως επίσης και η σύνδεση 
των εμπειριών της καρτεσιανής γεωμετρίας με τις εμπειρίες της 
εσωγενούς.  
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7.6. Ο μικρόκοσμός μας σαν γέφυρα από τη γεωμετρία της χελώνας 

στην καρτεσιανή γεωμετρία 

 
Οι έρευνες που είδαμε παραπάνω έδειξαν ότι η απευθείας μάθηση της 
καρτεσιανής γεωμετρίας πολύ συχνά οδηγεί σε συγχύσεις και ότι 
απαιτείται η ύπαρξη κάποιας γέφυρας από την εσωγενή στην 
καρτεσιανή γεωμετρία. Χρειάζεται λοιπόν, μια μικροόψη η οποία θα 
τοποθετηθεί ανάμεσα στις μικροόψεις της εσωγενούς και της 
καρτεσιανής γεωμετρίας. Ο Lawler αναφέρει ότι "η μικροόψη αυτή 
μπορεί να φαίνεται επιφανειακά ότι δεν είναι ουσιαστική, αλλά στην 
πραγματικότητα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
οργάνωση της σκέψης".  Αυτή, όχι μόνο αποτελεί τον πρόγονο της 
μικροόψης της καρτεσιανής γεωμετρίας, αλλά μπορεί επίσης να παίξει 
το ρόλο του "εκ των υστέρων προγόνου", αντικαθιστώντας μικροόψεις 
που έχουν λανθασμένα συνδεθεί, επειδή είναι περισσότερο κατανοητή 
και λογικά κατάλληλη.  

Η σχεδίαση του μικρόκοσμού μας έγινε έτσι, ώστε τα παιδιά να μην 
συνδέουν κινήσεις καρτεσιανές, με την ίδια οντότητα με την οποία μέχρι 
τώρα συνδέουν κινήσεις εσωγενείς. Αν ένα παιδί έχει συνηθίσει ότι για 
να μετακινήσει τη χελώνα λοξώς δεξιά πρέπει πρώτα να τη στρίψει και 
μετά να τη μετακινήσει, δεν μπορούμε ξαφνικά να του πούμε ότι τώρα 
δε χρειάζεται να τη στρίψει. Έτσι ένα παιδί μπορεί με interactive και 
εύκολο τρόπο να φτιάχνει γεωμετρικά σχήματα στη μια γεωμετρία και 
να τα χρησιμοποιεί αυτά σαν οντότητες για την άλλη. Η σύνδεση με την 
εσωγενή γίνεται εύκολα γιατί η μετακίνηση των σχημάτων εξαρτάται 
μόνο από την παρούσα θέση του σχήματος. Η επόμενη θέση βρίσκεται 
αν μετακινήσουμε το σχήμα από την παρούσα θέση Χ βήματα οριζόντια 
και Υ κατακόρυφα.  
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Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στα παιδιά κατά στην έρευνα του 
Lawler δεν παρουσιάζονται στο δικό μας μικρόκοσμο. Τα παιδιά για 
παράδειγμα μπερδεύτηκαν όταν μετακίνησαν τη χελώνα από την 
απόλυτη θέση Υ=-60 στην απόλυτη θέση Υ=-11, γιατί συμπέραναν ότι το 
(-) πάει τη χελώνα προς τα πάνω.  Επίσης θεωρούσαν τις μεταβλητές 
Χ,Υ σαν state changers και όχι σαν απόλυτες συντεταγμένες. Σε μας οι 
μεταβλητές αυτές είναι πράγματι state changers. Είναι κάθε φορά 
ξεκάθαρο που θα πάει η χελώνα. Επίσης τα πρόσημα εκτελούν πάντα 
την ίδια λειτουργία (το + μετακινεί πάντα προς τα δεξιά ή πάνω ενώ το - 
προς τα αριστερά ή κάτω). Τους δίνουμε έτσι ένα σύστημα 
συντεταγμένων, αφού τα σημεία περιγράφονται με αριθμούς σύμφωνα 
με τον μαθηματικό ορισμό που έχει δοθεί προηγουμένως.  

Η σύνδεση με την καρτεσιανή είναι επίσης εύκολη, γιατί το κάθε σημείο 
έχει συγκεκριμένο συμβολισμό και περιγράφεται με ένα ζευγάρι 
αριθμών. Το μόνο που πρέπει να κατανοήσουν τα παιδιά είναι ότι στις 
καρτεσιανές συντεταγμένες, οι αποστάσεις δεν υπολογίζονται από την 
παρούσα θέση αλλά υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από 
κάποιο σταθερό σημείο.  

7.7. Συμπεράσματα 

Ο μικρόκοσμός μας προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να συνδέσουν 
την καρτεσιανή με την εσωγενή γεωμετρία, ώστε να μπορέσουν να 
κατανοήσουν πιο εύκολα τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους και να 
οργανώσουν καλύτερα τη σκέψη τους.  Εξυπηρετεί έτσι έναν 
παιδαγωγικό σκοπό ο οποίος σύμφωνα με την άποψη του Papert είναι 
πολύ σημαντικός.  

Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά, είναι να δώσουμε τη δύναμη στα παιδιά 
να χρησιμοποιήσουν το SetPosition. Τους δίνουμε εργαλεία με τα οποία 
η χελώνα μπορεί να πάρει αντικείμενα που έχει φτιάξει με εσωγενή 
γεωμετρία και να τα μετακινήσει. Δε μετακινείται πια η χελώνα, αλλά το 
αντικείμενο και η νέα του θέση προσδιορίζεται με τρόπο που μοιάζει με 
τον τρόπο προσδιορισμού σημείων στην καρτεσιανή γεωμετρία. Έτσι 
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τα primitive που δώσαμε στα παιδιά, ελπίζουμε ότι θα γεφυρώσουν 
αυτό το χάσμα μεταξύ εσωγενούς και καρτεσιανής γεωμετρίας ή ότι θα 
μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα σε δασκάλους να το 
γεφυρώσουν.  

 

 

                 8.Υπολογιστές και υπερκινητικότητα  

Οι Ράπτης & Ράπτη (2001), αναφέρουν ότι μέσα από την πληθώρα 
δημοσιεύσεων που έχουν γίνει, καταδεικνύεται η σημαντικότητα των 
υπολογιστών και σε παιδιά που εκδηλώνουν "προβληματική 
συμπεριφορά" καθώς και σε αυτά που χαρακτηρίζονται ως 
υπερκινητικά.  
Ίσως είναι σημαντικό να αναφερθεί η περίπτωση συνεργασίας δέκα 
παιδιών που παρουσίαζαν προβληματική συμπεριφορά σε ένα σχολείο 
της Αγγλίας (Hawkridge & Vincent 1992). Με τη χρήση της Logo και 
άλλων δραστηριοτήτων τα παιδιά κατάφεραν να καλύψουν μερικά κενά 
στις μαθηματικές γνώσεις τους, να πραγματοποιήσουν ένα project στο 
ηλεκτρονικό σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών της περιοχής και 
κατασκεύασαν παρόμοιο σύστημα με ηλεκτρονικούς μετρητές και 
βομβητές, το οποίο το συνέδεσαν με τον υπολογιστή του σχολείου τους!  

Η πληροφορική, η Logo, οι ηλεκτρονικές κατασκευές άνοιξαν διόδους 
έκφρασης , συνεργασίας, επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους. 
Έμαθαν να κάθονται όλοι μαζί και να συνεργάζονται με υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα, να συζητούν και να συνδημιουργούν κάτι που δεν 
μπορούσε να γίνει στο παρελθόν στο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Και όπως αναφέρουν οι παραπάνω συγγραφείς "μπορεί να μην 
έφτασαν στο επίπεδο των γνώσεων των παιδιών της ηλικίας τους, 
σημασία όμως είχε το ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βρήκε τον τρόπο να 
τα κρατήσει κάτω από τη "στέγη" του για έναν ακόμη κρίσιμο χρόνο της 
εφηβείας τους μακριά από τους δρόμους και τα επικίνδυνα στέκια και τις 
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παραπτωματικέςεπιδόσεις".  
Συμπληρώνοντας, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ο υπολογιστής που 
βελτιώνει τη συμπεριφορά των παιδιών όσο η στοργική διάθεση των 
δασκάλων με την οποία προσεγγίζουν αυτά τα παιδιά, όταν 
συνδημιουργούν στον υπολογιστή!  

 

                Θετική προσφορά των υπολογιστών  

Μέσα από τη βιβλιογραφική διερεύνηση παρατηρείται ένας σχετικά 
μεγάλος αριθμός ερευνητών, που συμφωνούν με το μέγεθος της θετικής 
προσφοράς των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Τα πλεονεκτήματα του υπολογιστή μπορούν να 
συνοψιστούν στα παρακάτω:  

 Οι υπολογιστές είναι σταθεροί στη "συμπεριφορά τους". Ένα 
παιδί νιώθει να απειλείται λιγότερο, όταν διορθώνεται από τον 
υπολογιστή, απ' ότι από το δάσκαλο ή το γονέα.  

 Τα προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. 
Μπορεί να επιτευχθεί επανάληψη της μάθησης και 
ενδυνάμωση της προηγούμενης μάθησης.  

 Τα περισσότερα παιδιά βρίσκουν ότι είναι σχετικά εύκολο να 
χειριστεί κανείς τους υπολογιστές, μόλις του δοθεί η βασική 
βοήθεια. Φαίνεται να έχουν την "έβδομη αίσθηση"την οποία 
δεν κατέχουν οι προηγούμενες γενιές.  

 Πολλά προγράμματα είναι πολυαισθητηριακά, δηλαδή 
συμπεριλαμβάνουν το οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό 
στοιχείο, απαραίτητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 
γλωσσικό και μαθηματικό αλφαβητισμό.  

 Πολλά παιδιά ανακαλύπτουν ένα νέο κίνητρο μάθησης, όταν 
απογοητεύονται ή αισθάνονται ότι απειλούνται από την άμεση 
διδασκαλία.  

 Οι απαντήσεις δίνονται άμεσα. Αυτό μπορεί να μειώσει το 
ποσοστό λαθών.  
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 Η εκμάθηση του χειρισμού του υπολογιστή ή το "φόρτωμα" 
προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει στην κατάκτηση 
επάλληλης σκέψης (sequential thinking).  

 Πολλά παιδιά θεωρούν ευκολότερο να διαβάσουν ένα κείμενο 
στην οθόνη του υπολογιστή απ' ότι ένα δικό τους γραπτό 
κείμενο.  

 Οι πληροφορίες μπορούν να τυπωθούν και να σωθούν. Τα 
παιδιά αισθάνονται περήφανα με την παρουσίαση των 
εργασιών τους.  

 Οι υπολογιστές και τα προγράμματα μπορούν να 
προσαρμοστούν στις ατομικές ανάγκες και δυσκολίες του κάθε 
παιδιού π.χ. κατάλληλα τροποποιημένα πληκτρολόγια, ειδικοί 
ποντίκια, προγράμματα προσαρμοσμένα στις ατομικές 
ανάγκες.  

 Τα διδακτικά προγράμματα προσφέρουν άμεση πληροφόρηση 
στο μαθητή για το αποτέλεσμα της κάθε δράσης του και θετική 
ενίσχυση σε κάθε σωστή απάντηση.  

 Ο υπολογιστής είναι ακούραστος. Δεν αντιδρά αρνητικά όταν 
του ζητηθεί να επαναλάβει πληροφορίες ή δραστηριότητες.  

 Ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να προάγει την κοινωνική 
αποδοχή στα άτομα με ΜΔ, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να 
παράγουν έργο χωρίς το στίγμα της υποχώρησης (stigma of 
Withdrawal) και χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετη στήριξη από 
το δάσκαλο στην τάξη.  

 Η ιδιωτική φύση της διάδρασης ανάμεσα στον υπολογιστή και 
το παιδί υποβοηθάει στη δημιουργία ενός φιλικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί 
αυθόρμητα, να ρισκάρει χωρίς το φόβο της γελοιοποίησης και 
του λάθους.  

 

 

 148 
 



                               Αρνητικά του υπολογιστή  

Ο υπολογιστής δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως πανάκεια για την 
επίλυση των μαθησιακών προβλημάτων. Όπως υποστηρίζει ο 
Wilkinson-Tilbrook (1995) παράλληλα με τις πολλές δυνατότητες, ο 
υπολογιστής έχει και κάποιες λειτουργικές ιδιότητες που συνθέτουν το 
πρόβλημα των αδυναμιών του.   

Τα λεκτικά μηνύματα που προσλαμβάνει κανείς από τον υπολογιστή 
δεν είναι παρά μονότονοι ρυθμοί (Στασινός,1987), και έτσι δεν έχουν την 
ανθρώπινη αμεσότητα που χαρακτηρίζουν τα χαρακτηριστικά των 
ανθρώπινων σχέσεων στη φυσική τους διάσταση. Είναι μια "τεχνητή 
ομιλία" από την οποία λείπει η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός, καθώς 
λειτουργεί χωρίς συνείδηση και συναισθηματικούς τόνους. Δεν μπορεί 
να καλύψει λοιπόν την ανθρώπινη ανάγκη "ενός ζεστού χαμόγελου 
επιβράβευσης", ανάγκη που είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες, ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την 
προσωπικότητα του δασκάλου.  

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η επιλογή λογισμικού 
καθώς υπάρχουν προγράμματα που δεν προάγουν καθόλου τη 
διαδικασία μάθησης (Wilkinson-Tilbrook,1995, Σιμάτος,1995). Αυτή η 
ανάγκη μπορεί να θεωρηθεί παρόμοια με εκείνη της αγοράς καινούριων 
υποδημάτων. Αν, για παράδειγμα, το μέγεθος των υποδημάτων είναι 
μεγαλύτερο από το απαιτούμενο στο συγκεκριμένο άτομο, υπάρχει το 
ενδεχόμενο να πέσει. Αν είναι μικρότερο, τότε ίσως να δημιουργηθούν 
πληγές στα πόδια του. Το προσδιοριστικό αυτό παράδειγμα 
καταδεικνύει την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και 
παρακολούθησης από το δάσκαλο των εξελίξεων στον τομέα του 
εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς επίσης και στην ανάγκη να 
δοκιμάζονται πρώτα τα εργαλεία και οι σχετικές εφαρμογές πριν 
εφαρμοστούν στα παιδιά.  
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Οι MacArthur(1996), Anderson-Inman(1999), καθώς και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ειδικής Αγωγής (Ευρωπαϊκός Οργανισμός/Watkins,2001) 
εντοπίζουν το πρόβλημα της ελάχιστης ερευνητικής υποστήριξης των 
προγραμμάτων που διατίθενται για να υποβοηθήσουν τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες. Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να 
διερευνούν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων προγραμμάτων και 
αν πράγματι επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν θέσει. Γι αυτό 
υποστηρίζουν ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν καινούριες 
εκπαιδευτικές μέθοδοι που να ενσωματώνουν και τη χρήση του 
υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι το 
υλικό μέρος του υπολογιστή και το λογισμικό πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένο σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. (Wilkinson-
Tilbrook, 1995)  

 

                               Δάσκαλος και υπολογιστής  

Γιατί ενώ οι νέες τεχνολογίες έχουν όλες τις δυνατότητες ν' ανοίξουν 
τους δημιουργικούς ορίζοντες των παιδιών, παρατηρείται μια 
επιβράδυνση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών; 

 Ο λόγος είναι και η έλλειψη γνώσεων του δασκάλου. Για αυτό ο 
δάσκαλος πρέπει:  

 Να μάθει στα παιδιά πώς να χειρίζονται τον υπολογιστή, π.χ. να 
τον ανοίγουν, να "φορτώνουν" προγράμματα, να επιλέγουν, να 
εκτυπώνουν, κ.ο.κ.  

 Να είναι προετοιμασμένος. Να έχει γνώση του υπολογιστή πριν 
να το χρησιμοποιήσει στο σχολείο 

 Να ενημερώνεται πριν αγοράζει hardware  
 Να ενθαρρύνει τα παιδιά να περιγράφουν τη δουλειά τους σ' 
αυτόν ή στην ομάδα τους στον υπολογιστή. Αυτό θα κάνει την 
εμπειρία τους πολυαισθητηριακή 
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 Να Θυμάται ότι λίγος χρόνος που σταδιακά αυξάνεται μπορεί να 
βοηθήσει ένα υπερκινητικό παιδί να μάθει να επικεντρώνεται σ' 
αυτό που κάνει για μεγαλύτερες περιόδους 

 Δεν πρέπει να περιμένει θαύματα. Οι υπολογιστές βοηθάνε, δεν 
είναι όμως η αποκλειστική λύση στις μαθησιακές δυσκολίες 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο υπολογιστής απλά για να 
"γεμίσει" ο χρόνος. Πρέπει να υπάρχει στόχος σε κάθε 
δραστηριότητα 

 Είναι λάθος η προσδοκία του δασκάλου να αρέσουν σ' όλους οι 
υπολογιστές 

 Ο υπολογιστής δεν αντικαθιστά τη διδασκαλία 1:1 και δεν μπορεί 
να καλύψει τη στενή επικοινωνία της ανθρώπινης επαφής.  

Συμπληρωματικά στην τάξη ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει,  

 Με το να είναι γνώστης των χαρακτηριστικών του 
λογισμικού που θέλει να "δουλέψει" και να μπορεί να το 
προσαρμόζει στις ανάγκες των παιδιών  

 Με το να αξιολογεί αυστηρά τις πηγές (resources) π.χ. 
αν τα προγράμματα διδάσκουν συγκεκριμένες 
δεξιότητες, αν οι ποινές είναι περισσότερο ελκυστικές 
από τις επιβραβεύσεις, αν είναι δυνατόν να ποικίλει η 
ταχύτητα παρουσίασης των αντικειμένων στο 
πρόγραμμα, πόσα λάθη ή τι είδους λάθη εντοπίζει ο 
ελεγκτής λαθών (spellchecker), κ.ο.κ.  

 Με το να δημιουργεί "τράπεζες λέξεων" για κάθε θέμα, οι 
οποίες να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα παιδιά. 

 με το να χρησιμοποιεί προγράμματα που επιτρέπουν 
στα παιδιά να αναπτύσσουν και να οργανώνουν τις 
σκέψεις τους και τις ιδέες τους στον υπολογιστή 

 Με το να χρησιμοποιεί εννοιολογικά πληκτρολόγια 
(concept keyboards), ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες 
αλληλουχίας (sequencing skills) 

 151 
 



 Με το να χρησιμοποιεί "τράπεζες λέξεων" για να διδάξει 
στα παιδιά συμπλέγματα συμφώνων 

 Με το να χρησιμοποιεί γραφικά προγράμματα που 
περιέχουν πρότυπα σε μαθητές με φτωχές κινητικές 
ικανότητες 

 Με το να ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν 
διαφορετικούς τύπους γραμμάτων  

Επίσης οι Lewis & NEILL (1999) τονίζουν ότι θα ήταν καλύτερο το παιδί 
να χειρίζεται το υπολογιστή παρουσία δασκάλου. Η μαθησιακή εμπειρία 
ενδυναμώνεται όταν παρίσταται ο δάσκαλος ή ο γονέας. Μερικά παιδιά 
ίσως να απολαμβάνουν την εργασία με υπολογιστή, γιατί θέλουν να 
αποφύγουν την επικοινωνία με το δάσκαλο ή με άλλους συμμαθητές. Γι' 
αυτό ο δάσκαλος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μην 
ενθαρρύνει τέτοιου είδους συμπεριφορές-απομονώσεις.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες του αναλυτικού προγράμματος 
για την διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής-Νέων 
Τεχνολογιών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου 

 
• Πίνακας 1 Αναλυτικού Προγράμματος για την Α’ και Β’ 

Δημοτικού 
 

 
Θεματικές ενότητες - Στόχοι  Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Γνωρίζω τον υπολογιστή  
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να  γνωρίζουν τα βασικά μέρη από τα 

οποία αποτελείται ένας υπολογιστής και να 
τον αναγνωρίζουν ως ενιαίο σύστημα.  
Να αντιλαμβάνονται την ανάγκη 

προφύλαξης και του σωστού χειρισμού του. 

Να μαθαίνουν και να αποκτούν δεξιότητες 
στη χρήση των περιφερειακών συσκευών 
του υπολογιστή, με τη βοήθεια  κατάλληλων 
για  ηλικία τους εκπαιδευτικών εφαρμογών.  

Να αναζητούν και να εκτελούν τα 
προγράμματα που χρησιμοποιούν με 
σχετική αυτονομία. 
Να εκτυπώνουν τα έργα τους. 
Να κουβεντιάζουν για τους υπολογιστές 

χρησιμοποιώντας κατάλληλη ορολογία. 

 

Εποπτική παρουσίαση του υπολογιστή 
και των κυριότερων μονάδων του.  

Κατασκευή εικονικού πληκτρολογίου 
(χειροτεχνία).  
Δραματοποίηση με συνδέσεις των 
τμημάτων του υπολογιστή. 
Εκτύπωση έργων. 
Αναφορά στους κανόνες σωστής 

χρήσης οικιακών συσκευών. 
Συσχετισμός και προσδιορισμός 

κανόνων «σωστής συμπεριφοράς» στον 
υπολογιστή. 

Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 

Να συγκεντρώνουν την προσοχή τους και 
να εξασκούν τη μνήμη τους.  

Να χειρίζονται ικανοποιητικά λογισμικό 
γενικής χρήσης και να εκφράζονται 

 
Σχεδίαση εικόνων ενώνοντας σημεία με 

διαφορετικούς κανόνες κάθε φορά. 
Εξάσκηση στην κίνηση των 

αντικειμένων που παριστάνονται στην 
οθόνη, ανάλυση και σύνθεση εικόνων, 
αναγνώριση ήχων, ελληνικών και 
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δημιουργικά μέσα από αυτό.  
 

αγγλικών λέξεων, συγκέντρωση της 
προσοχής, δημιουργία μικρών έργων με 
έτοιμες εικόνες, αντικείμενα και χρώματα. 
Χρησιμοποίηση εκπαιδευτικο-

ψυχαγωγικών εφαρμογών. 

Προγραμματίζω με τον υπολογιστή 

Να καλλιεργήσουν βασικές 
λογικομαθηματικές και τοπολογικές έννοιες. 

Να προσανατολίζονται στο χώρο.  

 
Δημιουργία κλειστών και ανοικτών 

σχημάτων, ομαδοποίηση και ταξινόμηση 
αντικειμένων. 
Σχεδίαση (π.χ. ενυδρείου, ζωολογικού 

κήπου), καθοδηγώντας με κατάλληλες 
οπτικοποιημένες εντολές το αντικείμενο 
σχεδίασης.  

Προγραμματίζω χωρίς τον υπολογιστή 
(βιωματικοί λαβύρινθοι) 
Να εξασκηθούν στην πρόβλεψη του 

αποτελέσματος των εντολών προς το 
κινούμενο αντικείμενο. 
Να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα διπλής 

εισόδου.  
Να προσανατολίζονται στον χώρο. 

Να μετρούν αποστάσεις, με βάση τον 
οδηγό (πλακίδιο πίνακα).  

 
Εμπλοκή σε διαδικασίες υλοποίησης 

σεναρίων, μέρος των οποίων αποτελεί 
και η κατασκευή των στοιχείων τους. Για 
παράδειγμα η μεταμόρφωση του robot σε 
ταχυδρόμο, οι απομιμήσεις σπιτιών, 
καταστημάτων και άλλων στοιχείων μιας 
πόλης. Η συλλογή εποχιακών φρούτων 
από το περιβόλι.  
Η πορεία σε χρωματικά ομοιογενείς 

διαδρομές. 

Γράφω κείμενα 
Να αναγνωρίζουν με σχετική ευκολία τα 

γράμματα της αλφαβήτου στο πληκτρολόγιο. 
Να μαθαίνουν τις λέξεις τόσο εννοιολογικά 

όσο και ορθογραφικά.  

Να γνωρίζουν τον τρόπο που τονίζονται 
τα φωνήεντα. 

Να γράφουν τα βασικά σημεία στίξης. 

Να γράφουν χρησιμοποιώντας κεφαλαία 
και πεζά γράμματα. 
Να διορθώνουν πιθανά λάθη τους. 

 
Αντιγραφή ομάδων λέξεων τηρώντας 

τους βασικούς κανόνες στίξης.  
Γραφή της ορθογραφίας τους. 
Αντιγραφή μικρών κείμενων από το 

ανθολόγιο. 
Συγγραφή μικρής ιστορίας, με 

προτεινόμενο ή ελεύθερο θέμα. 
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Ζωγραφίζω και συνθέτω εικόνες 
Να επιλέγουν κατάλληλα εργαλεία από 

περιβάλλοντα που ενσωματώνουν  
αντίστοιχες βιβλιοθήκες ώστε να αναλύουν 
και να συνθέτουν εικόνες. 
Να ταξινομούν αντικείμενα με βάση το 

μέγεθος, το είδος ή και το χρώμα τους. 
Να μεγεθύνουν και να σμικρύνουν τα 

αντικείμενα. 
Να αναπτύσσουν συνεργατικότητα αλλά 

και ενδοσχολική σύνδεση μέσω της 
συνεργασίας με τους μαθητές της επόμενης 
τάξης. 

 

Ζωγραφική με θέματα όπως:  Οι 
τέσσερις εποχές, χιονισμένο τοπίο, η 
γιορτή της μητέρας, το πρωτομαγιάτικο 
στεφάνι, οι εθνικές εορτές, ο ζωολογικός 
κήπος.  

Δημιουργία εικόνων που θα 
εικονογραφηθούν από τους μαθητές τη 
επόμενης τάξης, για την παραγωγή 
ιστορίας ή κόμικ.  

 

 

 

 

• Πίνακας 2: Πρόταση Αναλυτικού Προγράμματος για την Γ’ και 
Δ’ Δημοτικού 

 

 

Θεματικές ενότητες - Στόχοι Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Γνωρίζω τον υπολογιστή 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να κατανοήσουν την έννοια και τη λειτουργία 

των «παραθύρων» του λειτουργικού συστήματος. 
Να γνωρίζουν τις συνήθεις χρήσεις του 

υπολογιστή στην καθημερινή ζωή και τα 
πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα που η χρήση 
αυτή επιφέρει. 

 
Πλοήγηση στο λειτουργικό σύστημα. 
Εκμάθηση του σωστού τρόπου εισαγωγής, 

ανάγνωσης και εξαγωγής του CD-ROM. 
Ακρόαση μουσικών CD.  
 

Γράφω και επεξεργάζομαι κείμενα 
Να χειρίζονται ικανοποιητικά λογισμικό 

γενικής χρήσης.  
Να γράφουν απλές προτάσεις, ακολουθώντας 

προδιαγραφές για τη μορφή του κειμένου. 
Να αποκτήσουν ευχέρεια στη μορφοποίηση 

 
Αντιγραφή κειμένου  από σχολικά βιβλία.  
Συνεργασία, ομαδική εργασία και σεβασμός 

των απόψεων και της εργασίας των 
συμμαθητών, για την από κοινού δημιουργία 
ιστορίας ή κόμικ με τους μαθητές της 
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του κειμένου (υπογράμμιση, έντονα, πλάγια, 
χρωματιστά  γράμματα), καθώς και στις 
μεταβολές του. 
Να εισάγουν εικόνα, να αλλάζουν το μέγεθός 

της και να την τοποθετούν σε συγκεκριμένες 
θέσεις μέσα στο κείμενο.  
Να αποθηκεύουν, να ανοίγουν και να 

εκτυπώνουν το αρχείο με την εργασία τους.  

προηγούμενης τάξης. 
 
 

Προγραμματίζω με πολυμέσα 
Να δημιουργούν δικά τους έργα 

χρησιμοποιώντας πολυμέσα (σχεδιασμός 
εικόνας με προσθήκη κινούμενων και στατικών 
αντικειμένων, ήχου κλπ). 
Να αναζητούν αντικείμενα σε βιβλιοθήκες 

πολυμέσων.  
Να χρησιμοποιούν κατάλληλες εντολές που 

επιλέγουν από αντίστοιχες βιβλιοθήκες. 
Να προσανατολίζονται στο χώρο.  

 
Υλοποίηση  εργασιών με προτεινόμενα 

θέματα όπως: Η κάτοψη μιας πόλης, φυτά και 
ζώα σε ελληνικούς τόπους, κάστρο, τραίνο,  
γεωμετρικά σχήματα, τομές σχημάτων, 
πίνακες διπλής εισόδου, κλάσματα, σήματα 
της τροχαίας κ.ά.   

Δημιουργώ παρουσιάσεις 
Να υλοποιούν  παρουσιάσεις θεμάτων ή 

ηλεκτρονικά βιβλία.   
Να επιλέγουν  θέμα, να συγκεντρώνουν υλικό, 

να το ταξινομούν και να το ενσωματώνουν στις 
σελίδες της παρουσίασης. 
Να δημιουργούν και να επεξεργάζονται 

πλαίσια κειμένου, να εισάγουν εικόνες, κίνηση 
αντικειμένων και συνδέσμους μεταξύ των 
σελίδων. 
Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της 

αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών. 
Να αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας 

ανταλλάσσοντας στοιχεία από τις πηγές. 
Να γνωρίσουν τη βασική λειτουργία του 

διαδικτύου  και τους όρους: πλοήγηση, 
σύνδεσμοι και υπερσύνδεσμοι.    

 
Δημιουργία παρουσιάσεων και 

ηλεκτρονικών βιβλίων με δυνατότητα 
δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο. Τα θέματα 
αντλούνται από την επικαιρότητα  ή είναι 
γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ολυμπιακοί 
Αγώνες, αποδημητικά πουλιά, πλανήτες του 
ηλιακού μας συστήματος, μέτρα προστασίας 
από τους σεισμούς,  χώρες και νομίσματα, 
ήθη και έθιμα λαών). 
Αναζήτηση πληροφοριών μέσω 

ηλεκτρονικών πηγών ή του διαδικτύου, με 
σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας, την 
οποία θα  χρησιμοποιήσουν στις εργασίες 
τους.  

Χρησιμοποιώ τεχνολογικά  συστήματα. 
Να χρησιμοποιούν τεχνολογικά βοηθήματα για 

τη δημιουργία υλικού πολυμέσων. 

 
Ανάθεση εργασιών ηχογράφησης και 

ψηφιοποίησης εικόνων. 

Γνωρίζω εφαρμογές του υπολογιστή στην 

καθημερινή μας ζωή 

 
Παρουσίαση studio ηχογράφησης, στο 
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Να χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα 
τεχνολογικά συστήματα. 
Να καταλαβαίνουν τα πολιτιστικά και 

κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την 
τεχνολογία.  
 

οποίο ο υπολογιστής κατέχει κεντρικό ρόλο. 
Συζήτηση για τις συσκευές ανάληψης 
χρημάτων των τραπεζών.  
Καταγραφή - συζήτηση ανάλογων 

εμπειριών των μαθητών. 

 

• Πίνακας 3: Πρόταση Αναλυτικού Προγράμματος για την Ε’ και 

ΣΤ’ Δημοτικού 

 

Θεματικές ενότητες - Στόχοι Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Γνωρίζω τον υπολογιστή 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίζουν την αποθήκευση και φόρτωση 

έργων σε συγκεκριμένους καταλόγους. 
Να αναζητούν και να βρίσκουν αρχεία σε 

φακέλους μέσα από μονοπάτια.  
Να γνωρίζουν τις έννοιες, σκληρός δίσκος, 

δισκέτα, CD, DVD, και τα πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα  για  κάθε μέσο αποθήκευσης. 

 
Πλοήγηση στο λειτουργικό σύστημα.  
Δημιουργία  φακέλων και υποφακέλων. 
Αναζήτηση πληροφοριών από πολυμεσικές 

εφαρμογές σε CD-ROM. 
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε άλλα 

μέσα εκτός του σκληρού δίσκου. 
 

Ελέγχω–προγραμματίζω τον υπολογιστή 
Να εισαχθούν στις τεχνικές προγραμματισμού 

με επίλυση προβλημάτων, μέσα από ένα 
μαθησιακό περιβάλλον που αξιοποιεί την αδρανή 
γνώση τους για γεωμετρικές έννοιες, σε 
βιωματική εμπλοκή με μαθηματική προσέγγιση 
του χώρου και αντιμετώπιση του «λάθους» ως 
ανατροφοδότηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης 
μιας εργασίας. 
Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τις 

αρχές που διέπουν αυτή την κατηγορία των 
εφαρμογών. 
Να κατανοήσουν την  έννοια των εντολών 

προγραμματισμού.  
Να γνωρίζουν την έννοια του δομημένου 

προγραμματισμού, της διαδικασίας – 

 
Παρουσίαση παραδειγμάτων στα οποία 

υπάρχουν σκόπιμα λάθη με σκοπό τη 
διόρθωσή τους.  
Δημιουργία διαδικασιών σχεδίασης 

γεωμετρικών σχημάτων, ομάδων σχημάτων. 
Σχεδίαση φάσεων κινουμένων σχεδίων και 

δημιουργία διαδικασιών κίνησης 
αντικειμένων, στο πλαίσιο του γενικότερου 
σχεδίου εργασίας, με θέματα όπως το «ηλιακό 
σύστημα». 

Δημιουργία γέφυρας δουλεύοντας με τις 
έννοιες της επανάληψης, της μεταβλητής, των 
τόξων, τα ημικύκλια, τη δημιουργία τελικής 
διαδικασίας για τον σχεδιασμό και 
χρωματισμό της γέφυρας. 

 157 
 



υποδιαδικασίας  και να χρησιμοποιούν 
μαθηματικές έννοιες.  
Να μάθουν εκτός των άλλων, την έννοια και τη 

λειτουργία των μεταβλητών. 

 

Γράφω και μορφοποιώ κείμενα 
Να χρησιμοποιούν εφαρμογές επεξεργασίας 

κειμένου ως μέσο καταγραφής και παρουσίασης 
των εργασιών τους. 
Να κατανοήσουν τη διαδικασία που οδηγεί στη 

διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού κειμένου   
Να  χρησιμοποιούν με άνεση τις βασικές 

λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.  
Να ταξινομούν και να οργανώνουν το 

πολυμεσικό υλικό σε πίνακες. 
Να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες αντιγραφή 

και επικόλληση στο ίδιο ή διαφορετικά κείμενα. 

 
Περίληψη και παρουσίαση λογοτεχνικού 

βιβλίου.  
Δημιουργία ασκησιολόγιου για σχολικό 

μάθημα. 
Δημιουργία διαφημιστικού εντύπου, 

ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, 
κρυπτόλεξο κ.ά. 
Καταγραφή των αποτελεσμάτων μιας 

έρευνας συλλογής στοιχείων από βιβλία ή το 
διαδίκτυο. 

Διερευνώ – δημιουργώ - ανακαλύπτω 
Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τον 

εντοπισμό, αξιολόγηση και συλλογή 
πληροφοριών από διάφορες πηγές. 
Να χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για 

την επεξεργασία δεδομένων και την αναφορά – 
παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

 

 
Δημιουργία ερωτηματολογίων,  

επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και 
δημιουργία πινάκων παρουσίασης 
αποτελεσμάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων 
και παρουσίασή τους μέσω γραφημάτων – 
διαγραμμάτων (π.χ. διάγραμμα μαθητικού 
πληθυσμού της τάξης ανά αγόρια ή κορίτσια, 
διάγραμμα του χρόνου που αφιερώνει ο 
μαθητής στις δραστηριότητές του).  
Χρήση διαλογικού πίνακα (interactive 

board). 

Γνωρίζω εφαρμογές του υπολογιστή  
Να κατανοήσουν τις έννοιες τοπικού δικτύου 

και διαδικτύου και να αναφέρουν τις υπηρεσίες 
του. 
Να κατανοήσουν τις έννοιες: παγκόσμιος 

ιστός, ιστοσελίδες,  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις,  
σύνδεσμοι, υπερσύνδεσμοι, e-mail.  
Να αξιολογούν την ακρίβεια, σχετικότητα, 

καταλληλότητα, και κατανοησιμότητα των 
ηλεκτρονικών πηγών πληροφοριών.  
 

 
Επίσκεψη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και 

συλλογή επιλεγμένου υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά σε άλλα 
μαθήματα. 

Επικοινωνία με μαθητές από άλλα σχολεία 
και ανταλλαγή απόψεων. Συμμετοχή σε 
πανελλήνιους διαγωνισμούς γνώσεων μέσω 
του διαδικτύου. 
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                           ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αναγκαιότητα μιας συνολικής θεώρησης για την ένταξη των νέων 
τεχνολογιών και της πληροφορικής στην ελληνική σχολική 
πραγματικότητα οδηγεί σε μια διατύπωση ενός ενιαίου πλαισίου 
σπουδών που να ξεκινά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να 
καλύπτει επίσης και όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας παρ'ότι δεν 
υπάρχει προς το παρόν θεσμικό πλαίσιο ένταξης σε κάποιες από τις 
παραπάνω εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
 Η ένταξη της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να θεωρηθεί κάτω από το πρίσμα της 
ολοκληρωμένης και μεθοδευμένης χρήσης τους [Makrakis, 1988, 
Μακράκης & Πολυδωρίδου - Κοντογιαννοπούλου, 1995] στην 
εκπαιδευτική - μαθησιακή διαδικασία (με πολλά εντούτοις ψήγματα 
"αλφαβητισμού") και όχι ως ένα νέο αντικείμενο στο υπάρχον αναλυτικό 
πρόγραμμα. Το εγχείρημα αυτό ενέχει σημαντικές δυσκολίες επειδή 
αφορά ένα χώρο χωρίς καμιά πρότερη εθνική εμπειρία και απαιτεί 
αλλαγές σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας: καθορισμός 
νέου θεσμικού πλαισίου, προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εξοπλισμός και ανάπτυξη ή 
προσαρμογή κατάλληλου λογισμικού. 

Η συνδρομή των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία δεν πρέπει, 
με κανένα τρόπο, να θεωρηθεί ως πανάκεια στην επίλυση των 
προβλημάτων και ούτε φυσικά μπορεί να υποκαταστήσει, σε ισότιμη 
βάση, τις φυσικές επικοινωνιακές σχέσεις με το κοινωνικό περίγυρο.  
 

Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές, η χρήση του υπολογιστή για να 
συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, πρέπει να μεθοδευτεί 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι 
οι εξής:  
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 Ανάπτυξη νέας φιλοσοφίας της ειδικής εκπαίδευσης σε 
συνάρτηση με τη δυνατότητα αξιοποίησης του υπολογιστή στο 
έργο της 

 Ανάπτυξη παιδαγωγικών θεωριών που να εντάσσουν και τη 
χρήση του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία  

 Αναγκαιότητα συνεργασίας και "συμπόρευσης" του Υπουργείου 
Παιδείας με ομάδες ψυχολόγων, παιδαγωγών και επιστημονικού 
δυναμικού εξειδικευμένου στους υπολογιστές.  

Όλα αυτά με στόχο την επίτευξη της ψυχοπνευματικής ανάπτυξης 
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να μη νιώθουν 
παραμερισμένοι και τεχνολογικά αναλφάβητοι.  

 

                                          ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Συνοψίζοντας  αναφέρουμε και προτείνουμε τα εξής:  

Η επαφή του παιδιού με τους υπολογιστές να αρχίζει τουλάχιστον από 
το Δημοτικό Σχολείο σε πλήρη βάση και σιγά σιγά να αρχίσει να 
εδραιώνεται και στην προσχολική ηλικία (νηπιαγωγεία). Να μην έχει το 
χαρακτήρα του μαθήματος με τη μορφή της εξέτασης και του βαθμού. Θα 
πρέπει ο μαθητής να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο, να το δει ως 
παιχνίδι, να ασχοληθεί άφοβα μαζί του με τελικό στόχο την απόκτηση 
τεχνολογικής εμπειρίας. 

Να δημιουργηθούν εργαστήρια πληροφορικής στις σχολικές μονάδες με 
σύγχρονο υλικό ή να δημιουργηθεί σε κάθε τάξη η γωνιά του 
υπολογιστή. Να γίνει συστηματική και περιοδική επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι ίδιοι να μπορούν 
αφενός να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως ένα παιδαγωγικό 
υλικό και συγχρόνως να αναλάβουν οι ίδιοι τη μετάδοση των βασικών 
γνώσεων στους μαθητές.  
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Σημαντική δουλειά πρέπει ακόμα να γίνει σε δύο τουλάχιστον τομείς:  

• στην ανάπτυξη τρόπων για να γίνουν οι μαθηματικές έννοιες πιο 
σαφείς στο μαθητή μέσω των προγραμματιστικών 
δραστηριοτήτων και  

• στην κατασκευή γεφυρών ανάμεσα στην εξερεύνηση 
μαθηματικών εννοιών με τη Logo και της χρησιμοποίησής τους 
σε μη προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 

 

Πρέπει λοιπόν  να  καταστεί  σαφές  ότι  ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  
δε  θα  πρέπει να  μετεξελιχθεί  σε ένα μηχάνημα  το  οποίο  θα  
υποκαταστήσει  το  δάσκαλο  παρά  μόνο  ως  ένα  εποπτικό  και  
επικοινωνιακό,  σύγχρονο  μέσο  που  συναρπάζει  και  γοητεύει  τους  
μαθητές  και  θα  αλλάξει  ποιοτικά  το  ρόλο  του  δασκάλου  
μετατρέποντάς  τον  από  μεταδότη  γνώσεων  σε  συντονιστή,  
οργανωτή και υποστηρικτή της μάθησης.    

Σημαντική  παράμετρος  της  πληροφορικής  στην  εκπαίδευση  είναι  η  
παραγωγή  και  χρησιμοποίηση  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  ως  
μαθησιακό  εργαλείο. Είναι  επιτακτική  ανάγκη  να  δημιουργηθεί  ένας  
κατάλογος  με  αξιολογημένα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  προς  χρήση  
των  εκπαιδευτικών  και  μακροπρόθεσμα  να  δημιουργηθούν  
«βιβλιοθήκες»  εκπαιδευτικών  λογισμικών  στις σχολικές μονάδες.   

Μια  άλλη  διάσταση  που  προσφέρουν  οι  νέες  τεχνολογίες  είναι  η  
δυνατότητα   επικοινωνίας  και  έκφρασης  μέσα  στο  πλανητικό  χωριό.  
Τούτο  επιτυγχάνεται  μέσω  τηλεδιάσκεψης  ή  με  τη  δημιουργία  
ιστοσελίδων  και  εκπαιδευτικών  κόμβων.  Τα  πλεονεκτήματα  είναι  
εμφανή.   

Η  προβολή  των  εργασιών  των μαθητών  στις  σχολικές  ιστοσελίδες  
αποτελεί,  από  προσωπική  πείρα,  ένα  ισχυρότατο  μαθησιακό  
κίνητρο. Επίσης  δίνεται  η  δυνατότητα  στα  παιδιά  να  εκφράσουν  τις  

ιδέες  τους  ή  να  γίνουν  αποδέχτες  διαφορετικών  απόψεων  από  
άλλα  παιδιά  ενισχύοντας  τις  ανταλλαγές  ιδεών.   
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Οι  ιστοσελίδες  κυπριακών  δημοτικών  σχολείων,  δυστυχώς  είναι  
ελάχιστες. Ίσως χρειάζεται επιμόρφωση, ίσως χρειάζονται κίνητρα ή 
απλά ευκαιρίες.  

Επομένως,  η  ένταξη  της  πληροφορικής  και  στην  πρωτοβάθμια  
εκπαίδευση  είναι  κάτι  παραπάνω από αναγκαία.  

 Εν  κατακλείδι  η  εισαγωγή  και  ενσωμάτωση  της  πληροφορικής  
τεχνολογίας  στην  εκπαίδευση  αποτελεί  προτεραιότητα  κάθε  
σύγχρονης  κοινωνίας  και  διασφαλίζει  την  ισότιμη  συμμετοχή  των  

πολιτών στην ανταγωνιστική Κοινωνία της Πληροφορίας. 

   

  

             

                                             Σήμερα οι παιδαγωγοί μιλούν για μια  

                                                       εκπαίδευση με τα τρία Π:  

  

                                                    Παιδιά, υΠολογιστές, εΠικοινωνία  

  

                                                             Παπάς Γ., 1989 
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	Οι λόγοι που οδήγησαν στην ένταξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο περιβάλλον ενός δημοτικού σχολείου-
	Θεωρητική τεκμηρίωση 
	Από τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικής χρήσης των Η/Υ, αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου, χωρίς να αποκλείεται η χρήση τους ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας, ως εποπτικού μέσου, ως γνωστικού εργαλείου και ως μέσου ψυχαγωγίας. Ο λόγος για την απόφαση αυτή δεν είναι ότι οι άλλες εκπαιδευτικές χρήσεις θεωρήθηκαν λιγότερο σημαντικές, αλλά το γεγονός ότι η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, θα δημιουργούσε το απαραίτητο υπόβαθρο για εφαρμογή και καλύτερη αξιοποίηση των υπόλοιπων χρήσεων. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε στην πράξη ρεαλιστική και ορθή. Την πρώτη χρονιά -όπου το σύνολο σχεδόν δασκάλων και μαθητών αγνοούσαν στοιχειώδη θέματα σχετικά με τους Η/Υ- κατακτήθηκαν οι βασικές γνώσεις, δυνατότητες και δεξιότητες σχετικά με αυτούς. Τη δεύτερη χρονιά, δάσκαλοι και μαθητές, πιο έμπειροι, μόνοι τους αναζήτησαν και εφάρμοσαν με επιτυχία το σύνολο των εκπαιδευτικών χρήσεων.    
	Γενικοί στόχοι
	Ειδικοί στόχοι
	Θεωρία της γενετικής επιστημολογίας (genetic epistemology)-Piaget 
	Κεντρικό σημείο της θεωρίας του Piaget, είναι οι γνωστικές δομές, που αναπτύσσονται εξελικτικά μέσα από διαφορετικά στάδια. Κάθε στάδιο διακρίνεται για τις συγκεκριμένες νοητικές ικανότητες του παιδιού. Οι γνωστικές δομές, αλλάζουν μέσα από μία διαδικασία προσαρμογής: αφομοίωσης (assimilation) και διευκόλυνσης (accommodation). Η αφομοίωση εμπλέκει την ερμηνεία των γεγονότων με όρους της υπάρχουσας γνωστικής δομής, ενώ η διευκόλυνση αναφέρεται στην αλλαγή της γνωστικής δομής ώστε το περιβάλλον να γίνει κατανοητό. Αυτή η συνεχής προσπάθεια, διαφέρει από άτομο σε άτομο όσον αφορά τη χρονική στιγμή που συμβαίνουν οι αλλαγές και το πέρασμα από το ένα στάδιο στο άλλο.
	Βασικές αρχές:
	o Το παιδί θα δώσει διαφορετικές εξηγήσεις της πραγματικότητας σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης των γνωστικών δομών.
	o Η γνωστική ανάπτυξη διευκολύνεται όταν παρέχουμε δραστηριότητες και καταστάσεις που προβληματίζουν τον μαθητή και απαιτούν προσαρμογή.
	o Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες, πρέπει να περιλαμβάνουν τον απαραίτητο βαθμό κινήτρου και πνευματικής δυσκολίας, για παιδί συγκεκριμένης ηλικίας. Πρέπει να αποφεύγονται εργασίες με βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο από το στάδιο γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού.
	                                Θεωρίες δομητισμού-Bruner
	                                    Θεωρίες δομητισμού-Papert              
	Ο υπολογιστής στην τάξη

	Εισαγωγή

	4. Ο Μικρόκοσμος των TAG GET SET (TGS)
	4.1. Εισαγωγή
	4.2.1. TAG
	4.2.2. GET
	4.2.3. SET
	4.2.4. SHAPES
	4.2.5. CURRENT
	4.2.6. Το επίπεδο

	4.3. Παράδειγμα σε περιβάλλον LOGO σχεδϊασης σχημάτων-παιχνιδιού-καθοδήγηση χελώνας με χρήση εντολών
	4.4. Μαθησιακές "καταστάσεις"

	                            7. Καρτεσιανή Γεωμετρία
	7.1. Εισαγωγή
	7.2. Μαθηματικός ορισμός καρτεσιανών συντεταγμένων
	7.3. Η εσωγενής γεωμετρία και οι διαφορές της με την καρτεσιανή
	7.4. Καρτεσιανή γεωμετρία μέσα από τη LOGO
	7.6. Ο μικρόκοσμός μας σαν γέφυρα από τη γεωμετρία της χελώνας στην καρτεσιανή γεωμετρία
	7.7. Συμπεράσματα

	Να μαθαίνουν και να αποκτούν δεξιότητες στη χρήση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, με τη βοήθεια  κατάλληλων για  ηλικία τους εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
	Εποπτική παρουσίαση του υπολογιστή και των κυριότερων μονάδων του. 
	Να συγκεντρώνουν την προσοχή τους και να εξασκούν τη μνήμη τους. 
	Να καλλιεργήσουν βασικές λογικομαθηματικές και τοπολογικές έννοιες.
	Να μετρούν αποστάσεις, με βάση τον οδηγό (πλακίδιο πίνακα). 
	Να γνωρίζουν τον τρόπο που τονίζονται τα φωνήεντα.
	Να γράφουν τα βασικά σημεία στίξης.
	Ζωγραφική με θέματα όπως:  Οι τέσσερις εποχές, χιονισμένο τοπίο, η γιορτή της μητέρας, το πρωτομαγιάτικο στεφάνι, οι εθνικές εορτές, ο ζωολογικός κήπος. 
	 Πίνακας 2: Πρόταση Αναλυτικού Προγράμματος για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού


