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Ανάπτυξη και αξιοποίηση δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικά λογισμικά
για μαθητή στο φάσμα του αυτισμού
Ξάνθη Στυλιανή
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης σε
μαθητή στο φάσμα του Αυτισμού, ηλικίας 8 ετών, αξιοποιώντας δραστηριότητες στα
εκπαιδευτικά λογισμικά «MicroWorlds Pro» και «PowerPoint». Αρχικά διερευνήθηκε το
μαθησιακό προφίλ του μαθητή με τα Εργαλεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά με
Αυτισμό στις κοινωνικές δεξιότητες, στην επικοινωνία, στον γνωστικό τομέα, την
κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Κατόπιν μελετήθηκε η δυνατότητα
ανάπτυξής τους με την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν. Οι νέες
δραστηριότητες στο «MicroWorlds Pro» και στο «PowerPoint» σχεδιάστηκαν και
αναπτύχθηκαν με βάση το μαθησιακό προφίλ του μαθητή και τις σύγχρονες αντιλήψεις και
έρευνες για τον τρόπο μάθησης παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού. Οι διαδικασίες
σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής των δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά λογισμικά,
οι μαθησιακές και διδακτικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν και η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων αξιολογούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.
Λέξεις - κλειδιά: αξιοποίηση δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικά λογισμικά, φάσμα Αυτισμού
Εισαγωγή
Για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό αποτελεί
μία ιδιαίτερη πρόκληση. Κατανοώντας τις σύνθετες και ανομοιογενείς ανάγκες τους, καθώς
και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που απορρέουν από αυτές ο κύριος ρόλος τους είναι να
παρέχουν κάθε μορφή βοήθειας, που θα διευκολύνει την αυτονομία των συγκεκριμένων
παιδιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής τους. Κάθε παρέμβαση στους
τομείς των δυσκολιών των παιδιών με αυτισμό είναι απαραίτητο να στηρίζεται στην
κατανόηση των δυνατοτήτων και περιορισμών τους.
Όπως επισημαίνεται από τη Μαυροπούλου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 15), ένα
πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό θεωρείται απαραίτητο να
εστιάζει στην αύξηση της κατανόησης του περιβάλλοντος με την παροχή ενός φάσματος
μαθησιακών εμπειριών, κατάλληλων για την ηλικία και το επίπεδό τους. Να ανταποκρίνεται
στα γνωστικά χαρακτηριστικά τους και να αποτελεί εργαλείο για την απόκτηση
αποτελεσματικών στρατηγικών σκέψης και μάθησης. Να γίνονται κατανοητές οι
ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων μαθητών και να προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο οι
στόχοι όσο και οι διδακτικές μέθοδοι που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές
τους ανάγκες.
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Οι μαθητές με αυτισμό έχουν ανάγκη από ιδιαίτερες διδακτικές προσεγγίσεις όπως: ένα
δομημένο μαθησιακό περιβάλλον, ένας – προς - ένα διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους
διδασκαλίας και εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επίκεντρο τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Οι συγκεκριμένοι
μαθητές ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων. Επομένως θα πρέπει να τους
προσφέρονται και ποικίλες στρατηγικές προσέγγισης του γραπτού λόγου, όπως η φωνητική
μέθοδος (που στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας) και η οπτική
αναγνώριση λέξεων ή συμβόλων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην οπτικοποιημένη
παρουσίαση των δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι στους μαθητές αυτούς το οπτικό κανάλι
είναι το κυρίαρχο κανάλι πρόσληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων.
Το πρόγραμμα παρέμβασης που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία προσανατολίζεται
σε μια δομημένη διδασκαλία με την αξιοποίηση των ιδιαίτερων γνωστικών
χαρακτηριστικών ενός μαθητή με αυτισμό και τη δόμηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος,
το οποίο στηρίζεται στην οπτική οργάνωση (Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995). Η οπτική
οργάνωση έχει αναδειχθεί ως μία κατάλληλη προσέγγιση για την κοινωνική και διδακτική
ένταξη των παιδιών με αυτισμό (Hodgdon, 1995; Quill, 1995; Mesibov & Howley, 2003).
Έγινε προσπάθεια να δομηθεί ένα εξατομικευμένο ωριαίο πρόγραμμα που να έχει νόημα
για το μαθητή και οι δραστηριότητές του να είναι κατανοητές και προβλέψιμες.
Χρησιμοποιήθηκαν υλικά με οπτική σαφήνεια έτσι ώστε ο μαθητής με αυτισμό να μπορεί
να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει οπτικές νύξεις και να μπορεί να κατακτήσει τη
γενίκευση. Αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν δραστηριότητες στα εκπαιδευτικά λογισμικά:
«MicroWorlds Pro» και «PowerPoint».
Το προφίλ του μαθητή
Ο Λευτέρης είναι 8 ετών και έχει διάγνωση αυτισμού με άλλες διαταραχές ανάπτυξης δυσπραξία. Είναι ενταγμένος σε Δημόσιο Κανονικό Σχολείο και φοιτά στην Πρώτη
Δημοτικού με παράλληλη στήριξη. Η προσοχή του διασπάται πολύ εύκολα, εκδηλώνει
συχνά στερεοτυπικές κινήσεις και αποσύρεται όταν αυξάνονται οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις. Δεν έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό στοιχειώδεις δεξιότητες, όπως
μίμηση κινήσεων και λόγου, ταύτιση όμοιων αντικειμένων, κατανόηση απλών εντολών,
αναγνώριση μελών του σώματος, έκφραση προτίμησης, γραφοκινητικές δεξιότητες και
άλλες λεπτές κινήσεις των χεριών, όπως το σωστό πιάσιμο του μολυβιού και ο σωστός
χειρισμός του ψαλιδιού. Γενικά, είναι συνεργάσιμος και δεν εκδηλώνει σοβαρά
προβλήματα συμπεριφοράς, όπως εκρήξεις θυμού ή επιθετικότητα. Παρότι δε μιλάει,
εκφράζει τις βασικές του ανάγκες σε οικεία του πρόσωπα. Δείχνει πάντα με το δείκτη το
αντικείμενο που θέλει, ανταποκρινόμενος στο ερώτημα, «Τι θέλεις;» και ανταποκρίνεται σε
ικανοποιητικό βαθμό ονομάζοντας την πρώτη συλλαβή του ονόματος του αντικειμένου που
θέλει, π.χ. «σο» για σοκολάτα, «νε» για νερό κ.ό.κ. Σπάνια ανταποκρίνεται ονομάζοντας
ολόκληρο το όνομα του αντικειμένου που θέλει. Δηλώνει κατάφαση και άρνηση με
κραυγές. Ανταποδίδει χαιρετισμούς με χειρονομίες και νοήματα.
Σε κατανόηση λόγου αναγνωρίζει αλλά δεν τα ονομάζει:. μέλη του σώματος, αντικείμενα,
αντικείμενα από φωτογραφίες, οικεία πρόσωπα από φωτογραφίες, παρόντα πρόσωπα στην
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πραγματικότητα. Αναγνωρίζει αντικείμενα που βρίσκονται σε σταθερά σημεία της τάξης - ο
πίνακας, η αφίσα με εικόνες και γράμματα, το θρανίο που γράφω, ο χώρος με τα παζλ, ο
υπολογιστής και η βιβλιοθήκη. Σε μιμητικές δεξιότητες μιμείται δύο διαδοχικές αδρές
κινήσεις και δύο διαδοχικές πράξεις με αντικείμενα. Σε προσχολικές δεξιότητες ταυτίζει δύο
όμοια αντικείμενα, δύο όμοιες φωτογραφίες, δύο αντικείμενα με αντίστοιχες φωτογραφίες
και δύο φωτογραφίες με αντικείμενα. Κατηγοριοποιεί αντικείμενα με βάση το χρώμα.
Μιμείται, αλλά όχι πάντα, φωνήεντα και συνδυασμούς συμφώνων με φωνήεντα. Φτιάχνει
παζλ ενώνοντας τα δύο κομμάτια, αντιστοίχιση αριθμού με τις αντίστοιχες τελείες, με
βοήθεια και πολλές δοκιμές. Χρωματίζει μουντζουρώνοντας και ξεφεύγει από τα
προδιαγεγραμμένα πλαίσια. Δεν αντιγράφει απλές γραμμές ή κύκλους, αλλά στοιχειωδώς
ενώνει τελείες και ακολουθεί ίχνη που έχουν γραφεί. Κόβει χαρτιά σε μικρά κομμάτια, αλλά
όχι το περίγραμμα εικόνων και σχημάτων.
Οι στόχοι και σκοποί
Με βάση το προφίλ του Λευτέρη που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα και των
προαπαιτούμενων δεξιοτήτων που περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για
μαθητές με αυτισμό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 134-155), βασικός σκοπός του
προγράμματος παρέμβασης ήταν η εκπαίδευσή του και η προσαρμογή του στο σχολικό
περιβάλλον. Οι δεξιότητες που έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν με σαφή και άμεση
διδασκαλία είναι: βασικές προμαθηματικές έννοιες (ταύτιση-μονιμότητα αντικειμένουομαδοποίηση – ταξινόμηση – αντιστοίχιση - αναγνώριση χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών
– σειροθέτηση - συγκρίσεις και εκτιμήσεις μεγεθών - χωροχρονικές έννοιες - αριθμητικές
έννοιες), ο οπτικοκινητικός συντονισμός, ο οπτικοχωρικός συντονισμός, η ακολουθία
οπτικών οδηγιών και δεξιότητες μίμησης.
Βασικός στόχος στο πρόγραμμα ήταν ο Λευτέρης να εκτελεί τις δραστηριότητες με όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία, δηλαδή να κοιτάζει και να ακολουθεί τις οδηγίες μόνος
του. Για τον σκοπό αυτό, θεωρήθηκε απαραίτητο να κατανοεί το νόημα της δραστηριότητας
και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριστεί τα υλικά. Σε κάθε δραστηριότητα
προσδιορίζεται με οπτική σαφήνεια η αρχή και το τέλος της. Η δόμηση της κάθε
δραστηριότητας στηρίζεται: α) Στην οπτική οργάνωση που σκοπό έχει να περιορίσει τα
αισθητηριακά ερεθίσματα που προέρχονται από τα υλικά της δραστηριότητας. β) Στις
οπτικές οδηγίες που του δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γνωρίζει τον τρόπο
που θα ασχοληθεί με τη δραστηριότητα. γ) Στην οπτική σαφήνεια που αναφέρεται στην
σηματοδότηση του σκοπού της δραστηριότητας, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοήσει το
νόημά της. Απώτερος στόχος του προγράμματος ήταν η οπτική αναγνώριση λέξεων ή
συμβόλων ως εναλλακτικός τρόπος μάθησης και χρήσης του γραπτού λόγου.
Το τεχνολογικό περιβάλλον και η δόμηση των δραστηριοτήτων
Το μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίχτηκε από λογισμικά που κινούνται πέρα από τα
παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία των πολυμέσων,
η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση της γραπτής και της προφορικής γλώσσας με
οπτικοακουστικά μέσα και παρέχει στο μαθητή εναλλακτικές οδούς προς τη γνώση
(Βοσνιάδου, 2006; Vosniadou, 2006; Ξάνθη, 2008; Ξάνθη & Βοσνιάδου, 2010). Είναι ανοικτά
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λογισμικά, που μία από τις ιδιότητές τους είναι ότι μπορεί ο εκπαιδευτικός, σχετικά εύκολα,
να τα χρησιμοποιεί ώστε να δημιουργεί πολυμεσικές εξατομικευμένες δραστηριότητες
ανάλογες με το επίπεδο του μαθητή και τους στόχους της παρέμβασης. Αναπτύχθηκαν
ανοικτές δραστηριότητες, δηλαδή μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολλαπλούς τρόπους
από το μαθητή, ώστε να του δώσουν ευκαιρίες για να εκφράσει τις ιδιαιτερότητές του στη
μάθηση. Και βέβαια οι δραστηριότητες ήταν ενδιαφέρουσες, ώστε να δημιουργούν κίνητρο
στο μαθητή. Τις δραστηριότητες αυτές ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις τροποποιεί και να τις
αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, ανάλογα με την πρόοδο του μαθητή. Αυτές
λοιπόν οι δυνατότητες των συγκεκριμένων λογισμικών, δίνουν και την προστιθέμενη αξία
στη χρήση τους από τoν εκπαιδευτικό, διότι αν είχαν επιλεχθεί παρόμοιες πολυμεσικές
κλειστού τύπου δραστηριότητες από άλλα λογισμικά που υπάρχουν, ο εκπαιδευτικός δεν
θα είχε αυτές τις δυνατότητες: την εξατομίκευση και την τροποποίηση των
δραστηριοτήτων.
Το «Microworlds Pro» αποτελεί ένα ισχυρό, ευέλικτο και πλούσιο προγραμματιστικό
πολυμεσικό περιβάλλον (Logo Computers Systems Inc. & Κέντρο Πληροφόρησης
Οδύσσειας, 2002). Είναι ανοιχτό λογισμικό, το οποίο διαθέτει ως γλώσσα
προγραμματισμού τη γνωστή Logo. Στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, μέσα από τη
χρήση της τεχνολογίας των πολυμέσων, ευνοείται η φωνολογική ενημερότητα και η οπτική
αναγνώριση αντικειμένων, γραμμάτων και αριθμών με οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης,
αναπτύσσονται η λεπτή κινητικότητα, καθώς και η οπτικοκινητική και χωρική αντίληψη. Το
λογισμικό παρουσίασης PowerPoint της MS Office (1990) δίνει τη δυνατότητα για έναν
διαφορετικό και πιο εντυπωσιακό τρόπο παρουσίασης του εποπτικού υλικού που κρατάει
το ενδιαφέρον του παιδιού ζωηρό, χρησιμοποιώντας διαγράμματα, φωτογραφίες, εικόνες,
ήχο και σχέδια. Ευνοείται η φωνολογική και φωνημική ενημερότητα, καθώς και η οπτική
αναγνώριση αντικειμένων, γραμμάτων και αριθμών.
Οι δραστηριότητες των λογισμικών περιλαμβάνουν εικόνες, φωτογραφίες και λέξεις για να
παρουσιάσουν διάφορα αντικείμενα. Ο μαθητής συνδέει αυτές τις εικόνες-λέξεις με τα
πραγματικά αντικείμενα. Αντιστοιχίζει αντικείμενα με εικόνες ή σύμβολα και λέξεις. Βάζει
στη σειρά εικόνες δείχνοντας τη διαδοχή των γεγονότων σε μια ιστορία. Βρίσκει αυτό που
θα του ζητηθεί (λέξη ή εικόνα) από μια ομάδα λέξεων και μια ομάδα εικόνων. Ακούει και
επαναλαμβάνει το αρχικό φώνημα ή την πρώτη συλλαβή οικείων λέξεων βλέποντας την
αντίστοιχη εικόνα. Καθώς διαβάζει μαζί με τον εκπαιδευτικό, αναγνωρίζει το αρχικό
φώνημα μιας λέξης και προβλέπει ποια θα είναι αυτή (φωνάζοντας τη λέξη ή δείχνοντας
την εικόνα της). Ονομάζει και λέει το φώνημα των γραμμάτων (κεφαλαία και μικρά) του
αλφάβητου και ξεχωρίζει το γραπτό κείμενο από τις εικόνες και τα σύμβολα. Ταυτίζει
γράμματα ή σύμβολα.
Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να ασκούν πολλές δεξιότητες. Έτσι, ενώ αρχικά
κάποιες δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για ταύτιση εικόνων, στη συνέχεια
χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση των αριθμών και των γραμμάτων. Επίσης, αυξάνεται
σταδιακά η δυσκολία τους ξεκινώντας από τις πιο εύκολες στις πιο σύνθετες, έτσι ώστε οι
δεξιότητες τις οποίες στοχεύουν να αναπτύξουν να κατακτώνται σταδιακά. Η ανάλυση και η
διαβάθμιση της δυσκολίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας βοηθά στην αποφυγή
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άρνησης εκ μέρους του μαθητή. Ξεκινώντας από κάτι που ήδη ο μαθητής μπορεί να
εκτελέσει, στη συνέχεια προστίθεται νέα γνώση μέσω της διαρκούς επιβράβευσης.
Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να είναι ελκυστικές, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη
προσοχής ή η αδυναμία έλκυσης της προσοχής του μαθητή. Συγκεκριμένα όταν ο μαθητής
πατά πάνω σε μια εικόνα ακούγεται ηχητικά η σχετική λέξη ή η πρόταση και κάτι κινείται.
Οι εικόνες και οι λέξεις παρουσιάζονται με κίνηση και ακούγονται ηχητικά τα σχετικά
γράμματα, τα φωνήματα, οι λέξεις ή οι προτάσεις. Χρησιμοποιούνται ποικίλες
δραστηριότητες, οι οποίες είναι απλές και εύκολες στη χρήση τους, λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως το επίπεδο λειτουργικότητας του μαθητή.
Το πρόγραμμα παρέμβασης και η αξιολόγησή του
Ο μαθητής παρακολουθούσε είκοσι ώρες την εβδομάδα μέσα σε κανονική τάξη το
πρόγραμμα της Α΄ τάξης με παράλληλη στήριξη και πέντε ώρες δεχόταν ατομικά το
πρόγραμμα που περιγράφεται στην εργασία στο τμήμα ένταξης από τη δασκάλα του
τμήματος, από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως τον Απρίλιο του 2012. Με το λογισμικό
«PowerPoint» ο μαθητής ακούει και βλέπει εικόνες και λέξεις στις δραστηριότητες που
φαίνονται στο Σχήμα 1. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν άλλοτε βοηθούν το μαθητή
να αποκτήσει φωνολογική ενημερότητα ταυτίζοντας τον ήχο των γραμμάτων της
αλφαβήτου με εικόνα και την αντίστοιχη λέξη διαφοροποιώντας το αρχικό γράμμα. Άλλοτε
τον βοηθούν να αναγνωρίζει αντικείμενα και να αποκτά φωνολογική ενημερότητα
ταυτίζοντας την εικόνα και την αντίστοιχη λέξη διαφοροποιώντας το αρχικό γράμμα και
ακούγοντας και βλέποντας τη λέξη σε φωνημικό επίπεδο. Άλλοτε τον βοηθούν να
αναγνωρίζει και να ταυτίζει αριθμούς με συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης. Μετά από έναν
μήνα διδακτικής παρέμβασης 10΄, ο μαθητής παρακολουθεί και ακούει 24 εικόνες σε 10΄.
Επίσης, κάποιες φορές επαναλαμβάνει ή λέει πριν ακούσει το πρώτο γράμμα ή τις πρώτες
δύο συλλαβές στις λέξεις: «άλογο», «ελάφι», «ψάρι», «ένα», «μήλο», «χελώνα», «ώρα»,
«έλα», «εδώ», «ποδήλατο», «τιμόνι».

Σχήμα 1: Ενδεικτικές δραστηριότητες στο λογισμικό «PowerPoint».

Με το λογισμικό «MicroWorlds Pro» ο μαθητής δούλεψε με τις δραστηριότητες που
φαίνονται στα Σχήματα 2, 3, 4, 5 και 6. Άλλες δραστηριότητες βοηθούν το μαθητή να
αναγνωρίζει, να αντιστοιχίζει και να ομαδοποιεί αντικείμενα με αριθμούς από το 1 ως το 5
(Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Ομαδοποίηση αντικειμένων με αριθμούς.
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Άλλες βοηθούν το μαθητή να εξοικειωθεί με την πρόταση (Σχήμα 3). Αρχικά παρουσιάζεται
μία οθόνη με εικόνες αντικειμένων. Πατώντας ο μαθητής πάνω στο αντικείμενο μεταβαίνει
σε άλλη σελίδα. Πατώντας πάνω στο ίδιο αντικείμενο το βλέπει να μετακινείται και ακούει
τη σχετική πρόταση που εμφανίζεται στην οθόνη. Μόλις τελειώσει ο ήχος επανέρχεται η
αρχική σελίδα. Ο μαθητής μετά από υπόδειξη μιας διδακτικής παρέμβασης 10΄ το εκτελεί
μόνος του, ενώ η δασκάλα βρίσκεται πίσω και σε απόσταση.

Σχήμα 3: Εξοικείωση με την πρόταση.

Άλλες δραστηριότητες βοηθούν το μαθητή να αναγνωρίζει πρόσωπα και αντικείμενα από
εικόνες των βιβλίων του (Σχήμα 4). Στην πρώτη σελίδα ο μαθητής βλέπει τα πρόσωπα του
βιβλίου του με τα ονόματά τους και τα ζώα. Πατώντας πάνω στο κάθε πρόσωπο αυτό
εμφανίζεται και εξαφανίζεται, ενώ ακούγεται μια φωνή να λέει: «Γεια σου είμαι ο Άρης»
κ.ό.κ. Πατώντας στα ζώα ακούει τις φωνές τους. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει ένα κόκκινο
βέλος, το οποίο πατά ο μαθητής μόλις τελειώσει και πηγαίνει στην επόμενη
δραστηριότητα. Οι επόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν εικόνες των βιβλίων του
μαθητή. Μόλις ο μαθητής πατάει το βελάκι εμφανίζεται η νέα σελίδα με κάποια εικόνα και
ακούγεται η περιγραφή της εικόνας σαν ιστορία. Παράλληλα εμφανίζεται ένα κόκκινο
βέλος που δείχνει τα αντικείμενα που ακούγονται στην εικόνα. Μόλις τελειώσει η
περιγραφή ο μαθητής πατώντας πάνω σε κάθε αντικείμενο που βλέπει ακούει τη σχετική
πρόταση. Ο μαθητής μετά από υπόδειξη μιας διδακτικής παρέμβασης 15΄ εκτελεί μόνος την
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πρώτη δραστηριότητα και μεταβαίνει με το βέλος στην επόμενη, ενώ η δασκάλα βρίσκεται
πίσω και σε απόσταση. Στις επόμενες δραστηριότητες ακούει την περιγραφή και
ανταποκρίνεται χωρίς υπόδειξη πατώντας τα σωστά αντικείμενα που του λέει η δασκάλα
και περιμένει να ακούσει τη σχετική φράση. Εκτελεί ως τρεις δραστηριότητες και μετά
εγκαταλείπει. Με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες στόχος μας είναι να παρουσιαστούν οι
εικόνες και τα αντικείμενα του βιβλίου με παραστατικό τρόπο οπτικοακουστικά. Ασκείται ο
οπτικοκινητικός και οπτικοχωρικός συντονισμός του μαθητή, καθώς και η ακουστική και
οπτική αντίληψη. Ο ήχος είναι χαμηλός και οι περιγραφές σύντομες, για να μην
προκαλέσουν εκνευρισμό και σύγχυση.

Σχήμα 4: Αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων από το βιβλίο της Α΄ Δημοτικού.

Άλλες δραστηριότητες βοηθούν το μαθητή να αναγνωρίζει και να ταυτίζει το ίδιο
αντικείμενο σε διαφορετικές μορφές με εικόνες και φράσεις ή να αναγνωρίζει εκφράσεις
και να τις συνδέει με τη σωστή φράση (Σχήμα 5).
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Σχήμα 5:
Αναγνώριση και ταύτιση αντικειμένων σε διαφορετικές μορφές με εικόνες και φράσεις.

Ακόμη, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που βοηθούν το μαθητή να ταυτίζει ή να
αναγνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτου και να βάζει εικόνες σε σωστή σειρά (Σχήμα 6).
Στην πρώτη σελίδα παρουσιάζονται τα 49 γράμματα της αλφαβήτου στο πάνω μέρος της
σελίδας, τα οποία δεν μετακινούνται. Τα ίδια γράμματα παρουσιάζονται και στο κάτω
μέρος της σελίδας, τα οποία μετακινούνται. Ο μαθητής συνήθως μετά τα πρώτα δέκα
γράμματα κουράζεται και εγκαταλείπει. Έχει εκτελέσει σωστά όλη τη δραστηριότητα σε 15΄
με διακοπές. Επίσης, εκτελεί γρήγορα και χωρίς δυσκολία την επόμενη δραστηριότητα,
στην οποία αναγνωρίζει και πατά το γράμμα που βλέπει στο πάνω μέρος της σελίδας. Όταν
το πατά αυτό κυκλώνεται με κόκκινο χρώμα και ακούγεται ο ήχος του. Πολλές φορές πατάει
και το γράμμα που του υποδεικνύεται στο πάνω μέρος συνεχώς. Όταν του λέει η δασκάλα
ότι αυτό δεν κυκλώνει πατάει το βέλος και συνεχίζει στην επόμενη δραστηριότητα με το
επόμενο γράμμα. Τέλος, παρουσιάζονται στο μαθητή τέσσερις εικόνες με φράσεις και ο
μαθητής πρέπει να τις βάλει στη σωστή σειρά. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δουλεύτηκε
λίγο και με υπόδειξη και βοήθεια της δασκάλας.

Σχήμα 6:
Ταύτιση και αναγνώριση των γραμμάτων της αλφαβήτας – Τοποθέτηση εικόνων στη σειρά.

Συμπεράσματα
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης αν και περιορίζεται σε έναν μαθητή έχει ετήσια
διάρκεια και αυτό δίνει αρκετά πλεονεκτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του.
Βέβαια θα ήταν πιο ασφαλές να ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα παρέμβασης με
μεγαλύτερο δείγμα μαθητών με παρόμοια προβλήματα. Επίσης, να χρησιμοποιηθούν
συγκριτικά και άλλα λογισμικά ή δραστηριότητες ανοικτού ή κλειστού τύπου που θα
καλύπτουν οποιαδήποτε κενά έχουν εντοπιστεί στα υπάρχοντα λογισμικά και τις
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σ’ αυτά. Όμως παρά τους οποιουσδήποτε
περιορισμούς ή αδυναμίες που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης ο
συγκεκριμένος μαθητής, χωρίς να έχει καμία προηγούμενη εκπαίδευση, κατάφερε να
βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές στον κοινωνικό τομέα,
στην επικοινωνία, στον γνωστικό τομέα, την κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό
συντονισμό. Με την τακτική επαναξιολόγηση και αναθεώρηση τόσο της μορφής όσο και
των τρόπων πρόσβασης του μαθητή στο πρόγραμμα ανάλογα με την πρόοδό του ο μαθητής
είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες με βάση το επίπεδο λειτουργικότητάς του.
Επιπλέον, κατάφερε να «χτίσει» μία μέθοδο εργασίας που βασίζεται στην αυτονομία
κατανοώντας τη σειρά των δραστηριοτήτων και παρακολουθώντας ο ίδιος την πρόοδό του.
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Τα περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζονται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και
της Επικοινωνίας φαίνεται να προκαλούν ενδιαφέρον και κίνητρα για μάθηση, να
δημιουργούν ένα καινούργιο εκπαιδευτικό πλαίσιο με τη βοήθεια των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους, όπως η οπτικοποίηση της πληροφορίας και η δυνατότητα
δημιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων και να ενθαρρύνουν τη λεκτική επικοινωνία σε
μαθητές στο φάσμα του αυτισμού. Η διαπίστωση αυτή προσφέρει στην Ειδική Αγωγή ένα
σημαντικό διδακτικό όπλο για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα
υποστηρίζεται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας και θα προκαλεί
μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρα για μάθηση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά
περιβάλλοντα μάθησης.
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«Ανασταλτικοί παράγοντες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Παλαπέλα Γεωργία
Δασκάλα, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου
gpalap@sch.gr
Περίληψη
Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί μέρος της πτυχιακής μου εργασίας στο Διδασκαλείο
Πατρών. Η εν λόγω έρευνα είχε ως βασικό σκοπό να διερευνήσει και να καταγράψει όλους
εκείνους τους ανασταλτικούς παράγοντες που συνδέονται με το πολύπλοκο ζήτημα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Συνακόλουθα επισημαίνει την
ταυτόχρονη μετατροπή αυτών των ανασταλτικών παραγόντων σε προϋποθέσεις αποδοτικής ενσωμάτωσης, μέσα από τη δημιουργία ενός κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού
πλαισίου στήριξης.
Το δείγμα της έρευνας εντοπίζεται στο Νομό Καρδίτσας και εξετάζεται πολυμεθοδικά συνδυάζοντας ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ύπαρξη ανασταλτικών παραγόντων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική, παρά την αρχική θετική στάση των εκπαιδευτικών. Η ελλιπής υποδομή και υποστήριξη, η ελλιπής και μη αποτελεσματική περίοδος επιμόρφωσης, η απουσία ενημέρωσης πάνω στο παιδαγωγικό πλαίσιο ενσωμάτωσης, η αδυναμία συνδυασμού της επιμόρφωσης με την πρακτική αξιοποίηση και αρκετά άλλα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποθάρρυνσης των εκπαιδευτικών για την
ένταξη και ενσωμάτωση σε ευρεία κλίμακα.
Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ και εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, παιδαγωγική
αξιοποίησης, ενσωμάτωση, εμπόδια.
Εισαγωγή
Οι ραγδαίες εξελίξεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο χώρο της εργασίας, της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.
Αγγίζοντας το νέο αιώνα οι σημερινοί μαθητές καλούνται να ζήσουν σε μια κοινωνία που τη
χαρακτηρίζει ένας εμφανής δυναμισμός και μια ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών. H
Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρώτα από όλα µία κοινωνία της γνώσης, πράγμα που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος σ’ αυτή (Διαµαντάκη,
Νταβού, & Πανούσης, 2001).
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα σχολεία είναι φυσική κατάληξη της ραγδαίας προόδου της τεχνολογίας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης τομής και δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα των προηγμένων χωρών προσπαθούν
να τις ενσωματώσουν γόνιμα στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας και τις αντιμετωπίζουν
ως βαθμό ανάπτυξης και προόδου (Αγγελόπουλος, 2003). Ως παράγοντας – κλειδί για την
επιτυχημένη εισαγωγή και αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, θεωρείται η αποδοχή τους εκ
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μέρους των εκπαιδευτικών (Aviram, 2001). Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα επιμορφωτικά προγράμματα που διενεργούνται με σκοπό να αυξήσουν την ετοιμότητά τους
για διδακτική αξιοποίηση και χρήση στην καθημερινή σχολική πρακτική.
Στη χώρα μας, εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συμμετέχουν πλέον σε επιμορφωτικά
προγράμματα που διενεργούνται με στόχο την εξοικείωση τους με τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη, προσπαθώντας να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους. Παρατηρείται όμως το φαινόμενο, όπως αποδεικνύεται από προηγούμενες έρευνες, της αντιμετώπισης αρκετών δυσκολιών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης πράγμα που έχει ως
αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά η αρχικά θετική τους στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και να δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους
(Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005· Πολίτης, Ρούσσος, Καραμάνης & Τσαούσης, 2000).
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει και να καταγράψει περεταίρω, όλους εκείνους
τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στο θέμα της ένταξης και αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών στο καθημερινό μαθησιακό περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά πεδία. Το πεδίο πριν από την επιμόρφωση, το
πεδίο κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και το πεδίο μετά την επιμόρφωση και την πρώτη
επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Το γεγονός ότι προσπαθεί να διερευνήσει τα εμπόδια που
συναντούν οι εκπαιδευτικοί και στις τρεις αυτές φάσεις συνδυάζοντας παράλληλα και την
ύπαρξη ή όχι κάποιων άλλων σημαντικών μεταβλητών, κάνει την έρευνα ιδιαίτερα σημαντική και διαφορετική απ’ όλες τις άλλες που διενεργήθηκαν προηγούμενα και που εστίαζαν κατά κύριο λόγο στα εμπόδια που συναντούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Παράλληλα γίνεται και μια προσπάθεια ταυτόχρονης παρουσίασης, όλων των ανασταλτικών παραγόντων που καταγράφονται, σε προϋποθέσεις αποδοτικής ενσωμάτωσης μέσα
από τη δημιουργία ενός κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου που θα μετουσιώνει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε πραγματικές συνθήκες, συμβάλλοντας τα μέγιστα
στην αναβάθμιση και την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Αντικείμενο και μεθοδολογία της έρευνας
Αναλύοντας το βασικό σκοπό της έρευνας θέτουμε τρεις θεματικούς άξονες – φάσεις που
αποτελούν και τους επιμέρους στόχους της ερευνητικής διαδικασίας. Με βάση αυτούς τους
θεματικούς άξονες θα γίνει στη συνέχεια η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της έρευνας.
Πρώτος θεματικός άξονας, η αρχική φάση γνωριμίας των εκπαιδευτικών με τα νέο τεχνολογικό περιβάλλον μάθησης μέσα από τα επίσημα προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν, επιχειρώντας ένα είδος αξιολόγησης αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Δεύτερος θεματικός άξονας, η περίοδος της υιοθέτησης των νέων τεχνολογικών μέσων στην
καθημερινή διδακτική πρακτική, εντοπίζοντας και καταγράφοντας τις πιθανές δυσκολίες
που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία του πειραματισμού της εφαρμογής
στη σχολική τους τάξη. Οι δυσκολίες αυτές αποτελούν παράγοντες που αναστέλλουν την
μετέπειτα επιτυχή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων.
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Τρίτος θεματικός άξονας, η τελική φάση της κριτικής αξιολόγησης των προσπαθειών που οι
ίδιοι έκαναν προκειμένου τελικά να ενσωματώσουν ή όχι τις δυνατότητες που προσφέρουν
οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική. Αυτός ο κριτικός τρόπος προσέγγισης, οδηγεί
παράλληλα στη μετεξέλιξη των ανασταλτικών παραγόντων που προηγούμενα εντοπίστηκαν, σε προϋποθέσεις ενσωμάτωσης και βιωσιμότητας του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη.
Για το συγκεκριμένο σχέδιο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πολυμεθοδικό μοντέλο, αξιοποιώντας το σύνολο των πλεονεκτημάτων που ο συνδυασμός αυτός μπορεί να προσφέρει.
(Bell, 1997 Cohen & Manion, 1994 Mason, 2003). Βασικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε
ένα ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις κατανεμημένες με βάση
τους τρεις θεματικούς άξονες. Οι ερωτήσεις ήταν κυρίως κλειστού τύπου, της πεντάβαθμης
κλίμακας Likert, ερωτήσεις διχοτομικές και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, δέκα (10) για
κάθε θεματικό άξονα, εκτός από την τελευταία που ήταν ανοικτού τύπου και έδινε τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να εκφράσει την προσωπική του άποψη, αιτιολογώντας κατά κάποιο τρόπο τις προηγούμενες επιλογές του. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν και πέντε συνολικά ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις, διάρκειας 20 – 30 λεπτών, που περιλάμβαναν αντίστοιχες ερωτήσεις ανοικτού τύπου των τριών θεματικών ενοτήτων της έρευνας.
Αποτελέσματα της έρευνας
Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τόσο μια σύνθετη στατιστική μέθοδο (SPSS 17.0.1.
για Windows) ποσοτικών δεδομένων όσο και μια ανάλυση περιεχομένου των λεγομένων
των συνεντεύξεων του δείγματος, ώστε η αναζήτηση σχέσεων που διέπουν τους άξονες της
έρευνας να οδηγήσουν στη διατύπωση συμπερασμάτων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται κατά θεματικό άξονα ξεκινώντας από τα δημογραφικά στοιχεία.
Παρουσιάζονται κυρίως τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις,
καταγράφονται και ενδεικτικές ερμηνείες των δεδομένων των συνεντεύξεων, με στόχο τον
εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση των ποσοτικών δεδομένων.
Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας ήταν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί των σχολικών μονάδων
του Νομού Καρδίτσας, 165 τον αριθμό, που επιλέχθηκαν με στρωματοποιημένη κατά συστάδες δειγματοληψία. Στον αριθμό αυτό προστέθηκαν και 5 ακόμα άτομα, αντιπροσωπευτικά των επιπέδων εμπλοκής του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική πράξη. Πρόκειται για έναν Σχολικό Σύμβουλο, έναν Διευθυντή εκπαίδευσης, έναν Διευθυντή σχολικής μονάδας, έναν Επιμορφωτή Β΄ επιπέδου και
έναν απλό εκπαιδευτικό, στους οποίους διενεργήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις Η πλειοψηφία του δείγματος αποτελείται από ενήλικες εκπαιδευτικούς που ανήκουν ηλικιακά στις
ομάδες 35-44 (ποσοστό 43%) και 45–54 (ποσοστό 41,2%). Είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αναλογία 77,6% δάσκαλοι και 22,4% νηπιαγωγοί, όπως άλλωστε είχε
προβλεφθεί με βάση το συνολικό αριθμό του πληθυσμού στόχου. Το φύλο των εκπαιδευτικών εμφανίζεται σε αναλογία 43% για τους άνδρες και 57% για τις γυναίκες. Το μεγαλύτερο
μέρος των μελών του δείγματος (69,8%) ήρθαν σε πρώτη επαφή με τον κόσμο των νέων
τεχνολογιών σε υπηρεσιακό επίπεδο, μέσα από τα επίσημα προγράμματα επιμόρφωσης
που παρακολούθησαν στα πλαίσια της υπηρεσιακής τους ιδιότητας, ως εκπαιδευτικών
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι περισσότεροι
παρακολούθησαν (67,3%) κυρίως προγράμματα επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου, δηλαδή απόκτησης βασικών δεξιοτήτων πάνω στη χρήση των ΤΠΕ. Προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, που σχετίζονται με την αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, παρακολούθησε πολύ μικρό ποσοστό (17,6%).
Σύμφωνα, με όσα κατέγραψε η έρευνα ως προς την υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών
μονάδων των ερωτώμενων, πολύ μικρό είναι το ποσοστό των σχολείων που διαθέτει πλούσια συλλογή εκπαιδευτικού λογισμικού και συνεχής τεχνική στήριξη. Σχεδόν τα μισά σχολεία της έρευνας διαθέτουν εργαστήρια πληροφορικής, ενώ τα υπόλοιπα διαθέτουν ή γωνιά υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή. Σ’ ένα ποσοστό της τάξης του (85,5%) των σχολικών
μονάδων είναι αυτές που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Από το μικρό ποσοστό των
σχολικών μονάδων που δεν διαθέτουν καθόλου υλικοτεχνική υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ,
διαπιστώνουμε ότι είναι κυρίως νηπιαγωγεία, πράγμα που καταδεικνύει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός όλων των σχολικών μονάδων της επικράτειας για να μπορούμε να
μιλάμε για πραγματική ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σε σχέση με τον πρώτο θεματικό άξονα, της γνωριμίας των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ και τις
δυνατότητές τους, πολύ θετική είναι η αξιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, κάτι που επιβεβαιώνεται απόλυτα και από τα λεγόμενα του ποιοτικού δείγματος.
Θετικά αξιολογείται επίσης, η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα. Μια θετική στάση η οποία μάλιστα φαίνεται να βελτιώνεται με τη συμμετοχή
τους στην επιμόρφωση, παρόλα ταύτα όμως οι ίδιοι παραδέχονται την ύπαρξη σημαντικών
παραλείψεων, που αν ίσως είχαν προβλεφθεί να μην οδηγούνταν σε επιφύλαξη και δισταγμό από τη μεριά τους. Παρόμοια ευρήματα προκύπτουν και από άλλες σχετικές έρευνες (Κυνηγός, Καραγεώργος, Γαβρίλης & Βαβουράκη, 2000· Κόμης & Τζαβάρα, 2004), κοινός
τόπος όλων είναι τα εμπόδια που συναντούν, τα οποία λειτουργούν ανασχετικά στην πορεία της ενσωμάτωσης, παρά το γεγονός ότι παραδέχονται την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης
των ΤΠΕ στη διδακτική του σχολείου. Διαφαίνεται, δηλαδή μια ανησυχία και έλλειψη άνεσης στη χρήση του υπολογιστή που συνδέεται άμεσα με παράγοντες όπως ηλικία, προϋπηρεσία, προηγούμενη γνώση, εμπειρία, επιμόρφωση κ.ά. Σε αντίθεση με τη δική μας ερευνητική προσπάθεια όπου ως βασικά εμπόδια, κατά την περίοδο της πρώτης επαφής με τις
δυνατότητες των νέων περιβαλλόντων μάθησης, εμφανίζονται κυρίως η ελλιπής μεταφορά
της νέας γνώσης στην πράξη και η ελλιπής κατανόηση από τη μεριά των εκπαιδευτικών του
παιδαγωγικού πλαισίου που πρέπει να συνοδεύει το εγχείρημα της ενσωμάτωσης. Σε μετριότερη θέση κατατάσσονται δυσκολίες τεχνολογικού περιεχομένου καθώς και οι αδυναμίες και τα εμπόδια καθαρά οργανωτικού χαρακτήρα, κυρίως από τα μέλη του ποσοτικού
δείγματος που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες αλλά και που δήλωσαν ότι το
σχολείο τους δεν διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνική στήριξη.
Ως προς το δεύτερο θεματικό άξονα, της προσπάθειας υιοθέτησης των ΤΠΕ στη σχολική
τάξη ως μια νέα διδακτική προσέγγιση της γνώσης, μεσαίες τιμές κατάταξης αποδεικνύουν
ότι λίγοι εκπαιδευτικοί ήταν αυτοί που προχώρησαν στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ , παρά την
αρχική θετική τους στάση. Όλα φανερώνουν το χαμηλό βαθμό ικανότητας αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης που οι εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005). Εξετάζοντας συνδυαστικά τις παραπάνω μεταβλητές με τα γε-
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νικά χαρακτηριστικά του ποσοτικού δείγματος διαπιστώνουμε ότι κυρίως οι εκπαιδευτικοί
που ανήκουν σε μεγάλες ηλικιακά ομάδες (44-55, 55+) δεν προχώρησαν στην ενσωμάτωση
των ΤΠΕ στη διδακτική τους πρακτική, οι εκπαιδευτικοί μικρότερης ηλικίας (35-44) είναι
αυτοί που τελικά τολμούν και υιοθετούν το νέο εργαλείο στην καθημερινή τους πρακτική.
Τις συγκριτικά υψηλότερες τιμές αξιολόγησης (Μ.Τ.=3,35) έχουν εμφανίσει ο βαθμός αντιμετώπισης δυσκολιών στη φάση της ενσωμάτωσης, πράγμα που φανερώνει ότι ακόμα και
αυτοί που τόλμησαν και τελικά προχώρησαν στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων μάθησης, τελικά αντιμετώπισαν εμπόδια και δυσκολίες που τους επηρέασαν αρνητικά. Η μέση
τιμή που αφορά τη διαπίστωση των δυσκολιών γίνεται συγκριτικά μεγαλύτερη όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε μεγάλες ηλικίες, που διαθέτουν Α΄ επίπεδο επιμόρφωσης και που υπηρετούν σε σχολική μονάδα που δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο
ή πλούσια συλλογή εκπαιδευτικού λογισμικού (Γκρίτση, Καμπέζα & Κότσαρη, 2000· Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). Ως προς την αξιολόγηση των εμποδίων, που αντιμετώπισαν οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος κατά τη φάση της πρακτικής αξιοποίησης, το εμπόδιο με τη
μικρότερη συγκέντρωση θετικών απαντήσεων ήταν η αδυναμία προσαρμογής των μαθητών. Αντίθετα οι υπόλοιπες τρεις προτάσεις συγκέντρωσαν ποσοστά άνω του 50% με τις
δυσκολίες τεχνολογικής υποστήριξης και την έλλειψη κατανόησης του παιδαγωγικού πλαισίου που πρέπει να περιβάλλει τις ΤΠΕ, να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά. Ο εντοπισμός αυτών των εμποδίων καταδεικνύει πως η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι μια ιδιαιτέρα δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση, η οποία απαιτεί συνεχή
προσπάθεια (Ράπτης & Ράπτη, 2004 ). Δεν αρκεί απλά οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν
εργαλεία των ΤΠΕ και το σχολείο τους να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005), να εμψυχώνονται και να υποστηρίζονται (Τζιμογιάννης, 2002) και πολύ περισσότερο να κατανοήσουν σε βάθος το νέο
παιδαγωγικό πλαίσιο εισαγωγής των νέων εργαλείων, κάτι που διαφαίνεται έντονα στη δική μας ερευνητική προσπάθεια. Τότε μόνο θα είναι σε θέση να επανοργανώσουν τη διδασκαλία τους, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας παραδοσιακές και νέες διδακτικές και μαθησιακές στρατηγικές που θα στοχεύουν στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.
Ως προς τον τρίτο θεματικό άξονα της έρευνας, του απολογισμού και της αξιολόγησης των
προσπαθειών που έκαναν ή δεν έκαναν οι εκπαιδευτικοί για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ύστερα από την περίοδο ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης ή την περίοδο του πειραματισμού της πρακτικής εφαρμογής, καταγράφεται η ύπαρξη εμποδίων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (44,8%) που επηρέασαν ή πρόκειται να επηρεάσουν τη μετέπειτα στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ και την ενσωμάτωσή τους. Συνεχίζοντας, γίνεται μια προσπάθεια να θέσουν οι
ίδιοι οι ερωτώμενοι τις προϋποθέσεις που θεωρούν ότι είναι απαραίτητες για να ξεπεράσουν τα τυχόν εμπόδια ή ακόμα και να προτείνουν κατάλληλες δομές στήριξης. Έτσι, καταγράφεται γενικά θετική στάση: ως προς τον άξονα συνύπαρξης της επιμόρφωσης με την
απόπειρα πρακτικής αξιοποίησης, ως προς τη στήριξη ειδικού τεχνικού προσωπικού κατά
την πρακτική εφαρμογή, ως προς το ειδικό υποστηρικτικό υλικό, ως προς την αναγκαιότητα
συνεχούς επιμόρφωσης των δασκάλων και των νηπιαγωγών πάνω στις ΤΠΕ προκειμένου να
οδηγηθούμε σταδιακά σε ουσιαστική ενσωμάτωση σε επίπεδο σχολικής τάξης και ως προς
την ενίσχυση κάποιων βασικών στάσεων – απόψεων σχετικών του πλαισίου εισαγωγής και
αξιοποίησης των νέων περιβαλλόντων μάθησης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προχωρώντας ακόμα πιο πέρα, τόσο οι εκπαιδευτικοί του ποσοτικού όσο και του ποιοτικού δείγ-
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ματος, σχολίασαν μέσα από μια ανοιχτή ερώτηση τις δομές στήριξης που θα επιθυμούσαν
να έχουν στη διάθεσή τους κατά τη φάση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Οι δομές που προτείνονται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης και τη κατάλληλης υποδομής. Αξίζει να προσθέσουμε τα λόγια του
επιμορφωτή που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης κινήτρων που θα οδηγήσουν όλους τους εκπαιδευτικούς στην ολοκλήρωση της επιμόρφωσης
του Β΄ επιπέδου. Παλιότερες έρευνες κατέγραψαν ανάλογες προτάσεις των εκπαιδευτικών
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συνεχείς επιμορφωτικές δράσεις, κατάλληλο τεχνολογικό
εξοπλισμό, υποστηρικτικό υλικό, ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005· Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006). Το σημαντικό αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι ότι ακολούθησαν και προτάσεις που αφορούν ένα άλλο είδος επιμόρφωσης
πάνω στις ΤΠΕ, αυτό της ενδοσχολικής επιμόρφωσης που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη ή ακόμα και προτάσεις που αφορούν την τεχνολογική στήριξη των εργαστηρίων πληροφορικής από ειδικό τεχνικό προσωπικό αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τον πραγματικό
τους ρόλο κατά τη διαδικασία της ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα. Ο δάσκαλος είναι ο εμπνευστής ή ο διαμεσολαβητής της καινοτομίας που προτείνεται και δέχεται
όπου χρειάζεται την τεχνολογική υποστήριξη των ειδικών (Ράπτης & Ράπτη, 2004 ).
Συζήτηση και συμπεράσματα
Έχουμε ήδη διανύσει μια κρίσιμη εικοσαετία και το ζήτημα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση - παρά τη γενναία οικονομική και πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - δεν έχει ακόμη τεθεί πραγματικά σε σωστές και στέρεες βάσεις (Ράπτης
& Ράπτη, 2004 ). Παρά το γεγονός ότι, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εντούτοις διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα νέα καινοτομικά περιβάλλοντα μάθησης στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική (Κυνηγός & συνεργάτες,
2000· Κόμης & Τζαβάρα, 2004). Ως προς την αξιολόγηση των εμποδίων που συναντούν οι
εκπαιδευτικοί, στην φάση της πρώτης επαφής τους, κατά την περίοδο της επιμόρφωσης, η
δική μας έρευνα δεν επιβεβαίωσε ως μεγαλύτερης σημασίας εμπόδια που σχετίζονται με
δυσκολίες τεχνολογικού περιεχομένου, με την ηλικία, την προηγούμενη πείρα, την οργάνωση ή την υλικοτεχνική υποδομή, αυτά φαίνεται να τα ξεπερνούν οι εκπαιδευτικοί δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στον ταυτόχρονο συνδυασμό της πρακτικής αξιοποίησης και
στην κατανόηση του παιδαγωγικού και μαθησιακού πλαισίου. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύει ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών μέσων στο σχολείο είναι πολυδιάστατη,
και καθορίζεται από έναν αριθμό παραγόντων που πολλές φορές μένουν ανέγγιχτοι κατά το
σχεδιασμό των αρχικών προσεγγίσεων ενσωμάτωσης (Aviram, 2001· Cuban, 2001· Τζιμογιάννης, 2001). Είναι σημαντικό να νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ότι συναποφασίζουν και ότι οι
ανάγκες τους για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, επιμόρφωση και υποστήριξη προωθούνται
με κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσουν απερίσπαστοι να
προωθήσουν καινοτόμες δράσεις και αλλαγές (Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Συνεχίζοντας, στη φάση του πειραματισμού της ενσωμάτωσης μέσα στην τάξη, διαπιστώσαμε πως λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί που τελικά τολμούν να καινοτομήσουν και να εισάγουν τα νέα μαθησιακά εργαλεία στη διδακτική τους μεθοδολογία (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005). Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος εκείνων
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που τελικά δεν τολμούν είναι κυρίως εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας, παράγοντας που εντοπίστηκε και από προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες (Γκρίτση & συνεργάτες, 2000·
Κυρίδης & συνεργάτες, 2003) διαπιστώθηκε όμως περαιτέρω, σε τούτη την έρευνα, σημαντική στατιστική εξάρτηση της ηλικίας με την τεχνολογικού κυρίως τύπου επιμόρφωση (Α΄
επιπέδου) και τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου που υπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί που τελικά πειραματίζονται και δοκιμάζουν, αλλά και αυτοί που δεν υπήρξαν τολμηροί αναφέρονται σε εμπόδια και παραλείψεις, τα οποία καταγράφονται αξιολογικά από
την έρευνα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συγκεντρώνονται σε παράγοντες όπως: αδυναμία τεχνολογικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης, μη ικανοποιητική κατανόηση από την
πλευρά των εκπαιδευτικών του παιδαγωγικού πλαισίου στήριξης των νέων τεχνολογιών και
όχι κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005· Τζιμογιάννης,
2002). Εκείνο που παρουσιάζει στατιστικά σημαντικό ενδιαφέρον, στη δική μας έρευνα,
είναι ότι αναδύεται για μια ακόμη φορά ο παράγοντας της αδυναμίας κατανόησης του παιδαγωγικού και μαθησιακού πλαισίου στήριξης των νέων τεχνολογικών περιβαλλόντων, ως
μεταβλητή απαραίτητη της πολυπόθητης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τέλος, στην τρίτη φάση του απολογισμού και της αξιολόγησης, η έρευνα κατέγραψε τις
προτάσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών που στη συνέχεια μπορούν να αποτελέσουν
προϋποθέσεις αποδοτικής και βιώσιμης ένταξης σε μια προσπάθεια στήριξης του εγχειρήματος καταπολέμησης των ανασταλτικών παραγόντων που δημιουργούν αρνητικές στάσεις
και τελικά εμποδίζουν την όλη προσπάθεια. Οι εκπαιδευτικοί της πράξης προτείνουν συνέχιση και επέκταση της επιμόρφωσης, εμπλουτισμό της υλικοτεχνικής υποδομής και του υποστηρικτικού υλικού, κατάλληλα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005· Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006), αλλά και επιπλέον, κάνουν προτάσεις για
ενδοσχολική επιμόρφωση και στελέχωση των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων
τους με ειδικό τεχνικό προσωπικό.
Αυτό που απαιτείται λοιπόν, είναι η μελέτη όλων των διαστάσεων που συνθέτουν το πολύπλοκο ζήτημα της αξιοποίησης στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων της ενσωμάτωσης. Η διαπίστωση αυτή, αποτέλεσε
και την αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας ερευνητικής μελέτης, ισορροπώντας οριακά ανάμεσα στη δημιουργία των νέων δυνατοτήτων των ΤΠΕ αλλά και τον έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους και τις πιθανές αλλαγές στον ρόλο του εκπαιδευτικού.
1.

2.
3.
4.
5.
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«Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα στη σχολική τάξη – Δημιουργία ιστοσελίδας - Το
Animation στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως εργαλείο έκφρασης της δημιουργικότητας
των μαθητών και παραγωγής γνώσης»
Γριβοπούλου Αγγελική
ΕκπαιδευτικόςΠληροφορικής
agrivopoulou@sch.gr
Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια περίληψη της καινοτόμου δράσης συνεργασίας και παραγωγής έργου από τον διδάσκοντα και τους μαθητές, στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Δικτύων Υπολογιστών της Β’ ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής. Το συγκεκριμένο μάθημα προσεγγίζει τον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, κυρίως θεωρητικά. Δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα σχετική με το μάθημα (στην διεύθυνση diktia.weebly.com),
στην οποία οι μαθητές, αφενός μεν μπορούν από το σπίτι να μελετήσουν ενότητες του μαθήματος και να εξασκήσουν τις γνώσεις που λαμβάνουν στην σχολική τάξη, αφετέρου δε
να έρθουν σε επαφή με επιπλέον υλικό συγκεντρωμένο από αξιόπιστες πηγές, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα δίκτυα. Χρησιμοποιήθηκαν ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά περιβάλλοντα, όπως τα Weebly, Goanimate, Prezi, Hot
Potatoes, προκειμένου να δημιουργηθούν ηλεκτρονικά τεστ, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης,
κρυπτόλεξα, animations και παρουσιάσεις, τα οποία σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη και
στηρίζονται στη συνεργατική μάθηση και τις οριζόντιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών
και εκπαιδευτικού-μαθητή.
Λέξεις - κλειδιά: καινοτόμες δράσεις, ελεύθερα λογισμικά, ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Εισαγωγή
Το μάθημα Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, στην Β’ Τάξη των ΕΠΑΛ για τον Τομέα Πληροφορικής, είναι ένα μάθημα τετράωρο με τρεις ώρες θεωρίας και μια ώρα εργαστηρίου. Ο
εκπαιδευτικός στηρίζει την οργάνωση της διδασκαλίας του σε ένα μόνο σχολικό εγχειρίδιο
θεωρίας, ενώ απουσιάζoυν κάποια εργαστηριακά ή άλλα βοηθήματα. Διαπιστώνοντας,
λοιπόν, την έλλειψη σχετικού με το μάθημα υλικού αλλά και αντίστοιχων ιστοσελίδων,
προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας μιας ιστοσελίδας, η οποία θα περιέχει τόσο υλικό για το
μάθημα (θεωρία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργαστηριακές ασκήσεις) όσο και μια σειρά
από άλλες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να αναδομούν
όλα όσα έχουν μάθει στην σχολική τάξη. Βασικές παράμετροι και συνιστώσες της διδασκαλίας θεωρούνται η συνεργασία και η θετική αλληλεξάρτηση. (Χρυσαφίδης, 2000)
Στόχος του μαθήματος ήταν η διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές, η κατανόηση
των εννοιών του μαθήματος με ποικίλα μέσα, αλληλεπιδράσεις, εμπειρίες και γεγονότα.
Ταυτόχρονα, καθώς τα δίκτυα αποτελούν μια πολύ αφηρημένη έννοια, οι μαθητές αδυνατούν χωρίς το κατάλληλο από προηγούμενες τάξεις υπόβαθρο να εμπεδώσουν ορισμούς
και τεχνικές. Bασικοί στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας είναι η διαφορετική προσέγγιση
του μαθήματος τόσο από τους μαθητές όσο και από το διδάσκοντα, η ανάπτυξη μεγαλύτε-
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ρου ενδιαφέροντος για την διεξαγωγή του μαθήματος, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
στη μάθηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων από την πλευρά των μαθητών μέσα από την
ενασχόλησή τους με τα ανοικτά περιβάλλοντα. (Ράπτης, 2002)
Τρόπος εργασίας
Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι λογισμικά που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο και κάθε χρήστης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς κόστος. Χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα weebly από την ιστοσελίδα www.weebly.com, προκειμένου να δημιουργηθεί η
ιστοσελίδα μας. Το domain name της ιστοσελίδας, είναι diktia.weebly.com. Το εύχρηστο,
drag and drop περιβάλλον, η απλότητα και η οργάνωση των αντικειμένων, βοήθησαν να
δημιουργηθεί η ιστοσελίδα σε μικρό χρονικό διάστημα. (Crawford, 1999)

Εικόνα 1: Το λογότυπο του προγράμματος Weebly

Εικόνα 2: Το βασικό μενού Πολυμέσων του Weebly

Οι μαθητές χώρισαν το υλικό σε πέντε κατηγορίες:
•

Μαθήματα

•

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

•

Εργαστήριο

•

Εργασίες μαθητών

•

Επισκέψεις και εμπειρίες

•

Blog

Η δημιουργία των σελίδων στο πρόγραμμα είναι πολύ απλή. Προσθέσαμε σελίδες με πολύ
απλό και γρήγορο τρόπο.
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Εικόνα 3: Δημιουργία σελίδων στο Weebly

Εικόνα 4: Η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας

Αφού στήθηκε ο βασικός σκελετός, τακτοποιήσαμε το υλικό στις αντίστοιχες σελίδες: το
βιβλίο του μαθήματος σε ψηφιακή μορφή, φύλλα εργασίας για διάφορες ενότητες του βιβλίου. Οι μαθητές καθοδηγήθηκαν από τον διδάσκοντα να δημιουργήσουν κρυπτόλεξα,
ασκήσεις, επαναληπτικά ηλεκτρονικά τεστ, παρουσιάσεις με ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά περιβάλλοντα, (GoAnimate, Hot Potatoes, Prezi), χρησιμοποιώντας ερωτήσεις από την
ύλη του μαθήματος. (Τριλιανός, 2003)
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Στο Hot Potatoes, (εικόνα 5), δημιούργησαν ηλεκτρονικά τεστ με διαφορετικές μορφές, είτε
πολλαπλής επιλογής, είτε ανεύρεσης λέξης στα κενά.

Εικόνα 5: Η άσκηση όταν εκτελείται από τους χρήστες

Στο πρόγραμμα Prezi, δημιούργησαν παρουσίαση για την ενότητα Μεταγωγή-Πολυπλεξία.

Εικόνα 6: Παρουσίαση για την Μεταγωγή-Πολυπλεξία στο Prezi

Μετά από την προσπάθεια αυτή, θέλοντας να αναπτυχθεί μια πιο ενδιαφέρουσα μέθοδο
για την ανατροφοδότηση όσων είχαμε μάθει στην τάξη, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
Goanimate. Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς animations με
πολλούς ήρωες και πολλά τεχνικά μέσα, κατευθείαν από τον Ιστό, χωρίς εγκατάσταση στον
υπολογιστή.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

21/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εικόνα 7: Λογότυπο του προγράμματος GoAnimate

Εικόνα 8 : Η σκηνή με τους ηθοποιούς στο GoAnimate

Οι μαθητές παρακινήθηκαν να σκεφτούν ένα σενάριο, στο οποίο θα μπορούσαν να προσαρμόσουν ερωτήσεις από το μάθημα. (Bennet & Dunne, 1994). Είχαν την πρωτότυπη ιδέα να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι γνώσεων, όπως το Money Drop. Το ονόμασαν Diktia
Drop και το κανάλι που θα το πρόβαλε «Τηλεβόα». Χρησιμοποιήθηκε ένα background αντίστοιχο του στούντιο τηλεπαιχνιδιού και αρχίσαμε την επιλογή των ηθοποιών. Διαγράφηκαν
κάποια αντικείμενα, προστέθηκαν κάποια άλλα και ξεκίνησε η προσπάθεια. Η ομάδα αποφάσισε ότι το animation θα αποτελούνταν από τρεις μαθητές, έναν παρουσιαστή και δύο
παίκτες. Από το πρόγραμμα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι ήρωες. Αφού
επιλέχθηκαν οι ηθοποιοί, έγραψαν το σενάριο, τι θα έλεγε ο κάθε ήρωας και ποιες θα ήταν
οι κινήσεις του. Το έργο χωρίστηκε σε σκηνές, όπου κάθε σκηνή, αποτελούσε ένα στιγμιότυπο του έργου. Οι ηθοποιοί άλλοτε κινούνται, άλλοτε στέκονται, άλλοτε έχουν διάφορες
εκφράσεις (χαρούμενοι, στενοχωρημένοι, αγριεμένοι). Στους ηθοποιούς ο χρήστης μπορεί
να προσθέσει φωνή είτε από αρχείο είτε να ηχογραφήσει μέσω player που προσφέρει το
πρόγραμμα την φωνή του, είτε να εισάγει κείμενο σε πλαίσια-σύννεφα, όπως ακριβώς
συμβαίνει στα κόμικς. Ο καθηγητής έδωσε την ιδέα να ηχογραφηθούν οι φωνές των μαθητών σε διάφορες καταστάσεις: είτε να μιλούν με συμμαθητές τους, είτε να παίζουν σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων και να αναφέρονται σε ερωτήσεις-απαντήσεις και θέματα σχετικά με
το μάθημα. Χρησιμοποιήθηκε η Ηχογράφηση των Windows και το πρόγραμμα Cool Edit Pro
για αποκοπή και επεξεργασία της φωνής των μαθητών.( Papert‚ 1998)
Αφού αντιστοιχήθηκαν οι φωνές των ηρώων, εμπλουτίσαμε το animation με εφέ, κίνηση
των φώτων, χειροκροτήματα του κοινού, το χρονικό διάστημα των transitions. Οι τελευταίες
σκηνές επενδύθηκαν με μουσική που περιέχει η μουσική βιβλιοθήκη του προγράμματος
Goanimate.
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Εικόνα 7: Συναισθήματα χαράς από τους ηθοποιούς

Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο βίντεο, το ένα ως συνέχεια του άλλου, όπου οι ηθοποιοί καταλήγουν να κερδίσουν στο παιχνίδι γνώσεων, με ερωτήσεις σχετικές με τα αντικείμενο των
δικτύων. Έπειτα, αποθηκεύσαμε το βίντεο, αντιγράψαμε τον κώδικα html και το μεταφέραμε στο κατάλληλο αντικείμενο που δίνει το πρόγραμμα weebly. Τα βίντεο προσαρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας. Στην ενότητα Εργασίες των μαθητών, οι επισκέπτες μπορούν να
παρακολουθήσουν τα βίντεο, όπως και άλλα animations που δημιούργησαν οι μαθητές του
τμήματος Πληροφορικής.
Συμπεράσματα
Η δημιουργία της ιστοσελίδας, η οργάνωση του υλικού του μαθήματος αλλά και η παραγωγή του animation είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία της διδασκαλίας. Με τα ηλεκτρονικά τεστ, στα οποία οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να εξασκούνται και από το σπίτι, βοηθήθηκαν στην εμπέδωση των εννοιών των δικτύων. Σε διαγώνισμα του δευτέρου τετραμήνου, η απόδοση των μαθητών ήταν βελτιωμένη. Η
εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες είχαν ως στόχο
την οικοδόμηση νέων γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (π.χ. ανάλυση, σύνθεση, υπόθεση, έλεγχος, ερμηνεία), πράγμα που επιτεύχθηκε. Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία μεταβάλλουν όχι μόνο το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά ακόμη το τι μαθαίνουν και με ποιους μαθαίνουν. Για παράδειγμα, η χρήση των πολυμεσικών περιβαλλόντων, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές διαβάζουν και ενθαρρύνει την ανάπτυξη
νέων δεξιοτήτων για την κατανόηση και διαχείριση της πληροφορίας.
Η καινοτόμος δράση «Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα στη σχολική τάξη – Δημιουργία
ιστοσελίδας - Το Animation στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως εργαλείο έκφρασης της δημιουργικότητας των μαθητών και παραγωγής γνώσης» συνέβαλε στη βέλτιστη αξιοποίηση
του διδακτικού χρόνου. Αυξήθηκε η άμιλλα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και μει-
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ώθηκε ο ανταγωνισμός. Δόθηκε μεγαλύτερη αυτονομία στους μαθητές μέσα από ατομικές
και ομαδικές μαθησιακές διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός-καθοδηγητής
διέθεσε τον χρόνο του πιο εποικοδομητικά, ενισχύοντας τους μαθητές σε επί μέρους ζητήματα και ανάγκες, γεγονός που δεν θα συνέβαινε με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
(Gardner, 2000)
Αναπτύχθηκε το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης, αφού οι μαθητές επεδίωκαν να μάθουν
οι ίδιοι, αλλά και να ελέγχουν αν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μαθαίνουν.
Αυξήθηκε η αυτοπεποίθηση, αφού τώρα πια ο μαθητής έγινε ενεργό μέλος μιας ομάδας με
άποψη και με προσφορά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Όλα τα μέλη, λόγω ηθελημένης ανομοιογένειας, μπόρεσαν να αφομοιώσουν σκέψεις, λύσεις και προτάσεις από τα
υπόλοιπα μέλη, κάτι που βοηθάει στην κατανόηση, τη μάθηση και την ταχύτερη κατάκτηση
της γνώσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι με την χρήση της συνεργατικής μάθησης αναπτύχθηκε μια θετικότερη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα (κίνητρο για μάθηση), αλλά και απέναντι στον δάσκαλο. Βελτιώθηκε ο γνωσιολογικός τομέας των μαθητών, καλλιεργήθηκαν παράλληλα δεξιότητες χειρισμού του ΗΥ αλλά και κοινωνικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα από την διαδικασία της μάθησης ήταν επιτυχή. Η δράση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο σχολικό πρόγραμμα για την καλύτερη εμβάθυνση της ύλης και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών. Τέλος, η δράση ικανοποίησε τους γονείς των μαθητών.
Το αποτέλεσμα διαμόρφωσε θετικό κλίμα και υποστήριξη στο έργο του διδάσκοντα αλλά
και αίσθημα εμπιστοσύνης για την δουλειά των μαθητών. Το γνωστικό αντικείμενο κατανοήθηκε καλύτερα και επιτεύχθηκε η εμβάθυνση εννοιών και τεχνικών.
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Αξιοποίηση podcast στο μάθημα των Θρησκευτικών: Διδασκαλία μέσα από την τέχνη και
τις Νέες Τεχνολογίες
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Eκπαιδευτικός Β/θμιας εκπ/σης, Msc Νομικής
xalbanaki@gmail.com
Στεργούλα Λαμπριανού
Eκπαιδευτικός Β/θμιας εκπ/σης, MEd Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
stellala@yahoo.com
Περίληψη
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η παρουσίαση αξιοποίησης του podcasting στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Η διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα αλλά συνάμα και η προσέγγιση της χριστιανικής τέχνης μπορούν να
υποστηριχτούν άριστα μέσα από τη δημιουργία επεισοδίων podcast ειδικά για τις τάξεις
του Γυμνασίου αλλά και του Λυκείου. Οι μαθητές αξιοποιούν ένα ηχητικό αρχείο που αφορά τη διδασκαλία της βυζαντινής εικονογραφίας στην τάξη ή ασύγχρονα στο σπίτι και δημιουργούν τα δικά τους ηχητικά αρχεία.
Λέξεις κλειδιά: Podcast, τέχνη, ηχητικά αρχεία
Εισαγωγή
Το podcasting (Podcast) είναι μια μέθοδος επικοινωνίας που επιτρέπει στους χρήστες να
δημιουργούν και να δημοσιεύουν ψηφιακά ηχητικά αρχεία στο Διαδίκτυο. Από τη στιγμή
που τα αρχεία αναρτηθούν, μπορούν όλοι να τα κατεβάσουν οποιαδήποτε στιγμή και από
οπουδήποτε. Οι ακροατές στη συνέχεια επιλέγουν πότε, που και πως θα τα ακούσουν
(MP3, ipod, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές). Λεξικολογικά προέρχεται από τις λέξεις
“ipod”(φορητή συσκευή μουσικής της Apple) και “broadcast” αλλά αποκαλείται και Personal On Demand broadcast. Ουσιαστικά πλέον αποτελεί ένα είδος ραδιοφώνου «κατ’ αίτηση»/on demand (http://www.podomatic.com/).
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας μέσα στη σχολική τάξη μπορούν να
βρουν πρόσφορο έδαφος όχι βέβαια μόνο στο μάθημα των θρησκευτικών αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο τα σχολικά µαθήµατα αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, κατανοούνται καλύτερα και η σχολική γνώση βαθμιαία ενιαιοποιείται, χωρίς όμως να καταργείται, µε αποτέλεσμα ο µαθητής να αποκτά µια ολιστική εικόνα
της πραγματικότητας (Ματσαγγούρας, 2002α). Σύμφωνα με την ολιστική μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν να επεξεργάζονται νοήματα, ιδέες, ερεθίσματα, συναισθήματα ατομικών
και ομαδικών εμπειριών και καλούνται να γράφουν, να διαβάζουν και να συζητούν μέσα
σε φυσικό, φιλικό περιβάλλον. Ο διδάσκων δεν ανοίγει απλώς την κάμαρα με τα μυστικά
αλλά καλεί τον μαθητή να βρει μόνος του το δρόμο και να ξετυλίξει το μίτο της Αριάδνης
για να εμπλακεί στην αναζήτηση μίας σύγχρονης ερμηνευτικής εκδοχής των κειμένων.
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Υπήρξε πραγματική πρόκληση να συνδυασθεί ο λόγος και οι θεωρίες της μάθησης με τις
Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική πράξη, όχι όμως για να αγνοηθεί η θεωρία, της οποίας η συνεισφορά είναι αδιαμφισβήτητη, και να γίνει απλά στροφή στον εμπειρισμό αλλά για να ανιχνευθούν δίοδοι με τις οποίες η θεωρία θα συνδεθεί με τη διδακτική πράξη (Hartley, 2010)
ώστε να υπάρξει κριτικός στοχασμός (Ματσαγγούρας, 2006, Κατσαρού-Δεδούλη, 2008).
Ο Νέος γραμματισμός άλλωστε επιτάσσει την αξιοποίηση όλων των μέσων πρακτικής
γραμματισμού (έντυπα, ηλεκτρονικά) με τρόπο δημιουργικό. Η σωστή επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων είναι πολύ σημαντική και έχει να κάνει με το σκοπό και τους
στόχους του μαθήματος, τις απαιτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου και τα εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων καθώς και τις ικανότητες του εκπαιδευτή.
Μαθησιακοί στόχοι αξιοποίησης του podcast
Η διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα αλλά συνάμα και η
προσέγγιση της χριστιανικής τέχνης μπορεί να υποστηριχτεί άριστα μέσα από τη δημιουργία επεισοδίων podcast ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δημιουργία podcast από
τους μαθητές συμβάλει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων καθώς και στην ενεργοποίηση της
φαντασίας τους και στη χαρά της δημιουργίας αφού οι ίδιοι οι μαθητές φτιάχνουν τα δικά
τους επεισόδια podcast.
Ειδικότερα ως μαθησιακοί στόχοι μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
•
•

•
•

•
•
•

Πολιτισμική διακειμενικότητα. Ο μαθητής εμπλέκεται στην αναζήτηση σύγχρονης
ερμηνευτικής εκδοχής.
Επικαιροποίηση των εικόνων και άμεση επικοινωνία με την εικόνα. Προσήλωση στις
μορφές, τα χρώματα. Έτσι ο μαθητής οδηγείται στη μυθοπλασία-ιστορία, στο «τι λέει
η εικόνα» και στη διερεύνηση των ανθρώπινων προβλημάτων που θίγονται (κίνητρα,
σκοποί, αισθήματα, δράσεις, αξίες) σε μια δυναμική πολιτισμική προσέγγιση)
Εξοικείωση με φωνολογικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας.
Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και αλληλεπίδραση, που είναι το αποτέλεσμα
κάθε διαπροσωπικής επικοινωνίας (Συμμετρική αλληλεπίδραση: άμεση ανταπόκριση
και Ασύμμετρη αλληλεπίδραση: έμμεση ανταπόκριση).
Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και παροχή ελευθερίας για διερεύνηση νέων ιδεών,
χωρίς το φόβο της αποτυχίας ή της σκληρής κριτικής.
Αξιολόγηση και η ανακατασκευή ευρύτερων γνώσεων και όχι στείρα απομνημόνευση.
Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε (επεξεργαστής κειμένου, e-mail,
podcast, movie maker) η οποία βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες
ψηφιακού εγγραμματισμού.

Περιγραφή υλοποίησης σεναρίου
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Στη συγκεκριμένη πρόταση επιλέχθηκε να παρουσιασθεί το γεγονός της Ανάστασης μέσα
από την εικόνα και ειδικότερα με την αξιοποίηση του podcasting. Αρχικά παρουσιάζεται η
εικόνα της Ανάστασης της Μεγίστης Λαύρας σε projector, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1: H εις Άδου Κάθοδος

Ακολουθήθηκε η επικοινωνιακή/λειτουργική προσέγγιση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Δόθηκε έμφαση στη περιγραφή μέσα από την εικόνα (έμφαση στη γλώσσα και στο
περιεχόμενο), ερμηνεία συμβόλων, διευκρίνιση όρων και εννοιών, σημειωτικοί τρόποι επικοινωνίας και χρήση Τ.Π.Ε. Στη συνέχεια υπήρξαν εισαγωγικές ερωτήσεις σε σχέση με την
εικόνα και παρουσίαση της διδακτέας ύλης σε διάγραμμα, οι λέξεις κλειδιά, οι πρώτες εισαγωγικές διευκρινήσεις και εξομαλύνσεις λέξεων, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Διάγραμμα ύλης

Τα παιδιά παρατηρούν και σχολιάζουν ενώ ακολουθούν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σε
σχέση με την εικόνα (π.χ Ο Χριστός επάνω σε τι πατάει; Σε ποιους τείνει το χέρι; Η γυναίκα
γιατί φοράει κόκκινα; Ποια είναι η έκφραση του προσώπου του Χριστού; Πως είναι ντυμένος; Τι νομίζετε ότι συμβολίζουν τα καρφιά και οι χαλκάδες που βρίσκονται κάτω από το
Χριστό; Ποια νομίζετε ότι είναι τα πρόσωπα πίσω από το Χριστό; Σχολιάστε τα χρώματα που
κυριαρχούν στην εικόνα; Γιατί νομίζετε ότι τα επέλεξε ο αγιογράφος;). Κατόπιν οι μαθητές
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ακούνε το ηχητικό αρχείο της διδάσκουσας με την ανάλυση της εικόνας
(http://albanaki.blogspot.com/2011/04/podcast_10.html), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3: Podcast-H εις Άδου Κάθοδος

Τα αρχεία εδώ έχουν ηχογραφηθεί μέσω του Audacity όμως στα παιδιά προτείνεται ένα
εύκολο λογισμικό που δεν χρειάζεται καν εγκατάσταση (podomatic). Τα στοιχεία της ερμηνείας δίνονται και σε γραπτές σημειώσεις στο τέλος του μαθήματος όμως βασικός στόχος
είναι να εξασκηθούν σε αυτό τον τρόπο προσέγγισης.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται και οι άλλες τρεις εικόνες τις Ανάστασης (Μονής της Χώρας,
και μία εικόνα δυτικής τεχνοτροπίας). Οι τρεις εικόνες μοιράζονται στους μαθητές σε ηλεκτρονική και έντυπη.

Σχήμα 4:Εικόνες της Ανάστασης

Οι μαθητές θα πρέπει να δουλέψουν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και να επεξεργασθούν τις παραπάνω εικόνες σύμφωνα και με το ηχητικό αρχείο που άκουσαν προηγουμένως και να απαντήσουν στα εξής:
α)Τι παρατηρείς σε σχέση με τη θέση των προσώπων των παραπάνω εικόνων (ερωτήσεις
συλλογής δεδομένων).
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β) Βρες ομοιότητες ή διαφορές στις παραπάνω εικόνες (ο μαθητής παίρνει θέση). Αιτιολόγηση συμφωνίας ή διαφωνίας (οργάνωσης δεδομένων).
γ) Ποιες αιτίες προκάλεσαν το γεγονός της Ανάστασης; Πώς αντιλαμβάνεσαι τη φράση
«Θάνατω πατήσας»; Τι ενδείξεις υπάρχουν ότι όλοι οι άνθρωποι θα σωθούν; Ποια στοιχεία
συνηγορούν στην άποψη ότι ο άνθρωπος απελευθερώθηκε από τη φθορά; (ανάλυσης δεδομένων).
δ) Τι συμπεραίνουμε από το γεγονός ότι πρώτοι σώζονται Ο Αδάμ και η Εύα; Τι θα συνέβαινε αν o Χριστός δεν είχε αναστηθεί; Πώς κρίνεις το γεγονός ότι στην τελευταία εικόνα
(δυτικής τεχνοτροπίας) ο Χριστός παρουσιάζεται την ώρα που ανασταίνεται; Πώς νομίζεις
ότι σκέφτηκε ο αγιογράφος που έκανε την 1η εικόνα και πως ο αγιογράφος της τελευταίας
εικόνας; Ποιες αντιφάσεις υπάρχουν σ’αυτή τη θέση; (υπέρβασης δεδομένων).
ε) Ποια είναι τα άγνωστα στοιχεία σου; Τι σημαίνει για σένα η Ανάσταση σήμερα; (Μεταγνωστικού τύπου ερωτήσεις).
Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν θα ακούσουν τον ύμνο «Χριστός Ανέστη»
(http://youtu.be/ruFh6qmBSVc) και θα τους ζητηθεί να εντοπίσουν και να καταγράψουν
στοιχεία της εικονογραφίας στον συγκεκριμένο ύμνο και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα στην τάξη. Οι μαθητές έχουν ως δραστηριότητα τη δημιουργία ενός δικού τους ηχητικού
αρχείου podcast, όπου θα περιγράφουν μία εκ των τεσσάρων εικόνων που τους παρατίθενται. Οι μαθητές ηχογραφούν τον εαυτό τους και είτε θα αυτοαξιολογούνται είτε θα αξιολογεί ο ένας τον άλλο κάτι που αποτελεί μια πολύ διασκεδαστική και ελκυστική εμπειρία
για τα παιδιά. Τα αρχεία θα δημοσιευθούν και στο blog των θρησκευτικών ή στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου podcast σε σχέση με
το γνωστικό αντικείμενο των θρησκευτικών λήφθηκαν υπόψιν:
•
Η γλωσσική ποικιλία που υπάρχει στις τάξεις
•
Το επίπεδο κατοχής της γλώσσας από τους διδασκόμενους
•
Διαπολιτισμικές παράμετροι και η δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας
του διδακτικού υλικού σε πολυεθνικές ομάδες
•
Διδασκαλία σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή
•
Αξιολόγηση με βάση το πραγματικό ενδιαφέρον του μαθητή
•
Eεξοικείωση των παιδιών από την αρχή της σχολικής χρονιάς με τις δικτυακές εφαρμογές και τους υπολογιστές
Εκπαιδευτική αξιοποίηση podcast
Τα podcast όπως και καμία άλλη πολυμεσική εφαρμογή δεν θα είχαν καμία αξία αν δεν
μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην εκπαιδευτική πράξη. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με άλλα γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο. Για το λόγο
αυτό είναι απαραίτητο να αξιοποιείται η προηγούμενη γλωσσική και πολιτισμική εμπειρία
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Γκόβαρης, 2002). Tο podcasting είναι ιδανικό για τη διδασκαλία φωνολογικών στοιχείων σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα, όπου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη με συνδυασμό γραπτών ασκήσεων ή σαν επιπλέον
εξάσκηση από το σπίτι ώστε τα παιδιά να δουλεύουν στο σπίτι χωρίς να επιβαρυνθούν οι-
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κονομικά. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με podcast oι μαθητές ηχογραφούν τον εαυτό
τους και είτε αυτοαξιολογούνται είτε αξιολογεί ο ένας τον άλλο (μια πολύ διασκεδαστική
και ελκυστική εμπειρία για τα παιδιά).
Στους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή του διδακτικού υλικού σήμερα μπορούν να αναφερθούν η άγνοια της ελληνικής γλώσσας των μαθητών κατά την ένταξή
τους στο σχολείο της χώρας υποδοχής και η αρνητική γλωσσική εξέλιξη των ομογενών δεύτερης, τρίτης γενιάς στις χώρες υποδοχής. Η ενασχόληση με podcast προϋποθέτει βέβαια
μία εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. Η πλειοψηφία των μαθητών όμως
είναι εξοικειωμένη με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες web2.0. Οι μαθητές είναι ήδη γνώστες
πολλών παιχνιδιών στα οποία δημιουργούν, αναρτούν σε ιστοσελίδες, ιστολόγια και κοινότητες και έτσι η μετάβαση τους στη δημιουργία podcast είναι εύκολη.
Παρακάτω παρατίθενται μία σειρά από εναλλακτικές προτάσεις όπου μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν στην τάξη.
•
Ηχογράφηση προφορικών παρουσιάσεων στην τάξη, συνεντεύξεων των μαθητών
•
Αφήγηση σύντομων ιστοριών, ποιημάτων ή έργων
•
Ως δευτερεύουσα πηγή για επανάληψη ή ακόμα και μάθηση αν απουσίασαν την ώρα
της παράδοσης.
•
Σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ή προβλήματα όρασης)
συγκέντρωση και
συχνή επανάληψη των κεντρικών σημείων του μαθήματος με την οικεία φωνή του
διδάσκοντα, έλεγχο της φωνής του και την εξάσκησή του στον προφορικό επιστημονικό λόγο στην περίπτωση που είναι ο ίδιος παραγωγός του podcast (όπως επιχειρήσαμε να κάνουμε εδώ).
•
Είναι ιδανικό για τη διδασκαλία φωνολογικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε
προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα όπως : «Ο πληθυντικός αριθμός» της Κική
Δημουλά http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=120&author_id=69&page=an
thology, στη Λογοτεχνία «Η Πορτοκαλένια» του Οδ.Ελύτη http://www.snhell.
gr/lections/content.asp?id=84&author_id=9&page=anthology ενώ με αφορμή το Πάσχα οι μαθητές μπορούν να ακούσουν ποίηση της Κικής Δημουλά "Η απαρηγορία:
Μεγάλη Εβδομάδα" και την Έλλη Λαμπέτη να διαβάζει Αναστάσιμους Ύμνους στο
http://libevents.wikidot.com/2010event-2.
•
Τα podcast για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στην τάξη με συνδυασμό γραπτών ασκήσεων, να πάρουν συνεντεύξεις, σαν επιπλέον
εξάσκηση για το σπίτι ή όταν απουσιάζουν από την τάξη.
•
Αποτελούν μέσο για την οργάνωση του περιεχομένου κάποιου μαθήματος, μέσο παρουσίασης υλικού στους μαθητές και εργαλείο αξιολόγησης.
Συμπεράσματα
Η χρήση των podcast μπορεί να ενσωματωθεί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα και να καταστήσει τη μάθηση περισσότερο ελκυστική. Κατά τη χρήση των διάφορων εφαρμογών στη
σχολική τάξη και συγκεκριμένα στο μάθημα των θρησκευτικών επιτεύχθηκε αξιοποίηση της
πολυαισθητηριακής αντίληψης των μαθητών με έμφαση στην οπτικο-ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών (Cope & Kalantzis, 2000).
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Οι μαθητές κατανόησαν τον τρόπο με τον οποίο οι εικονογράφοι και υμνογράφοι εκφράζουν την Ανάσταση και τη συνέδεσαν με τη ζωή όπως επίσης έκαναν και τις δικές τους αναγωγές καθώς και για άλλα θρησκευτικά γεγονότα ενώ συσχέτισαν τις γνώσεις τους και από
άλλα γνωστικά πεδία (εικαστικά, ιστορία).
Επιτεύχθηκε πολιτισμική διακειμενικότητα και επικαιροποίηση των εικόνων. Οι μαθητές
ενεπλάκησαν στην αναζήτηση σύγχρονης ερμηνευτικής εκδοχής των εικόνων. Τα μαθήματα
όπως η γεωγραφία, η ιστορία, τα θρησκευτικά, η λογοτεχνία δίνουν τη δυνατότητα στα
παιδιά να μιλήσουν για τον τόπο και τις εμπειρίες τους.
Τα podcast και η αξιοποίησή τους στην τάξη συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών ενώ καλλιεργούν την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας αφού παρέχουν ελευθερία
για διερεύνηση νέων ιδεών, χωρίς το φόβο της αποτυχίας ή της σκληρής κριτικής. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο αποτελεσματικότερη μάθηση, καλλιέργεια μεταγνώσης και επίγνωσης των διαδικασιών της μάθησης. Μπορεί η εξοικείωση με τις εφαρμογές και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού να είναι χρονοβόρα για τον εκπαιδευτικό, μετά όμως από τα
αρχικά στάδια εφαρμογής των δικτυακών εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο
οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν περισσότερο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί αναβαθμίζοντας τη διαδικασία μάθησης.
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Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle στην
εκπαιδευτική κοινότητα: Συμπεράσματα και προοπτικές που ανοίγονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας του Moodle και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση της, σε όλα
τα τμήματα του δημοτικού σχολείου ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του νομού Θεσσαλονίκης.
Λέξεις – κλειδιά: ασύγχρονη εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση, Μoodle, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εισαγωγή
Στη σημερινή εποχή οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατακλύζουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι τις αξιοποιούν ευρέως σε
όλες τις δραστηριότητες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κ.α.), επωφελούμενοι από
νέους τρόπους πληροφόρησης, επικοινωνίας, εργασίας, μάθησης και σκέψης. Οι νέες τεχνολογίες δεν άργησαν να ενσωματωθούν, έστω και επιφυλακτικά, και στον εκπαιδευτικό
κλάδο προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η
εκπαιδευτική τεχνολογία αρχικά, συνδέθηκε με την ύπαρξη τεχνικών συσκευών διδασκαλίας – μάθησης, καθώς επίσης και την αναζήτηση και ανάπτυξη μίας γενικότερης τεχνολογικής αντίληψης, η οποία θα στηριζόταν σε θεμελιώδεις επιστημονικές έρευνες. Τα τεχνικά
μέσα βοήθησαν στη βελτίωση της παραδοσιακής διδασκαλίας και την εκπλήρωση των επιμορφωτικών στόχων παρέχοντας επιπλέον ή δημιουργώντας νέους τρόπους διδακτικής παρέμβασης (Anderson 2007, Κυριαζής 2002 κ.α.).
Καθοριστική σημασία όμως στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διδασκαλίας αποτέλεσε η χρήση του διαδικτύου, το οποίο προσέδωσε μεγάλη αξία στην εκπαίδευση, κυρίως λόγω της
δυνατότητας παροχής υλικού στους μαθητευόμενους, αψηφώντας τα σύνορα της τάξης και
τους χρονικούς περιορισμούς (Μπαρμπάτσης 2002 κ.α.). Με τον καιρό, η ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών δικτύωσης και επικοινωνίας κατέστησε δυνατή την ανέλιξη διαδικτυακών εφαρμογών πραγματικού χρόνου, ικανών να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμπλουτίζοντας την με ποικίλο υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, η παραδοσιακή διδασκαλία επεκτάθηκε στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία με την χρήση των ΤΠΕ διεξάγεται πλέον
με συστήματα που συνδυάζουν τις τεχνολογίες του διαδικτύου και έχουν σαν σκοπό την
δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία (Πιλάβη, Τσοπάνογλου, Κανίδης 2011). Στην προσπάθεια αυτή, αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να δημιουργούνται εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσω δικτυακών
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τόπων που προσφέρουν στους μαθητευόμενους διδακτικό βοηθητικό υλικό, καθιστώντας
βατή την πρόσβαση στη μάθηση, αξιοποιώντας ευκολόχρηστα εργαλεία όπως κείμενα σε
γραπτή μορφή, συνδέσμους και αρχεία σύμφωνα πάντα με την επιλογή του εκπαιδευτή.
Στα συστήματα διαχείρισης μάθησης, όπως αυτά αποκαλούνται από πολλούς, οι εκπαιδευτές αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό υλικό, το προσκομίζουν στο σύστημα και με αυτόν τον
τρόπο είναι διαθέσιμο για τους μαθητευόμενους προκειμένου αυτό να υποστηρίξει και να
ενισχύσει τη προσπάθεια τους στη μάθηση. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά δεν είναι αναγκαίο να αντικαταστήσουν τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού αλλά έχουν σαν κύριο
στόχο τους να βοηθήσουν τον μαθητευόμενο να ενταχθεί ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις και να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος το εκπαιδευτικό υλικό που του προσφέρεται, αποσαφηνίζοντας ή οπτικοποιώντας συχνά έννοιες
που ανήκουν στα σύνθετα πεδία γνώσεων. Αυτό πραγματοποιείται με τη δυνατότητα που
κατέχουν τα συστήματα διαχείρισης μάθησης να συνδυάζουν την ύπαρξη ισχυρών εργαλείων παρουσίασης (κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, τρισδιάστατη αναπαράσταση) με την
υποστήριξη της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου τόσο με το υλικό όσο και με τους
απομακρυσμένους εκπαιδευτές (Weller 2000, Πιλάβη, Τσοπάνολου, Κανίδης 2011).
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τα αποτελέσματα που προσκόμισε μία εκπαιδευτική κοινότητα από την χρήση της δικτυακής πλατφόρμας μάθησης Moodle. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η χρήση που υπάρχει από τους εκπαιδευτικούς, η παρακίνηση τους να αξιοποιηθεί το υλικό από τους εκπαιδευόμενους και
τελικά η λειτουργικότητα που προσφέρει η πλατφόρμα τόσο στους μαθητές του σχολείου
όσο και στους γονείς τους.
Moodle
Οι περισσότερες εφαρμογές που υποστηρίζουν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύχθηκαν από προγραμματιστές, χωρίς όμως να υπάρχει πλήρης καθοδήγηση από κάποια
ομάδα εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν λογισμικά που είτε δεν ήταν απολύτως κατανοητά είτε δυσκόλευαν τον εκπαιδευτικό κατά τη χρήση τους. Αυτό ήταν το
βασικό σημείο που έκανε το Moodle να διαφέρει (Μπουντούρης, Ιωσηφίδου κ.α, 2011).
Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System –
CMS), γνωστό επίσης και ως σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System
– LMS) ή σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE). Είναι ιδιαίτερα
δημοφιλές στην κοινότητα των εκπαιδευτικών παγκοσμίως ως ένα εργαλείο δημιουργίας
δυναμικών δικτυακών τόπων πραγματικού χρόνου για τους μαθητές τους. Πρόκειται για μία
πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από το 2002, μπορεί
να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα και δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν online μαθήματα δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεπίδραση και συνεργατική κατασκευή του περιεχομένου καθώς επίσης και στη συνεχή εξέλιξη του. Οι δυνατότητες του δεν περιορίζονται μόνο στην εκπαίδευση από απόσταση
αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά στην κλασική διδασκαλία (Κάργα, Κατσάνα, Τρίμμη).
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Μέχρι σήμερα το Μoodle χρησιμοποιείται από 58 εκατομμύρια χρήστες και σε πάνω από
70.000 δικτυακούς τόπους, αριθμοί κατά προσέγγιση και συνεχώς αυξανόμενοι. Το γεγονός
πως υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων γλωσσών και οι διάφοροι οδηγοί που
έχουν γραφεί για την εκμάθηση του, το καθιστούν ακόμα πιο προσβάσιμο και φιλικό προς
τον χρήστη. Εστιάζοντας στην Ελλάδα συνεχώς παρατηρείται αύξηση των οργανισμών, σχολείων και εκπαιδευτικών που το χρησιμοποιούν. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια που έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με την Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης που βασίζεται στην πλατφόρμα του Μoodle (e-learning.sch.gr).
Τέλος,να αναφερθεί πως ύστερα από δοκιμές χρήσης, το Μoodle αναδεικνύεται ως ένα από
τα πιο εύχρηστα και πλήρως λειτουργικά εργαλεία τηλεκπαίδευσης ανάμεσα σε προγράμματα ελεύθερου λογισμικού και προγράμματα επί πληρωμή.

Η εφαρμογή του Μoodle στο δημοτικό σχολείο του Κολεγίου «Ανατόλια»
Στο Δημοτικό Σχολείο του Κολεγίου «Ανατόλια», η πλατφόρμα Μoodle δοκιμάστηκε για
πρώτη φορά το 2009 σαν μια εναλλακτική μορφή καταχώρησης των καθημερινών καθηκόντων των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου (Α’-ΣΤ’). Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2009
ξεκίνησε εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο στις ΤΠΕ γενικότερα όσο και
στην πλατφόρμα Μoodle.
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2009-10 και τη διαφαινόμενη εμπλοκή του ιού της νέας γρίπης στη σχολική ζωή (απουσίες μαθητών, προληπτικό κλείσιμο σχολείων μέχρι και
μια εβδομάδα) ξεκίνησε ο σχεδιασμός για εφαρμογή της πλατφόρμας του Μoodle σε περίπτωση που το σχολείο διέκοπτε τη λειτουργία του. Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα σεμινάριο χρήσης του Μoodle στους δασκάλους με κύριο αντικείμενο τη δημιουργία υλικού, ενώ παράλληλα άρχισε η παρουσίαση του και η χρήση του στους
μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής.
Σε συνεργασία με τον διευθυντή και τους δασκάλους του σχολείου, και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τις γνωστικές ικανότητες και ανάγκες των μαθητών, αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας Μoodle να εφαρμοστεί στις τρεις τελευταίες τάξεις του
δημοτικού σχολείου. Στην απόφαση αυτή, ρόλο έπαιξε και η τεχνολογική υποδομή των τάξεων αυτών, καθώς όλες οι αίθουσες των τάξεων Δ’-Ε’-ΣΤ’ ήταν εξοπλισμένες με Η/Υ, με
σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και με προβολικό.
Ο διαχειριστής του Μoodle του σχολείου δημιούργησε μαθήματα για κάθε τάξη του σχολείου, στην οποία ο/η δάσκαλος/α είχε τον αντίστοιχο διαχειριστικό ρόλο. Αντίστοιχα, εγγράφησαν στην ασύγχρονη αυτή τάξη οι μαθητές και δόθηκαν οδηγίες και στους γονείς των
παιδιών. Όταν τελικά στα τέλη Νοεμβρίου του 2009 το Δημοτικό Σχολείο του Κολεγίου «Ανατόλια» έκλεισε για μια εβδομάδα, οι τρεις τελευταίες τάξεις του σχολείου λειτούργησαν
με μεγάλη ανταπόκριση μέσω της πλατφόρμας Μoodle. Το θέμα αυτό καταγράφηκε και
στον ημερήσιο τύπο της εποχής (Κουταλιάνου 2009).
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Την επόμενη χρονιά, το σχολείο επένδυσε τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού όσο και
στη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής όλων των αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου,
ώστε τον Δεκέμβριο του 2011 η πλατφόρμα Μoodle να χρησιμοποιηθεί από όλους τους
δασκάλους του σχολείου για την ημερήσια καταγραφή των καθημερινών καθηκόντων του
κάθε τμήματος καθώς και σαν μέσο οργάνωσης και εμπλουτισμού της διδασκόμενης ύλης.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως στα 15 τμήματα των τάξεων Α’-Ε’, η χρήση της
πλατφόρμας γίνεται σε προαιρετική βάση από τους μαθητές/γονείς, ενώ στα 3 τμήματα της
ΣΤ’ τάξης, η οποία λειτουργεί ως «ψηφιακή τάξη» με όλους τους μαθητές να κατέχουν ατομικό Η/Υ, η χρήση της πλατφόρμας μπορεί να γενικευθεί.

Εικόνα 1: Καταγραφή διδασκόμενης ύλης
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Εικόνα 2: Καταγραφή καθηκόντων τμήματος

Αποτελέσματα Χρήσης
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που διαθέτει η πλατφόρμα του Μoodle να εξάγει στατιστικά
δεδομένα ανά εβδομάδα για το τρέχον εξάμηνο (Δεκ. 2011-Μάιος 2012) διαπιστώθηκαν οι
παρακάτω παρατηρήσεις:
°

Μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τους μαθητές της έκτης τάξης.
Οι μαθητές της έκτης τάξης επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα τον ιστοχώρο του
Μoodle συγκριτικά με τους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην δυνατότητα που έχουν να εισέρχονται από τον δικό τους προσωπικό
μαθητικό υπολογιστή σε συνδυασμό με την παρακίνηση που υπάρχει από τους δασκάλους των τμημάτων. Η επισκεψιμότητα των μαθητών αυξήθηκε πολύ περισσότερο όταν
ο δάσκαλος της τάξης παρέθεσε ατομικά ή ομαδικά θέματα για ανάπτυξη. Με τη χρήση
της δυνατότητας δημιουργίας forum συζητήσεων του Μoodle, οι μαθητές κατάφεραν
να συνομιλούν μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση της εργασίας, τη διαχώρισαν σε επιμέρους τμήματα και μοίρασαν τις αρμοδιότητες, αλληλοβοηθούνταν μεταξύ τους, παρέθεταν το υλικό που είχε συλλέξει ο καθένας και τελικά συνέθεταν όλοι μαζί την τελική εργασία. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές απέκτησαν ενεργό ρόλο στην πλατφόρμα
και έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους ικανοποιώντας την ανάγκη ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος.
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Αύξηση επισκεψιμότητας στις προσπάθειες ανάρτησης συμπληρωματικού υλικού από
τον δάσκαλο.
Παρόλο που η διοίκηση του σχολείου θέτει προαιρετική τη χρήση του Μoodle για τους
δασκάλους των τάξεων Α’-Ε’ όσον αφορά την ανάρτηση συμπληρωματικού μαθητικού
υλικού πέρα από τα καθήκοντα που έχουν δώσει στους μαθητές για την επόμενη μέρα,
τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν πως οι μαθητές εισέρχονται σταδιακά με μεγαλύτερη
συχνότητα σε μαθήματα όπου ο δάσκαλος παραθέτει επιπλέον υλικό. Το συμπληρωματικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αρχεία κειμένου που μοιράστηκαν στην αίθουσα
διδασκαλίας, φύλλα εργασίας, αρχεία παρουσιάσεων συνοπτικών σημειώσεων, λύσεις
ασκήσεων της προηγούμενης ημέρας/εβδομάδας, εκπαιδευτικά video ή αρχεία flash
που παρουσιάζουν διαδραστικά κάποιο θέμα που παρουσιάστηκε αναφορικά στην τάξη ακόμα και εικόνες.

°

Αύξηση της επισκεψιμότητας στην προσπάθεια ανάρτησης των καθηκόντων με αισθητικά καλύτερο τρόπο.
Είναι γεγονός πως σε παιδιά και ιδιαίτερα σε παιδιά δημοτικού, τα χρώματα, οι εικόνες,
το μέγεθος των γραμμάτων ακόμα και η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται παίζουν
πολύ μεγάλο ρόλο στο κέντρισμα του ενδιαφέροντος τους. Έτσι, παρατηρήθηκε πως
υπήρχαν περιπτώσεις όπου ο δάσκαλος δημιουργούσε έναν πιο όμορφο τρόπο παρουσίασης των καθηκόντων, με εικόνες σχετικές με το μάθημα της ημέρας, γράμματα με
διαφορετικά, έντονα χρώματα και μεγέθη, με αποτέλεσμα η επισκεψιμότητα των μαθητών να αυξάνεται σταδιακά και σημαντικά, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του σχολείου.
Επιπλέον οι χιουμοριστικές φράσεις, όπως «Να μην ξεχάσω να…» και προσωπάκια 
που λειτουργούν σαν ένα είδος παιχνιδιού για τον μαθητή που του προκαλεί εντύπωση
προκειμένου να πράξει κάτι, προτάσεις για βιβλία διακοπών και ευχές ανέβασαν αισθητά τις εμφανίσεις. Καθώς η χρήση της πλατφόρμας στο σπίτι γίνεται με την επίβλεψη των γονέων, σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε το σχολείο στους γονείς, διαπιστώθηκε πως η ανάρτηση στο Μoodle των καθημερινών καθηκόντων με ελκυστικό τρόπο είχε απήχηση και στους γονείς όχι μόνο των απόντων μαθητών της ημέρας, αλλά και
σε πολλούς άλλους που συμμετείχαν στην οργάνωση της καθημερινής μελέτης των
παιδιών τους.

°

Δημιουργία τεστ πραγματικού χρόνου.
Τα τελευταία χρόνια, τα θέματα των εξετάσεων των αγγλικών των προηγούμενων ετών
παραθέτονταν σε μία ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του σχολείου όπου οι μαθητές
μπορούσαν απλά να τα δουν υπό την μορφή εγγράφου. Από φέτος, τα θέματα αυτά είναι διαθέσιμα στους μαθητές και με την μορφή τεστ μέσω του Μoodle. Οι μαθητές της
έκτης τάξης λοιπόν, μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα και να πραγματοποιήσουν τα
τεστ που έχουν δημιουργηθεί από τα θέματα των προηγούμενων ετών, λαμβάνοντας
στο τέλος την βαθμολογία τους. Με αυτόν τον τρόπο η επίλυση του κάθε τεστ γίνεται
με βάση τους ρυθμούς μάθησης του κάθε μαθητή αλλά και της επανάληψης των αναρτημένων τεστ περισσότερες από μία φορά, για διάγνωση των αδυναμιών των μαθητών
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ή της εμπέδωσης συγκεκριμένων γνώσεων. Παρατηρήθηκε πως οι μαθητές κάνουν
χρήση της δυνατότητας αυτής και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους, καθιστώντας έτσι το
Μoodle ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης.
Πέρα όμως από τα στατιστικά που δίνει η ίδια η πλατφόρμα του Μoodle, θετικά είναι και
τα σχόλια που προέρχονται από τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι εξυπηρετούνται ιδιαίτερα από την χρήση του συστήματος λόγω της δυνατότητας που έχουν να παρακολουθούν
τα καθήκοντα των παιδιών τους για την επόμενη μέρα σε περίπτωση που λείπουν από το
σχολείο, είτε έχουν ξεχάσει να σημειώσουν κάτι, είτε δεν το κατέγραψαν σωστά.

Συμπεράσματα – Μελλοντικοί Στόχοι
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle δύναται να διευκολύνει την καλύτερη οργάνωση, τη
δυναμική ενημέρωση και τον πολυμεσικό εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού ενός
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η διδακτική προσέγγιση έχει θετική απήχηση
στους μαθητές παροτρύνοντάς τους να εμπλακούν με τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από
την τεχνολογία η οποία ούτως ή άλλως αποτελεί ή θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο
κατά την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι μέσω του Μoodle, η διδασκαλία των μαθημάτων κάθε τάξης του δημοτικού σχολείου μπορεί να εμπλουτιστεί τόσο με διασκεδαστικό τρόπο, αλλά προπάντων αποτελώντας σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το εγχείρημα
αυτό αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης, η οποία φαίνεται πως κερδίζει το
ενδιαφέρον των μαθητών όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και στον ελεύθερο τους χρόνο,
αποκτώντας ταυτόχρονα δεξιότητες όπως η εκμάθηση υπολογιστών και η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων όπως π.χ. η συνεργατικότητα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι
το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό συσχετίζεται με έναν πολυμορφικό τρόπο παρουσίασης
της πληροφορίας και οδηγεί στην καλλιέργεια της «πολυμορφικής εγγραμματοσύνης»
(multiliteracy) των μαθητών (Σαμαρά, Pappas, Κraus-Georgiadis 2003). Τέλος, η εμπειρία
έδειξε πως για τον μέσο εκπαιδευτικό, το Moodle είναι ένα αρκετά εύχρηστο, βατό και κατανοητό εργαλείο δημιουργίας χώρου που φιλοξενεί υλικό για τους μαθητές, συγκριτικά με
την προσπάθεια δημιουργίας ενός ιστότοπου εξ’ αρχής από μηδενική βάση, καθώς τότε
κρίνεται αναγκαία η γνώση εξειδικευμένων προγραμματιστικών γλωσσών που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν (Λαμπροπούλου, Ξυνόγαλος 2011).
Στα μελλοντικά σχέδια του σχολείου περιλαμβάνεται η περαιτέρω επέκταση της πλατφόρμας του Μoodle αναπτύσσοντας:
°

°

Μια ταξινομημένη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού, όπου οι δάσκαλοι θα μπορούν να αναρτούν το υλικό που έχουν στη διάθεση τους προκειμένου να είναι διαθέσιμο για κάποιον άλλο εκπαιδευτικό του σχολείου.
Έναν χώρο υπό τη μορφή μαθήματος για τη δημοσίευση των ανακοινώσεων του
σχολείου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αποστολή έντυπης αλληλογραφίας
προς τους γονείς των μαθητών.
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Μία πλατφόρμα μέσω της οποίας οι μαθητές θα μπορούν να αναρτούν τις εργασίες
τους μέσα στην τάξη ή από το σπίτι.
Μία πλατφόρμα όπου θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μυούν τους μαθητές τους
στη χρήση τεχνολογιών Web 2.0 όπως η χρήση ενός Wiki.
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ με σκοπό την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας
στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
Eυαγγελία Τσιαβού
Λέκτορας Γερμανικής γλώσσας 407/80 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
ΣΕΠ του ΓΕΡ 61 στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
etsiavou@snd.edu.gr
Περίληψη
Εκσυγχρονίζοντας το ξενόγλωσσο μάθημα με τις τεχνολογικές και διδακτικές εξελίξεις αποτελεί αναπόδραστη επιλογή η χρήση ΤΠΕ κατά τη διαπολιτισμική ανταλλαγή που συντελείται μέσα στις εκπαιδευτικές δομές. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη μια σύνοψη σε θεωρητικό
επίπεδο που θα θεμελιώσει τόσο την επιλογή των Νέων Μέσων όσο και εκείνη του υλικού
που ενισχύει τη διαπολιτισμικότητα.
Λέξεις - κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, Γερμανικά, Νέα Μέσα
Εισαγωγή
Αναμφίβολα οι ΤΠΕ αναδιαμόρφωσαν τα τελευταία χρόνια ποικίλες εκφάνσεις των κοινωνικών συνηθειών και φυσικά δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο ούτε τον επιστημονικό χώρο.
Στον εκπαιδευτικό τομέα αποτυπώνεται αυτή η αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές που στηρίζονται στη χρήση των Νέων Μέσων με σκοπό τον εμπλουτισμό του μαθήματος. Ειδικά στο
ξενόγλωσσο μάθημα, η αναγκαία επικαιροποίηση γίνεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ με γνώμονα τη σύγχρονη μεθοδική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας λαμβάνοντας υπόψη και την
πληθυσμιακή πολυπολιτισμικότητα στην τάξη.
Διδακτική των Νέων Μέσων και Διαπολιτισμικότητα
Η λειτουργικότητα των Νέων Μέσων (καθ)ορίζεται από τον παράγοντα της τεχνολογίας αλλά και του περιεχομένου όπως και από τη διαμεσολαβητική και τη συσχετιστική προοπτική.
Στα πλαίσια του ξενόγλωσσου μαθήματος, όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλουν στην επίκαιρη επιταγή της διαπολιτισμικότητας, που ενισχύεται ποικιλοτρόπως: η πρώτη προοπτική
αποτελεί προϋπόθεση για την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των διάφορων πολιτισμών. Παράλληλα, βάσει της συσχετιστικής προοπτικής, καθίσταται δυνατή και η
ανάπτυξη συσχετισμών ως προς το πολιτισμικό περιεχόμενο, που μπορεί να αφορά από
ιστορικά στοιχεία μέχρι πληροφορίες για την καθημερινότητα. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι
ΤΠΕ που ξεπερνάν σε αυτήν την περίπτωση τον εργαλειακό τους ρόλο, καθώς καθίστανται
φορείς συλλογικότητας και ανταλλαγής με απόλυτα εκσυγχρονισμένο προφίλ.
Η αλληλεπίδραση και ανάκλαση όλων αυτών των στοιχείων έχει αποτελέσει την αφορμή
για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης, μοντέλων, υποθέσεων και θεωρητικών τοποθετήσεων,
που στη βιβλιογραφία κατηγοριοποιούνται με τον όρο «Διδακτική των Μέσων»
(Mediendidaktik) (Kron/Sofos, 2003). Στο επίκεντρο της προβληματικής βρίσκεται το σημαντικό ζήτημα κατά πόσο περιεχόμενα και διδακτικοί σκοποί παρουσιάζονται μιντιακά και
ποια μέσα είναι κατάλληλα για τη διδακτική στοχοθεσία (Kron/Sofos, 2003), γιατί από τις
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ΤΠΕ εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος η επιτυχία του μαθήματος, καθώς καθιστούν δυνατή
την επικοινωνία στην ξένη γλώσσα με άμεσο τρόπο και σε άμεσο χρόνο. Παράλληλα τα Νέα
Μέσα προετοιμάζουν τους σπουδαστές για μια αλλότρια πραγματικότητα -ένας στόχος που
συμπίπτει με εκείνον του ξενόγλωσσου μαθήματος (Storch, 1999)-, που χαρακτηρίζεται από
την έμμεση, μιντιακά μεταδιδόμενη επικοινωνία.
Ως εκ τούτου, η εκμάθηση ξένων γλωσσών δε γίνεται πλέον αποκλειστικά στη βάση ενός
εγχειριδίου, παρά προσανατολίζεται στη χρήση ΤΠΕ, που παρουσιάζουν το γλωσσικά ανοίκειο σε περιβάλλον εμπλουτισμένο με οικεία περιεχόμενα σχετικά με τα ενδιαφέροντα ή
την προσωπικότητα των μαθητευόμενων. Η χρήση αυθεντικού υλικού χαρακτηρίζεται από
ταυτοχρονία σε πραγματικές συνθήκες και συνεπάγεται επιτάχυνση της (δια)δικτύωσης. Με
τη μετατροπή του μακρινού γεγονότος σε κοντινό πληροφοριακό δεδομένο ή σε αντικείμενο του μαθήματος, καταλύεται η χωρική απόσταση μεταξύ προσωπικής και εθνικής ζωτικής
σφαίρας και ξένης ιδιοσυγκρασίας και κουλτούρας. Συνεπώς, τα Νέα Μέσα ενισχύουν την
εκμάθηση ξένων γλωσσών εκτός του χώρου της γλώσσας-στόχου και διευρύνουν την επαφή
με την ξένη γλώσσα ακόμα και έξω από τις εκπαιδευτικές δομές (Rösler, 1994).
Η συμβολή των ΤΠΕ είναι σημαντική, γιατί υπο- και αντικαθιστούν τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση μέσα στο μάθημα. Επιπλέον, πέραν της δυνατότητας της ταυτόχρονης μάθησης,
γίνεται εφικτή η παραλληλία, η εξατομίκευση και η αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία,
καθώς οι ΤΠΕ δρουν πολλαπλασιαστικά σε διάφορα επίπεδα ταυτόχρονα: υποστηρίζοντας
τόσο την αυτοδιάθεση και την αυτενέργεια, όσο και την καθολική εμπλοκή του σπουδαστή,
παρέχουν ερεθίσματα για όλες τις αισθήσεις (οπτικά, ακουστικά, κινητικά κ.ο.κ.)
(Kron/Sofos, 2003). Η εφαρμογή των ΤΠΕ κινητοποιεί διδάσκοντα και διδασκόμενο να χρησιμοποιήσουν το οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την
απόκτηση νέων γλωσσικών γνώσεων ή την εμβάθυνση υπαρχουσών, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει το μάθημα με ερεθίσματα που μπορούν να αφομοιωθούν γρηγορότερα και να
ανακληθούν σε βάθος χρόνου (Storch, 1999).
Δυσκολίες χρήσης των Νέων Μέσων
Αυτή η θεωρητική επιχειρηματολογία μπορεί να είναι κοινός τόπος για τον επιστημονικό
χώρο και ίσως για μερικούς διδάσκοντες, ωστόσο φέρνει στην επιφάνεια ένα βασικό πρόβλημα: λόγω της έλλειψης επικαιροποίησης των γνώσεών τους και της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης, πολλοί συνάδελφοι στέκουν αμήχανα μπροστά στην υπερπροσφορά διδακτικού υλικού, καθώς δε γνωρίζουν ούτε που να το βρουν αλλά κυρίως με ποια κριτήρια
να το επιλέξουν, για να το αξιοποιήσουν προς όφελος της σύγχρονης διαπολιτισμικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Ενώ είναι σχετικά εύκολο να βρεθεί υλικό στο διαδίκτυο δίνοντας λέξεις-κλειδιά (συγκεκριμένα για τα Γερμανικά π.χ. DaF) ή ανατρέχοντας στις ιστοσελίδες του ινστιτούτου Goethe, συλλόγων καθηγητών, εκδοτικών οίκων κ.ο., τίθεται το ερώτημα για το ποια Νέα Μέσα είναι κατάλληλα αλλά κυρίως ποια περιεχόμενα συνάδουν με τις
σύγχρονες μεθοδολογικές επιταγές. Στις προφανείς δυσκολίες συγκαταλέγονται ο φόβος
των διδασκόμενων απέναντι στις ΤΠΕ, είτε επειδή δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτές,
είτε επειδή έχουν την αίσθηση ότι οι διδασκόμενοι είναι πιο ενημερωμένοι. Παρόλα αυτά,
η ανάγκη αλλά και το όφελος από τη χρήση ενός εργαλείου που θα αποσοβήσει τις εντάσεις μεταξύ αλλοεθνών μέσα στο μάθημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σε αυτό αποσκοπεί και η
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παρούσα εργασία, δηλ. να αποτελέσει πρακτικό οδηγό επιλογής, εφαρμογής και αξιολόγησης των Νέων Μέσων.
Κριτήρια επιλογής & αξιολόγησης πολυμεσικού υλικού από άποψης διαπολιτισμικότητας
Χωρίς να επεισέλθουμε σε λεπτομερή αντιστοίχηση μέσου και σκοπού και να καταλογογραφήσουμε τις ΤΠΕ, αξιοσημείωτο είναι ότι πέραν του διαδικτυακού υλικού (ασκήσεις
γραμματικής και φωνητικής, κείμενα, λεξικά, software δημιουργίας ασκήσεων, πλατφόρμες
κτλ.), τα Νέα Μέσα προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικές συνθήκες (Funk, 1999), ενώ τελευταία υπάρχει μεγάλη προσφορά σε οπτικοακουστικό υλικό
(DVD με εκπαιδευτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.ο.κ.). Η επιλογή τους εξαρτάται από τη
διδακτική φάση, το γλωσσικό επίπεδο, τη στοχευμένη καλλιέργεια συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων, το βαθμό εξοικείωσης διδάσκοντα και διδασκομένων με τις ΤΠΕ, την ύπαρξη Νέων Μέσων και την πρόσβαση σε αυτά.
Θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιλογή κάποιου Μέσου είναι η ευχρηστία του, και συγκεκριμένα κατά πόσο π.χ. η πλοήγηση ή η επιφάνεια εργασίας είναι φιλικές στο χρήστη,
ενώ σημαντικά είναι επίσης χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διάδραση και την αφομοίωση (Rösler, 2007). Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση δημιουργίας πολυμεσικού υλικού, ενέχεται ο κίνδυνος να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην τεχνολογική πραγματοποίησή του
παρά στη διδακτική λειτουργικότητά του. Αυτό το γεγονός είναι συχνό φαινόμενο στην περίπτωση αξιοποίησης διαπολιτισμικού υλικού, όμως δε θα επεισέλθουμε περαιτέρω, καθότι η διαπίστωση των συνεπειών του δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, η
οποία θα περιοριστεί στη χρήση «έτοιμου» υλικού.
Εκτός από την επιλογή του Μέσου, σημαντικό ρόλο παίζουν τα πολιτιστικά περιεχόμενα και
θέματα. Ο ρόλος των διδασκομένων σε αυτή του είδους τη διαδικασία μάθησης είναι κομβικός: καλούνται (ή τουλάχιστον έτσι πρέπει) να συνεπιλέξουν το υλικό και να συνδιαμορφώσουν τη δομή του μαθήματος, εφόσον η διαπολιτισμική μάθηση καθίσταται δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι οι διδασκόμενοι θα μπορέσουν να συγκρίνουν τη δική τους
πραγματικότητα και τα ατομικά τους ενδιαφέροντα με τα αντίστοιχα ξένα
(Hackl/Langnger/Simon-Pelanda, 1998). Έχοντας αυτό σαν προτεραιότητα, το περιεχόμενο
χάνει κάπως την αρχική του βαρύτητα, μιας και στο επίκεντρο κάθε μαθησιακής κατάστασης δε βρίσκεται το ίδιο το αντικείμενο αλλά η ανάπτυξη και καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων, που θα κάνουν το διδασκόμενο ικανό να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής και επί του προκείμενου, στην
επαφή με ξένες κουλτούρες (Zeuner, 2009).
Ωστόσο, ανακύπτουν κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα όταν καλούμαστε να επιλέξουμε θέματα που προάγουν τη διαπολιτισμικότητα. Παράγοντες όπως η τοπική εγγύτητα της χώρας/του πολιτισμού προέλευσης, κατά πόσο το διδακτικό προσωπικό έχει ως μητρική ή όχι
τη Γερμανική, το γλωσσικό επίπεδο των διδασκομένων, το θεσμικό πλαίσιο του μαθήματος,
ο σκοπός της διαπολιτισμικής ανταλλαγής και το δυναμικό των διδασκόμενων καθορίζουν
την επιλογή του υλικού (Ehnert/Möllering, 2001 και Bischof/Kessling/Krechel 1999). Επιπλέον, αξιομνημόνευτο είναι ότι η καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων πρέπει να βασίζεται στη
διαμεσολάβηση πολιτισμικών γνώσεων έτσι ώστε να μην παραμελείται η εκμάθηση των
Γερμανικών. Για αυτό το σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές αντιπροσωπευτικές
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εικόνες της γερμανικής κοινωνίας, που φέρουν πληροφορίες για ποικίλες εκφάνσεις της
ζωής εκεί. Καθώς ενδέχεται να ανασυρθούν μέσω αυτών προκαταλήψεις, προκύπτει η αναγκαιότητα διαχείρισης συγκρούσεων και η προδιάθεση διεύρυνσης των οριζόντων από
πλευράς των διδασκόμενων για να αποφευχθούν εντάσεις αλλά και για να σχετικοποιηθούν τα στερεότυπα (Doyé, 1995).
Η καταλληλότητα του διαπολιτισμικού υλικού μπορεί να διαπιστωθεί σε επίπεδο πραγματικότητας (ιστορική εξέλιξη και κοινωνική διαφοροποίηση της ξένης χώρας), αντιπροσωπευτικότητας (αναγνωρισιμότητα των επιλεγμένων θεμάτων ως αποδεκτή εμπειρία), σε επίπεδο διαμεσολάβησης (αντιστοίχηση με οικεία θέματα) και ταύτισης (παραπομπή σε τομείς
πολιτισμικης διαφοροποίησης και επικοινωνίας) (Buttjes, 1995). Συνεπώς, βάσει των ακόλουθων ερωτημάτων μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσο ένα διδακτικό (νέο) μέσο πληροί τα
διαπολιτισμικά κριτήρια (Delmas/Vorderwüllbecke, 1989 στο Huneke/Steinig, 2005). Ο κατάλογος αυτός αναφέρεται βέβαια στην επιλογή διδακτικών εγχειριδίων, ωστόσο εδώ έχει
διαμορφωθεί για τη χρήση και επιλογή υλικού με τη βοήθεια των ΤΠΕ.
•

Αντιστοιχεί η επιλογή του υλικού στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των διδασκόμενων;

•

Ποια πρόθεση βρίσκεται πίσω από την επιλογή των ΤΠΕ και του υλικού;

•

Από ποια σκοπιά παρουσιάζεται ο πολιτισμός της γλώσσας-στόχου;

•

Μεταφέρονται εικόνες της καθημερινότητας ή του δημόσιου βίου (θεσμοί, «υψηλή» κουλτούρα);

•

Διαπιστώνονται συγκεκριμένες απόψεις, προκαταλήψεις ή ιδεολογίες;

•

Παρουσιάζεται ο πολιτισμός της γλώσσας-στόχου εξιδανικευμένα ή μάλλον κριτικά;

•

Επιβεβαιώνονται ή σχετικοποιούνται διάφορα στερεότυπα;

•

Αντιπροσωπεύονται και άλλες γερμανόφωνες χώρες;

•

Εμπεριέχονται διαπολιτισμικά στοιχεία που επιτρέπουν τη σύγκριση;

•

Πόσο επίκαιρες είναι οι πολιτιστικές πληροφορίες;

Σημαντικό παραμένει το ζήτημα κατά πόσο τα περιεχόμενα συμβάλλουν στην αλλαγή ή μετατροπή της εικόνας του Ξένου, κάτι που επιτυγχάνεται όταν παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης συνηθειών, εθίμων, συμπεριφορών, ιστορικών γεγονότων, προσωπικών μουσικών,
λογοτεχνικών ή κινηματογραφικών προτιμήσεων. Επιθυμητή είναι η καλλιέργεια της κοινωνικο-πολιτισμικής ικανότητας, που χαρακτηρίζει το άτομο κατά την αναγνώριση της αλλότριας κουλτούρας και της εθνικής με τρόπο που καθιστά δυνατή τη χρήση της ξένης γλώσσας (Zeuner, 2009).
Η χρήση των ΤΠΕ στο ξενόγλωσσο μάθημα μπορεί να αποσκοπεί πρωτίστως στη γλωσσική
καλλιέργεια και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, όμως τα οφέλη της επεκτείνονται και πέρα
από αυτή: Κινητοποιώντας το θυμικό των διδασκομένων, τα προϊόντα edutainment συμβά-
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λουν στην διαφοροποίηση, εξατομίκευση και εντατικοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας,
ενισχύουν την αυτοδιαχείρηση της μάθησης (Huneke/Steinig, 2005). Ο διδάσκοντας, χρησιμοποιώντας τα λανθάνοντα ή μη διαπολιτισμικά περιεχόμενά τους, ενεργοποιεί στο διδασκόμενο προκαταλήψεις και στερεότυπα προκαλώντας τον να τα αντιμετωπίσει και εν μέρει να τα αποδομήσει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα πλαίσια του ξενόγλωσσου μαθήματος ο βαθμός αυτοματισμού αυτής της διαδικασίας είναι μεγάλος, επειδή η
(ξένη) γλώσσα είναι φορέας και εργαλείο διαπολιτισμικότητας ταυτόχρονα. Μιας και τα
πολιτισμικά περιεχόμενα των εγχειριδίων σύντομα δείχνουν παρωχημένα, εφόσον ο εκσυγχρονισμός τους είναι χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία, ο διδάσκων καλείται να χρησιμοποιήσει επιπλέον επίκαιρο (συνήθως οπτικοακουστικό) υλικό προκειμένου να κάνει το
μάθημα γόνιμο τόπο διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Πρέπει όμως να επιλέξει βάσει ορισμένων κριτηρίων, που αφορούν στο ηλικιακό, διανοητικό, γλωσσικό επίπεδο και καθορίζουν
την ποιότητα των πληροφοριών όπως και την επεξεργασία τους μέσα στο μάθημα (Rösler,
2007).
Στο αρχάριο επίπεδο δε μπορεί να αποφευχθεί η διαμεσολάβηση γεγονότων, καλό θα ήταν
όμως να ληφθούν υπόψη ευαίσθητα θέματα, όπως οι φυλετικές διαφορές, η επεξεργασία
των οποίων είναι δύσκολο να ενταχθεί στο μάθημα. Σε προχωρημένο επίπεδο κάτι τέτοιο
δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο, επειδή δε χρειάζεται να μεταδοθούν απλά τα συμβάντα, καθώς οι διδασκόμενοι καλούνται να αντιπαραθέσουν τη δική τους κοσμοθεώρηση με
την αλλότρια (Rösler, 2007) και είναι σε θέση να εκφραστούν γλωσσικά σε ικανοποιητικό
βαθμό. Αυτού του είδους η διάδραση αποτελεί και το πρώτο βήμα προς την κατανόηση του
ξένου.
Όσον αφορά συγκεκριμένα τα Νέα Μέσα, επιθυμητό είναι να συμβάλουν με αντιπροσωπευτικά δείγματα κειμένων, οπτικού, ακουστικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, τραγούδια, ταινίες, ντοκιμαντέρ, βίντεο-κλιπ κ.ο.). Δεν πρέπει να είναι παρωχημένα
ούτε ως προς την εμφάνιση, ούτε ως προς τη χρήση, ούτε ως προς το περιεχόμενο, μιας και
ξεπερασμένο layout και λογισμικό ή παλιομοδίτικες εικόνες όχι μόνο δεν εμπλουτίζουν το
μάθημα, αλλά και δεν κινητοποιούν τους διδασκόμενους. Τέλος, τα Νέα Μέσα ενισχύουν
αυτόνομες μορφές μάθησης που πραγματώνονται ιδιαίτερα επιτυχώς κατά την επεξεργασία διαπολιτισμικών στοιχείων: επιστρατεύεται η κριτική ικανότητα αναφορικά με την αξιολόγηση, σύγκριση, επιλογή, αναζήτηση, επιχειρηματολογία, ενώ καλλιεργείται το δυναμικό διαφοροποίησης ανάμεσα σε αντικειμενική παράθεση γεγονότων και την υποκειμενική
ερμηνεία. Επιπλέον, μπορούν να εφαρμοστεί η μέθοδος πρότζεκτ σε μεγάλο βαθμό
(Meijer/Jenkins, 1998), αλλά και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι (Tandem, Suggestopädie, Total
Physical Response, Νatural Approach).
Προτάσεις επιλογής πολυμεσικού υλικού
Υπάρχει πληθώρα ιστοσελίδων και ποικίλα προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν
για την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας στο μάθημα Γερμανικών, τόσο σε αρχάριο όσο
και σε προχωρημένο επίπεδο. Παρόλο που η βασική μεθοδική προσέγγιση παραμένει εκείνη της διαπολιτισμικής μάθησης, μπορεί να ενισχυθεί από άλλες (π.χ. επικοινωνιακή προοπτική), αρκεί να μη χαθεί ο προσανατολισμός στη διαπολιτισμική ανταλλαγή. Ενδεικτικά θα
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γίνουν εδώ ορισμένες αναφορές/παραπομπές, που φυσικά μπορούν να συνδυαστούν ή να
αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω επεξεργασία.
Συγκεκριμένα, το ινστιτούτο Goethe παραπέμπει με πολλά link σε βάσεις, WebQuests, σχετικούς ιστότοπους (βλ. Βιβλιογραφία). Εκτός από αυτά όμως αξίζει να γίνει μνεία στις ακόλουθες ιστοσελίδες: «Deutsche Stars – 50 Innovationen, die jeder kennen sollte“, herausgegeben von der Initiative „Partner für Innovation» (innovationen-fuer-deutschland: online).
Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με καινοτόμα προϊόντα που δημιουργήθηκαν στη
Γερμανία και χρησιμοποιούνται παγκόσμια. Αντλώντας παραδείγματα από χρηστικά αντικείμενα, έρχονται στο προσκήνιο καθημερινές ανάγκες των διδασκόμενων, που μπορούν να
αποτελέσουν αφορμή για σύγκριση σε προσωπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Στο «Das
GenerationenProjekt» (generationenprojekt: online), υπάρχουν προσωπικές μαρτυρίες Γερμανών σχετικά με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Από εκεί οι διδασκόμενοι μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν με διαφορετικό τρόπο συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα,
προσεγγίζοντάς τα με γνώμονα την ανθρώπινη διάσταση, συγκρίνοντάς τα με προσωπικές ή
εθνικές εμπειρίες και παραλληλίζοντάς τα ενδεχομένως με σύγχρονες μορφές πληροφόρησης (twitter). Με αφορμή το «Artful Thinking» (Artful Thinking: online), που είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης και αξιοποίησης καλλιτεχνικών τάσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πίνακες ζωγραφικής ή να αξιοποιηθούν πληροφορίες για γερμανούς ζωγράφους και καλλιτέχνες. Τέλος, το kinofenster (kinofenster: online) δίνει πολλά στοιχεία για κινηματογραφικές ταινίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε σε συνδυασμό με το αντίστοιχο λογοτεχνικό
κείμενο (όπου υπάρχει) είτε αυτόνομα (Τσιαβού, 2011).
Σύνοψη
Επιτακτική ανάγκη είναι τόσο η χρήση των ΤΠΕ στο ξενόγλωσσο μάθημα όσο και η αποσόβηση των εντάσεων που προκύπτουν μέσα στα πλαίσια του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος της τάξης. Η επικαιροποίηση του μαθήματος ταυτόχρονα με την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια μιας θεμελιωμένης θεωρητικά πρότασης
που όμως έχει άμεση πρακτική εφαρμογή. Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν τα κριτήρια καταλληλότητας Νέων Μέσων και διαπολιτισμικών περιεχομένων που μπορούν να
αποτελέσουν γνώμονα επιλογής τους.
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Αξιοποιώντας λογισμικά δημιουργίας ιστοριογραμμών για τη διδασκαλία του μαθήματος
της Ιστορίας. Μια διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία της ενότητας: «Η Ελληνική
Επανάσταση του 1821 – Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη»
Περδικούρη Κατερίνα1, Παπασωτηρίου Κατερίνα2
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Δρ. Πληροφορικής, Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 2ου ΓΕΛ Σαλαμίνας
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενσωματώνονται σταδιακά στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέροντας αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Η χρήση του Διαδικτύου, η ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού
λογισμικού αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής είτε σε μεμονωμένα μαθήματα είτε σε
διαθεματικά πλαίσια προγραμμάτων σπουδών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας περιγράφουμε μια διδακτική παρέμβαση για τη διδακτική ενότητα «Η Ελληνική Επαναστάση του
1821 – Ένα Μήνυμα Ελευθερίας για την Ευρώπη», στο μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου, αξιοποιώντας το λογισμικό MindView ver 4.0 για τη δημιουργία χρονογραμμών/ ιστοριογραμμών.
Λέξεις - κλειδιά: Διδασκαλία της Ιστορίας με ΤΠΕ, Ιστοριογραμμές
Εισαγωγή
Η υπόθεση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα φιλολογικά μαθήματα απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980. Η θετική στάση των μαθητών προς τους Η/Υ αλλά και η μεγάλη εξοικείωσή τους με προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο αποτελεί όχι μόνο κοινή διαπίστωση αλλά και ένα από τα κύρια επιχειρήματα για την ευρύτερη διδακτική τους αξιοποίηση.
Ταυτόχρονα η σύγχρονη προσέγγιση της διδακτικής της Ιστορίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Τσιβάς, 2010) . Το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο μετατρέπεται σε ένα διερευνητικό-ανακαλυπτικό διδακτικό μοντέλο που υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα (Fisher, 2001). Έτσι δημιουργείται ο
προβληματισμός για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Αρκετά διδακτικά σενάρια για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας περιλαμβάνουν είτε τη χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού ειδικά σχεδιασμένου για το μάθημα της Ιστορίας, είτε προτείνουν τη χρήση του
Διαδικτύου για την αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία ιστορικών πηγών είτε συνδυασμό
εκπαιδευτικού λογισμικού, διδακτικών εγχειριδίων και του Διαδικτύου (Γιακουμάτου 2000,
Επιτρόπου 2010, Παλιάτσου 2011).
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για το μάθημα της Ιστορίας με χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών
Τα δυο πιο δημοφιλή εκπαιδευτικά λογισμικά που προτείνονται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, έτσι όπως αποτυπώνονται σε διδακτικά σενάρια ενσωμάτωσης των
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ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας, είναι το «21 εν πλω» και το “Centenia”. To Centennia αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών χαρτών, που οπτικοποιεί τις εδαφικές
μεταβολές των κρατών της Ευρώπης από το 1000 μ. Χ. έως το 1997 μ.Χ. Οι χάρτες συνδέονται με χρονομηχανή και με μια βάση δεδομένων που δίνει πληροφορίες για κύρια γεγονότα, τόπους και πρόσωπα της εξεταζόμενης εποχής. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε πίνακες προσώπων, τόπων και γεγονότων. Μέσω του λογισμικού επιτυγχάνεται η διερευνητική οικοδόμηση της γνώσης, καθώς ο μαθητής παύει να είναι παθητικός δέκτης της γνώσης και μεταβάλλεται σε ενεργό υποκείμενο που αυτενεργεί, δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη του γνωστικού αντικειμένου, θέτει ερωτήματα, αναζητά απαντήσεις παρατηρώντας, συγκρίνοντας και αξιοποιώντας τα εργαλεία, οξύνει την κρίση του
και καλλιεργεί την αφαιρετική σκέψη. Στη διαδικασία αυτή ο καθηγητής συμμετέχει επικουρικά, καθοδηγεί και εποπτεύει, διατυπώνει καθοδηγητικές ερωτήσεις και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες.
Το «21 εν πλω» έχει τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά
γεγονότα της ιστορίας της Ευρώπης, ενότητες που αφορούν την ελληνική ναυτική παράδοση, τη νησιώτικη κοινωνία και οικονομία, τα πλοία της εποχής και το πλήρωμά τους και βέβαια, τις μεγάλες ναυμαχίες. Το λογισμικό υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη γραμμική παρουσίαση και μελέτη ιστορικών γεγονότων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι σύντομα και περιεκτικά, ενώ το περιεχόμενο τους καλύπτει μεγάλη χρονική περίοδο και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διδακτικές ενότητες.
Δυστυχώς όμως, δίνει μικρά περιθώρια αυτενέργειας και διερευνητικής μάθησης στους
μαθητές. Επίσης, το περιεχόμενο αναφέρεται αποκλειστικά στην «επίσημη» πολιτική και
στρατιωτική ιστορία, με ελάχιστες αναφορές στην καθημερινότητα, τις συνήθειες και τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων και αγνοείται ο πολιτισμός και η τέχνη. Υπάρχουν περιορισμένες αναφορές στις ιστορικές πηγές, χωρίς να «δένονται» με το υπόλοιπο υλικό (βρίσκονται
στο Ευρετήριο, που αποτελεί αυτόνομο κομμάτι του λογισμικού). Η εικονογράφηση είναι
πλούσια, με εικόνες καλής ποιότητας, δεν αναφέρεται πουθενά όμως η προέλευσή τους,
ούτε προτείνεται η διδακτική αξιοποίησή τους. Παράλληλα, το λογισμικό οδηγεί σε επιλεκτική οπτική πάνω στη Ιστορία. (Για παράδειγμα, τονίζεται η συνεισφορά των παραθαλάσσιων πληθυσμών και των νησιωτικών περιοχών στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων,
ενώ παραγνωρίζεται η προσφορά της ηπειρωτικής Ελλάδας).
Αξιολογώντας τα δυο παραπάνω λογισμικά όσον αφορά τη χρήση και αξιοποίησή τους στα
πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών. Γι’ αυτό και η χρήση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με λογισμικά ειδικού σκοπού για τη δημιουργία Ιστοριογραμμών
μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη νοητική πρόκληση στους μαθητές, βοηθώντας τους να
αναπτύξουν δεξιότητες ιστορικού και ψηφιακού γραμματισμού.
Η δημιουργία Ιστοριογραμμών με χρήση ΤΠΕ για το μάθημα της Ιστορίας
Η δημιουργία Ιστοριογραμμών με τη συνδρομή των δυνατοτήτων των ΤΠΕ αξιοποιεί σημαντικές όψεις της τεχνολογίας όπως η διαδραστικότητα, η πολυμεσικότητα, το υπερκείμενο. Η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας συνει-
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σφέρει ουσιαστικά στην προσέγγιση της παρελθοντικής πραγματικότητας, καθώς πραγματεύεται με οπτικό και ουσιαστικό τρόπο τη θεμελιώδη έννοια του ιστορικού χρόνου. Οι
ιστοριογραμμές με τις διαφορετικές εκφάνσεις με τις οποίες παρουσιάζονται ικανοποιούν επιστημολογικές, ιστοριογραφικές και παιδαγωγικές αρχές στο πλαίσιο των σύγχρονων θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών πορισμάτων της διδακτικής της ιστορίας.
Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εργαλείων, τα οποία πλέον προσφέρονται, αναδεικνύουν
την αποτελεσματικότητα των νέων διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών και επιτρέπουν την κατανόηση όψεων του ιστορικού χρόνου, όπως η αλληλουχία των γεγονότων
προσφέροντας ταυτόχρονα την οπτικοποίηση πληροφοριών του ιστορικού παρελθόντος
και συνεισφέροντας στην απόκτηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο διερευνητικών προσεγγίσεων.
Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής Παρέμβασης
Το σκεπτικό της διδακτικής αυτής παρέμβασης βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η διερευνητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση που εξασφαλίζουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γνώσης μπορεί να εμπλέξει συναισθηματικά και λογικά τους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία προβληματισμού, αναζήτησης, επιλογής, αναστοχασμού και σύνθεσης, δηλαδή σε μία διαδικασία που δεν τους παρέχει εύκολα η παραδοσιακή διδασκαλία
για το μάθημα της Ιστορίας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια.
Συγκεκριμένα, η διδασκαλία συνδέθηκε με το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, όπως
ορίζει η θεωρία του εποικοδομισμού του Piaget. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι νέες
έννοιες δομούνται στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας γνώσης κάτω από την επίδραση της
ομάδας (Piaget, 1977). Έτσι, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα μοντέλο στο
οποίο αποτυπώνεται η γνώση και η εμπειρία που διαθέτουν σχετικά με το θέμα. Γι΄ αυτό
το λόγο επιλέχθηκε για τη διδακτική μας παρέμβαση η διδακτική ενότητα «Η Ελληνική
Επανάσταση του 1821 – Ένα Μήνυμα Ελευθερίας για την Ευρώπη», από το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου. Η ενότητα αυτή έχει
αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας αλλά και προβληματισμού για τους μαθητές ήδη
από τα σχολικά χρόνια του Δημοτικού αλλά και του Γυμνασίου.
Παράλληλα, προωθείται η ευρετική-ανακαλυπτική και βιωματική μέθοδος προσέγγισης
της νέας γνώσης, σύμφωνη και με την αντίστοιχη θεωρία πρόσληψης της γνώσης του
Bruner, η οποία έχει να κάνει με γνωστικές διαδικασίες πρόσκτησης, επεξεργασίας και
κωδικοποίησης των πληροφοριών (Μπασέτας, 2002). Οι μαθητές αυτενεργούν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους
εύρεσης πληροφοριών, οι οποίες, λόγω του βιωματικού και εποπτικού τρόπου πρόσληψής τους, αποκτούν σύντομα το χαρακτήρα των γνώσεων. Η προσέγγιση της γνώσης είναι
πολύπλευρη και ολιστική και δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της πολυτροπικότητας των
στοιχείων, ένα από τα πλεονεκτήματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Επίσης, κατά την υλοποίηση της διδακτικής αυτής παρέμβασης, χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική και ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω της εργασίας σε ομάδες, δίνοντας στην
αναζήτηση της γνώσης μια κοινωνικοπολιτισμική διάσταση, σύμφωνη με τη διατυπωμένη
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θεωρία του Vygotsky. Η εργασία σε ομάδες και η κοινή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν προκαλεί δημιουργικές αντιδικίες (Αργύρης, 2002), που ευνοούν τον εποικοδομητικό διάλογο, την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και το σχεδιασμό συλλογικών μορφών
δράσης. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις μάθησης και τη θεωρία της
δραστηριότητας (activity theory), οι συνεργατικές δραστηριότητες συντελούν καταλυτικά
στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, ενώ καταλυτικό ρόλο παίζουν και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία (υλικά και συμβολικά) και ο καταμερισμός εργασίας (Κόμης, 2002).
Η δημιουργία ιστοριογραμμών βασίζεται στην αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την εξοικείωση χειρισμού του, γεγονός που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μια
νέου τύπου δεξιότητα, τη δεξιότητα της οθόνης (skill of screening) και, παράλληλα, μέσω
των διαδικασιών επεξεργασίας της πληροφορίας, οι μαθητές συγκρατούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη τους τις γνώσεις (Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών των γνωστικών μορφών μάθησης) (Mπασέτας, 2002).
Υλοποίηση της Διδακτικής παρέμβασης
Η Διδακτική παρέμβαση αφορούσε 2 τμήματα της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας και για κάθε
τμήμα αφιερώθηκαν 2 διδακτικές ώρες, ενώ πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Από τους μαθητές/ τριες ζητήθηκε δουλεύοντας σε ομάδες να δημιουργήσουν μια ιστοριογραμμή με 7 σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του
1821.
Οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης σε γνωστικό επίπεδο ήταν να παρακολουθήσουν οι
μαθητές /τριες τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης αναλύοντας και
αξιολογώντας ιστορικές πληροφορίες που βρίσκονται σε διαδικτυακές πηγές, να μάθουν
να προσεγγίζουν την ιστορία ως μια λογική αλληλουχία γεγονότων, να καλλιεργήσουν την
κριτική τους σκέψη συσχετίζοντας οπτικές πηγές όπως: εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, προσωπογραφίες, με ιστορικά γεγονότα, καταπολεμώντας παράλληλα τη στείρα απομνημόνευση χρονολογιών.
Σε μαθησιακό επίπεδο στόχος ήταν να εξασκήσουν οι μαθητές / τριες τη δυνατότητά να
μαθαίνουν μέσω της διερεύνησης και της ενεργής συμμετοχής σε δραστηριότητες αναπτύσσοντας πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Σε επίπεδο αξιοποίησης των ΤΠΕ στόχοι ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης και η εξάσκηση στη χρήση εργαλείων και λογισμικών δημιουργίας οπτικών αναπαραστάσεων και ειδικότερα Ιστοριογραμμών.
Πιο αναλυτικά για την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης την πρώτη διδακτική ώρα
παρουσιάστηκε στους μαθητές το λογισμικό δημιουργίας Ιστοριογραμμών MindView ver4.0
και τους δόθηκε η δυνατότητα μέσα από ένα παράδειγμα/ σενάριο επίδειξης να εξοικειωθούν με το περιβάλλον εργασίας αλλά και τις δυνατότητές του. (Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο λογισμικό δεν είναι εξελληνισμένο, δε δυσκόλεψε τους μαθητές/ τριες οι οποίοι
είχαν δουλέψει με αντίστοιχα προγράμματα δημιουργίας παρουσιάσεων, πολυμεσικών
εφαρμογών και παιχνιδιών στα πλαίσια του μαθήματος «Πολυμέσα» της Γ’ Λυκείου το αντίστοιχο τετράμηνο).
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Στη συνέχεια από στους μαθητές/ τριες ζητήθηκε χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης
Google και γράφοντας τα κατάλληλα λήμματα να κάνουν μια αναζήτηση σε ιστοσελίδες και
να καταγράψουν 7 σημαντικά γεγονότα (ονομαστικά και με χρονολογίες) που κατά τη γνώμη τους χαρακτηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/ τριες έπρεπε να συγκεντρώσουν αναζητώντας στο
Διαδίκτυο εικόνες όπως: πίνακες ζωγραφικές, προσωπογραφίες, χάρτες κ.α. που να αντιστοιχούν στα ιστορικά γεγονότα τα οποία είχαν ήδη καταγράψει στο φύλλο εργασίας τους.
Στη συνέχεια οι μαθητές/ τριες κλήθηκαν να δημιουργήσουν ανά ομάδες ιστοριογραμμές
(ενδεικτικό παράδειγμα παρουσιάζεται στο σχήμα 1), με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης τα οποία κατέγραψαν. Η ιστοριογραμμή κάθε ομάδας παρουσιάστηκε στην τάξη
ώστε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικού σχολιασμού από όλες τις ομάδες. Εδώ θα πρέπει
να σημειωθεί ότι δόθηκε ως οδηγία στους μαθητές/ τριες οι ιστοριογραμμές τους να μην
περιοριστούν σε μια απλή αποτύπωση και γραμμική παράθεση ιστορικών γεγονότων, μέσα
από οπτικές αναπαραστάσεις, αλλά να συμπεριλάβουν και σχόλια που να αφορούν την
ιστορική αλληλουχία των γεγονότων.
Οι μαθητές / τριες αξιολογήθηκαν ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια της
διδακτικής παρέμβασης, την ικανότητά τους στην αναζήτηση και επιλογή των πληροφοριών
που ζητήθηκαν καθώς και για την ιστοριογραμμή που δημιούργησαν.
Επίσης στο τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας δόθηκε στους μαθητές/ τριες ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογήσουν τη διδακτική παρέμβαση αλλά και να εκφράσουν τις
εμπειρίες τους από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο μάθημα της Ιστορίας. Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι το μάθημα της Ιστορίας γίνεται
πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό μέσα από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ αφού αποκτά βιωματικό
χαρακτήρα, ενώ οι μαθητές/ τριες δήλωσαν ότι η δημιουργία μιας ιστοριογραμμής τους
βοήθησε να συσχετίσουν πολύ πιο εύκολα πρόσωπα και χρονολογίες με ιστορικά γεγονότα.
Τέλος οι μαθητές/ τριες κατέγραψαν ότι θα επιθυμούσαν να επαναλάβουν μια παρόμοια
διδακτική παρέμβαση με χρήση ΤΠΕ σε νέα διδακτική ενότητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικών περιορίστηκε στο ρόλο του καθοδηγητή – συντονιστή –συμβούλου, υποστηρίζοντας τους μαθητές
στη διαδικασία της έρευνας, διευκολύνοντάς τους στο χειρισμό των ηλεκτρονικών εργαλείων προκειμένου να αναζητήσουν ψηφιακό υλικό (ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση),
να το επεξεργασθούν και να το συνθέσουν συνεργατικά (ομαδοσυνεργατική μάθηση) και
να μάθουν οικοδομώντας ενεργητικά τη νέα γνώση (εποικοδομηστική μάθηση).

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

52/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σχήμα 1:
Ενδεικτική ιστοριογραμμή που κατασκεύασαν οι μαθητές στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης.

Συμπεράσματα
Η αναγκαιότητα μιας διαφορετικής προσέγγισης του μαθήματος της Ιστορίας θεωρείται
σήμερα δεδομένη. Εξάλλου ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της σύγχρονης εκπαιδευ-
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τικής πράξης, όπως άλλωστε προτάσσουν και οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της
Ιστορίας, είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των μαθητών και η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Αυτό, προϋποθέτει την ανάληψη ενεργούς δράσης, από την πλευρά των
μαθητών μέσω της αναζήτησης, αξιολόγησης, σύγκρισης και αξιοποίησης πληροφοριών
διαθέσιμων σε ποικίλες γνωστικές βάσεις. Αυτού του είδους η ενεργοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ιστοριογραμμών χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία των
ΤΠΕ. Η χρήση οπτικών εργαλείων σκέψης όπως οι ιστοριογραμμές καταφέρνει να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευχαρίστηση και διανοητική πρόκληση στους μαθητές, όπως διαπιστώθηκε και στη διδακτική μας παρέμβαση.
Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται ουσιαστικότερος, καθώς από
κύριος φορέας της γνώσης μετασχηματίζεται σε σχεδιαστή, εμψυχωτή, καθοδηγητή και διευκολυντή της προσπάθειας των μαθητών να χειριστούν τα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία. Με
αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε ευκολότερα προς ένα εποικοδομηστικό μοντέλο μάθησης.
Παράλληλα η αξιοποίηση των ΤΠΕ προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες μπροστά από κάθε Η/Υ βοηθά στην αξιοποίηση της συνεργατικής μάθησης. Είναι γεγονός ότι η οµαδική εργασία είναι πιο ευχάριστη από την
ατοµική, διότι συµβαδίζει µε την ανάγκη των παιδιών για δράση και ενέργεια. Ντροπαλοί
και εσωστρεφείς µαθητές οι οποίοι δύσκολα εµπλέκονταν στη διάρκεια του τετραμήνου
στις µαθησιακές δραστηριότητες, συμμετείχαν ενεργητικά στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας. Και πάνω από όλα η οµαδική εργασία επιτρέπει από την φύση της και την διόρθωση
των λαθών σε µία χαλαρή, ευχάριστη και πλήρως υποστηρικτική ατμόσφαιρα, (Νηµά,
2002).
Επίσης οι μαθητές αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και λογισμικά δημιουργίας οπτικών
αναπαραστάσεων και παρουσιάσεων αναπτύσσουν ταυτόχρονα δεξιότητες στη χρήση των
νέων τεχνολογιών.
Κλείνοντας σε αυτό το σημείο την παρουσίαση της διδακτικής μας παρέμβασης θα θέλαμε
να αναφέρουμε ότι αποτελεί ανοικτό πεδίο έρευνας και προβληματισμού για εμάς η αξιοποίηση λογισμικού δημιουργίας ιστοριογραμμών και σε άλλες ενότητες του μαθήματος της
Ιστορίας.
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Γενικά λογισμικά και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη
μέσω του διαδραστικού πίνακα
Κοκολόγος Σταμάτιος, Ράλλης Μιχαήλ
Δάσκαλος Δημ. Σχ. Μακρακώμης, Δάσκαλος Δημ. Σχ. Αμφίκλειας
kokologos@sch.gr, mirallis@sch.gr
Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει με σύντομο τρόπο την αξιοποίηση των
λογισμικών γενικής χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από το περιβάλλον ενός
διαδραστικού πίνακα. Αρχικά ορίζεται η έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού και πώς αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλευρά όχι μόνο του εκπαιδευτικού ως εργαλείο
διδασκαλίας, αλλά και από την πλευρά του μαθητή ο οποίος μέσα από τις ΤΠΕ συμμετέχει
ενεργά στη διδακτική πράξη και διαμορφώνει τον τρόπο μάθησης αλλά και το αποτέλεσμα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα
εφαρμογής των λογισμικών γενικής χρήσης σε συνάρτηση με τον διαδραστικό πίνακα, που
σκοπό έχουν να δώσουν ερεθίσματα σε κάθε εκπαιδευτικό που έχει εντάξει ή επιθυμεί να
εντάξει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία για τον τρόπο που αυτά θα
χρησιμοποιηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά.
Λέξεις κλειδιά: Λογισμικά γενικής χρήσης, διαδραστικός πίνακας, εκπαιδευτική διαδικασία.
Εισαγωγή
Η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης είναι
βασισμένες στην αντίληψη της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία
οικοδόμησης της γνώσης. Ο μαθητής καλείται να επιλέξει και να διαμορφώσει τις
πληροφορίες, να κάνει υποθέσεις και να θέσει προβληματισμούς έτσι ώστε να δομήσει τη
γνώση (Foerster & Glasersfeld, 1999). Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενοποιεί την τάξη,
συγκεντρώνει την προσοχή και προσφέρει διάδραση με τον εκπαιδευτικό στο κέντρο. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουν και
ταυτόχρονα να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία με τους μαθητές στην τάξη, να προσφέρουν
εκπαίδευση βασισμένη στους υπολογιστές χωρίς να απομονώνονται από τους μαθητές και
να ενθαρρύνουν μια μεγαλύτερη διάδραση μαζί τους (Νιάρου & Γρουσουζάκου, 2008). Με
τον όρο "εκπαιδευτικό λογισμικό" αναφερόμαστε στο σύνολο των εφαρμογών για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή τον παγκόσμιο ιστό που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Κάποια λογισμικά υπηρετούν επικουρικά τους εκπαιδευτικούς διευκολύνοντάς
τους στο έργο τους, ενώ άλλες φορές ενισχύουν την προσπάθεια του μαθητή, παρέχοντάς
τους εργαλεία εξάσκησης, πηγές γνώσεις, κ.ά.
Επιπλέον, υπάρχει εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιείται στον συντονισμό του
εκπαιδευτικού έργου, τη συγκέντρωση και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, την
κατάρτιση και τήρηση του προγράμματος εκπαίδευσης και, γενικότερα, τη διοίκηση και
λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Εκτός από το λογισμικό που τίθεται στην
υπηρεσία του εκπαιδευτικού και του συστήματος εκπαίδευσης, υπάρχει και εκπαιδευτικό
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λογισμικό προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευόμενου. Εκπαιδευτικό
λογισμικό μπορεί να θεωρηθεί κάθε οργανωμένη πηγή γνώσης, όπως ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες, ψηφιακές συλλογές οπτικοακουστικού υλικού, κ.λπ.
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ, 2012 & http://www.smartedu.gr).
Τα λογισμικά γενικής χρήσης όπως οι επεξεργαστές κειµένου, τα λογιστικά φύλλα, το
λογισµικό παρουσιάσεων, τα οποία είναι διαθέσιµα σε κάθε σχολείο µε εργαστήριο
υπολογιστών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη. Έχει παρατηρηθεί ότι η
χρήση τέτοιου λογισµικού κινητοποιεί τους µαθητές, αυξάνει το ενδιαφέρον τους καθώς
και τον χρόνο που αφιερώνουν σε µια δραστηριότητα (Cox, 1999). Μέσα από διάφορες
εργασίες που προτείνονται, τα συγκεκριμένα λογισμικά μπορούν να αξιοποιηθούν
υποστηρίζοντας τη συνεργασία των μαθητών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορά στην
οργάνωση, την παρουσίαση και την υποστήριξη της δουλειάς τους, καθώς επίσης και τη
διερευνητική προσέγγιση καταστάσεων και προβλημάτων (Παπανικολάου, Τσαγκάνου &
Γρηγοριάδου, 2002 ).
Βέβαια σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του εγχειρήµατος, είναι: (α) η
απαιτούµενη τεχνογνωσία εκπαιδευτικών και µαθητών, (β) η τεχνολογική ωριµότητα του
∆ιαδικτύου, (γ) η ύπαρξη πηγών εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική γλώσσα, (δ) η
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην προετοιµασία και στην οργάνωση µαθηµάτων στα
οποία αξιοποιούν ουσιαστικά τις νέες δυνατότητες χωρίς να χρησιµοποιείται ο υπολογιστής
ως ένα ακόµα εποπτικό µέσο (Παπανικολάου, Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου, 2002 ).
Ο αποτελεσματικός τρόπος διάδρασης που προσφέρει ο διαδραστικός πίνακας συνίσταται
στο γεγονός ότι πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως παρουσίαση και παραγωγή
κειμένου, προβολή εικόνων, παρουσιάσεων ή video, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
κ.λ.π., δηλαδή δραστηριότητες που γίνονται με τα λογισμικά γενικής χρήσης, είναι ορατές
και προσβάσιμες από το σύνολο των μαθητών της τάξης, συμβάλλοντας στην
αποτελεσματικότερη μάθηση (Μπασδεκίδης & Χατζόπουλος, 2009).
Γενικά λογισμικά
Τα λογισμικά γενικής χρήσης, μπορούν πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τους
εκπαιδευτικούς και στο περιβάλλον του διαδραστικού πίνακα, προσφέροντας στους
μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, Λόγω της απλής τους χρήσης, αλλά και της εξοικείωσης που έχει μαζί τους ο
εκπαιδευτικός, μπορούν να τον βοηθήσουν να εντάξει τον διαδραστικό πίνακα στην
καθημερινή διδακτική πράξη, να αποβάλει την απροθυμία χρήσης του πίνακα που
δεδομένα υπάρχει μια και για πρώτη φορά καλείται να χρησιμοποιήσει ένα άγνωστο γι
αυτόν εργαλείο. Χρησιμοποιώντας έτσι αρχικά τα γενικά λογισμικά, θα καταφέρει να κάνει
σταδιακά τον διαδραστικό πίνακα ένα σημαντικό εργαλείο που θα τον βοηθά στην
διδασκαλία του.
Στο περιβάλλον του Δ.Π. οι μαθητές, μπορούν οι ίδιοι χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του
πίνακα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία π.χ. να τροποποιήσουν ένα κείμενο,
να γράψουν ορθογραφημένα, να λύσουν προβλήματα και ασκήσεις, να αλλάξουν τη δομή

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

57/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

και την εικόνα ενός κειμένου, και όλα αυτά να συμβαίνουν στο γνώριμο για αυτούς
περιβάλλον της τάξης, και όχι στο περιβάλλον του εργαστηρίου πληροφορικής. Και όλα με
προαπαιτούμενο για αυτούς μόνο την ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού μαρκαδόρου
για την αλληλεπίδραση με τον πίνακα και το περιεχόμενο σε αντίθεση με το εργαστήριο
πληροφορικής που χρειάζονται γνώσεις Η/Υ και με τον απλό προβολέα που η
αλληλεπίδραση είναι πρακτικά αδύνατη.
Οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω βρίσκουν βέβαια εφαρμογή και μέσα στο
περιβάλλον ενός εργαστηρίου πληροφορικής ή και με ένα απλό προβολέα, όμως δεν κανείς
δεν εγγυάται την προσοχή και συμμετοχή των μαθητών, αφήνοντας ταυτόχρονα
ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητά τους. Η δραστηριότητες αυτές αναφέρονται σε
ένα διαφορετικό τύπο διδασκαλίας, όπου ο μαθητής, παράλληλα με τον δάσκαλο, ενεργεί
μέσα στην τάξη ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις του.
Word-pdf
Τα συγκεκριμένα λογισμικά έχοντας μία συγγένεια μεταξύ τους, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με παρόμοιο και παράλληλο τρόπο. Ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για την οργάνωση, την επεξεργασία ακόμα και την
παρουσίαση πληροφοριών, μέσα από τη μορφή κειμένων, απλών αλλά και
εμπλουτισμένων με εικόνα, ήχο κ.λ.π.
Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου μαζί με έναν διαδραστικό πίνακα μπορεί να βρει
διάφορες εφαρμογές στην διδακτική πράξη:
Α) Στην παραγωγή κειμένου: Με πληροφορίες που έχουν συλλέξει από το διαδίκτυο τους
ζητείται να κατασκευάσουν ένα κείμενο το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους
και να γίνει μετά αξιολόγηση – διόρθωσή του από όλους.
Β) Επεξεργασία κειμένων - Ασκήσεων βιβλίων: η διδακτική ενότητα με τις ασκήσεις
παρουσιάζονται στον πίνακα και εκεί γίνεται πια η επεξεργασία – ανάλυση του κειμένου, η
επίλυση των ασκήσεων ή η αναζήτηση και ανακάλυψη του γραμματικού ή συντακτικού
φαινομένου της ενότητας με τη συμμετοχή όλων των μαθητών.
Γ) Τροποποίηση κειμένου - Επεξεργασία: Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν μέσα σε
φόρμες όπου έχει δοθεί πλαγιότιτλος, ένα κείμενο και όλο αυτό να συνιστά υποβοήθηση
στην παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, το αντίθετο: να έχουν το κείμενο σε φόρμες και να
δώσουν οι μαθητές πλαγιότιτλους. Ακόμη, σε δεδομένο κείμενο να το εμπλουτίσουν ή να
προσθέσουν διορθώσεις με μορφή σχολίων.
Δ) Αξιοποίηση διαφορετικών τύπων πληροφορίας: Πληροφορίες που δίνονται με
διαφορετικές μορφές (κείμενο, εικόνες, πίνακες, διαγράµµατα, ήχων, video, κ.λ.π.) σε ένα
αρχείο-κείμενο συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στη χρήση εναλλακτικών
αναπαραστάσεων της πληροφορίας. Με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα μπορεί να
δημιουργηθεί ψηφιακό αρχείο-εγκυκλοπαίδεια όλων των εργασιών των μαθητών(εικ.1).
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εικ.1:Αρχείο εργασιών

Ένα αρχείο το οποίο είναι προσπελάσιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή από όλους τους
μαθητές, παρουσία όλης της τάξης, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η παρουσίαση,
επεξεργασία και τροποποίηση αυτών.
Έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και επανάκτησης των κειμένων ή εργασιών τους.
Μπορούν να κατασκευάσουν ημερολόγιο τάξης, να δημιουργήσουν σχολική εφημερίδα,
καθώς και η κατασκευή λεξικού όρων είναι μερικά δείγματα εργασιών που μπορούν οι
μαθητές να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, κατά προτίμηση
δουλεύοντας ομαδικά και προβάλλοντας τα αποτελέσματά τους στην επιφάνεια του
διαδραστικού πίνακα για κριτική και αξιολόγηση από όλη την τάξη.
Power point
Το λογισμικό παρουσίασης δίνει την δυνατότητα να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι
δυνατότητες του διαδραστικού και να είναι έτσι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας. Οι
υπερμεσικές δυνατότητες που παρέχει, δίνουν στο μαθητή το ρόλο του δημιουργού και όχι
μόνο του απλού χρήστη, αφού εμπλέκεται σε διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης.
Έξαλλου, σε μεγάλο βαθμό το ειδικό λογισμικό του διαδραστικού πίνακα ενσωματώνει
πολλά στοιχεία από το λογισμικό παρουσίασης.
Οργανώνουν τις πληροφορίες και τα συμπεράσματά τους υπό μορφή πολυμεσικής
παρουσίασης (δηλ. εικόνα, ήχο, κείμενο βίντεο σχεδιαγράμματα). Με τον τρόπο αυτό
αναπτύσσουν δεξιότητες οργάνωσης, σχεδιασμού, έρευνας, συλλογισμού και παρουσίασης
των πληροφοριών.
Δημιουργούν και προβάλλουν διαφάνειες µε στόχο την παρουσίαση ενός θέµατος ή
ειδικότερα την υποστήριξη ενός µαθήµατος. Η προετοιµασία µιας παρουσίασης καλλιεργεί
την αφαιρετική ικανότητα των µαθητών καθώς οι διαφάνειες είναι λιτές σε κείµενο και
πρέπει να επικεντρώνονται στην ουσία του θέµατος που προβάλλουν.
Το λογισμικό παρουσίασης μπορεί κατά βάση να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για να
παρουσιάσουν μια ομαδική εργασία που τους έχει ανατεθεί, για εμπέδωση της γνώσης που
έχουν αποκτήσει μετά από τη διδασκαλία μιας ενότητας, ακόμα και να δημιουργήσουν μια
δική τους παρουσίαση που να αφορά σχολικές γιορτές ή επετείους. Για παράδειγμα, οι
μαθητές του σχολείου στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου
ετοιμάζουν και παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους ένα χρονικό της Ελληνικής
Επανάστασης, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχουν αντλήσει και
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κατακτήσει από την διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
ενός προγράμματος παρουσιάσεων με τη χρήση βίντεο, εικόνων, ήχου και αφήγησης. Έτσι
ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο σχολικών γιορτών, όπου η δική τους συμμετοχή
εξαντλείται με την απομνημόνευση-απαγγελία, και γίνονται πια οι ίδιοι οι δημιουργοί.
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, το λογισμικό παρουσίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την υποστήριξη ενός μαθήματος ως προοργανωτή της διδασκαλίας, ως αφόρμηση
προβάλλοντας διαφάνειες µε σχετικό πληροφοριακό υλικό, οδηγίες, ερωτήµατα,
δραστηριότητες, συνδέσµους προς δικτυακούς τόπους, κ.λ.π. Η δυνατότητα εξάλλου
δηµιουργίας µιας µη-γραµµικής παρουσίασης (µε τη χρήση συνδέσµων προς διαφορετικά
σηµεία της παρουσίασης) προσδίδει ευελιξία στην προβολή των διαφανειών και στην
πλοήγηση σε αυτές ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος.
Internet
Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση πληροφορίας. Οι μαθητές θα
πρέπει μέσα από επιλεγμένες ιστοσελίδες να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν, να συλλέξουν
και να επεξεργαστούν τις απαραίτητες για το θέμα πληροφορίες. Ο εκπαιδευτικός πρέπει
να προσπαθεί να το αξιοποιεί όχι με το παραδοσιακό τρόπο που αποβλέπει μόνο στην
στοχοθετημένη αναζήτηση της πληροφορίας αλλά προωθώντας την κριτική επεξεργασία
της πληροφορίας (έλεγχος ιστοσελίδων πριν δοθούν στους μαθητές).
Οι μαθητές καθοδηγούνται για να διερευνήσουν-ανακαλύψουν. Η χρήση του μπορεί να
χαρακτηριστεί επικοινωνιακή καθώς τους δίνεται η δυνατότητα επαφής με ειδικούς (ask
expert) και της πρόσβασης σε μαθησιακές πλατφόρμες ‐ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης.
Το διαδίκτυο με τις απεριόριστες δυνατότητές του, προσφέρει πλήθος ιστοσελίδων με
διαδραστικά λογισμικά-ασκήσεις, αξιοποιήσιμα στη διδασκαλία. Η τεράστια κοινότητά του,
αν και απρόσωπη, συμπληρώνει το κενό της επίσημης πολιτείας με μία απίστευτη ποικιλία
από απλές εργασίες έως έτοιμα διαδραστικά μαθήματα, που είναι το ζητούμενο και το
δύσκολο στην περίπτωσή μας. Οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διαδικτυακούς
τόπους μέσω της επιφάνειας του διαδραστικού πίνακα και να δημιουργήσουν δικά τους
κείμενα αναρτώντας στις εν λόγω ιστοσελίδες, σε blog ή ακόμη και σε ηλεκτρονικά λεξικά
και εγκυκλοπαίδειες (Wikipedia).
Μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες μπορούν να αναζητήσουν την πληροφορία και να χτίσουν
τη νέα γνώση, ενώ μπορεί να γίνει και εικονική περιήγηση σε τόπους που δεν είναι δυνατό
ή είναι δύσκολο να επισκεφτούν (Google earth, wikimapia). Ταυτόχρονα, μπορούν να
επισημανθούν και οι κίνδυνοι του internet και η αντιμετώπισή τους με το σωστό τρόπο
χρήσης του. Όλα τα παραπάνω με προϋπόθεση την εκ προτέρων ενασχόληση του
δασκάλου, ώστε να γνωρίζει πολύ καλά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που θα
χρησιμοποιήσει και το πιο σημαντικό ίσως στο ασφαλές περιβάλλον ης σχολικής τάξης.
Επίσης η ανάπτυξη των web2 διαδικτυακών εφαρμογών δίνει ακόμη μια καινούργια
προοπτική στη χρήση του διαδικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών είναι το wordle
(εικ.2). Είναι μια δωρεάν εφαρμογή Web 2.0 που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν
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«σύννεφα λέξεων» (word clouds). Με τον τρόπο αυτό οπτικοποιείται η συχνότητα
εμφάνισης μιας λέξης από ένα δοσμένο κείμενο, καθώς οι λέξεις με τη μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται μεγαλύτερες σε σχέση με τις υπόλοιπες (Ramsden &
Bate, 2008). Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να μορφοποιήσει ανάλογα με τον τρόπο που
επιθυμεί το κείμενο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του word.

εικ.2: Wordle

Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικά το Wordle για να βελτιώσει τον
προφορικό αλλά και τον γραπτό λόγο των μαθητών του. Κάποιες ιδέες για αξιοποίηση
είναι:
Α) Έλεγχος της συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης: Οι μαθητές μπορούν επικολλώντας το
γραπτό τους, να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιούν συχνά κάποιες λέξεις και να τις
αντικαταστήσουν με άλλες συνώνυμες, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα και το λεξιλόγιό τους.
Β) Ανάλυση κειμένου: Χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε είδος κειμένου, βρίσκουν την
κεντρική ιδέα, χωρίζουν παραγράφους, βγάζουν συμπεράσματα ή δημιουργούν την
περίληψη, εντοπίζοντας τις λέξεις κλειδιά.
Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα κείμενο και με βάση τις πιο συχνά
εμφανιζόμενες λέξεις, αναθέτει στους μαθητές να γράψουν ένα δικό τους κείμενο.
Δ) Απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων: Καταχωρώντας οι μαθητές και παρατηρώντας τα
αποτελέσματα μιας έρευνας, με τη βοήθεια του wordle, μπορούν να βγάλουν εύκολα
συμπεράσματα.
Excel
Με χαρακτήρα λογιστικό, η πρώτη εφαρμογή που θα μπορούσε να έχει είναι η κατανόηση
μαθηματικών εννοιών. Πράγματι, προπαίδεια, καταγραφή και ανάλυση στατιστικών
στοιχείων, ραβδογράμματα και πολλά άλλα κατανοούνται πιο εύκολα και σε λιγότερο
χρόνο. Πέρα όμως από αυτή την προφανή χρήση του μπορούν να φτιαχτούν διαδραστικές
ασκήσεις και τεστ τα οποία να γίνουν μπροστά σε όλη την τάξη με τη χρήση του
διαδραστικού.
Γίνεται διαχείριση (οργάνωση, επεξεργασία) αριθμητικών (και όχι μόνο) δεδομένων και
εποπτική παρουσίαση της πληροφορίας που προκύπτει από την επεξεργασία τους.
Οπτικοποιούνται τα αποτελέσματα (γραφήματα, πίνακες,) και διερευνώνται μέσα από
συζήτηση τα δεδομένα μαθηματικής μοντελοποίησης (π.χ. δίνεται ένα αραχνογράφημα και
ζητείται από τους μαθητές να το ερμηνεύσουν, να αντλήσουν δεδομένα, διάβασμα τιμών
κ.λπ.).
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογιστικό φύλλο για να καταγράψουν, να επεξεργαστούν
και να παρουσιάσουν αποτελέσματα μιας έρευνας που κάνουν στην τάξη τους ή στο
σχολείο τους ή ακόμα και στην τοπική κοινωνία. Για παράδειγμα μαθητές του σχολείου
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πραγματοποίησαν έρευνα για ατυχήματα που συμβαίνουν στα παιδιά του σχολείου τους
και μέσα από το πρόγραμμα excel επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και παρουσίασαν τα
συμπεράσματά τους (εικ.3).

εικ.3:Ομαδική εργασία

Συνιστούν επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποίηση
δεδομένων και πληροφοριών. Ο χρήστης του λογιστικού φύλλου μπορεί να διατυπώσει
υποθέσεις και να τις ελέγξει με τη εισαγωγή δεδομένων ή τροποποιώντας τα ήδη
υπάρχοντα δεδομένα. Με τη βοήθεια των μοντέλων ο μαθητής δημιουργεί σενάρια και στη
συνέχεια τα προσομοιώνει. Το λογιστικό φύλλο στην περίπτωση αυτή γίνεται ένα πολύτιμο
εργαλείο στη λήψη αποφάσεων. Παράδειγμα τα αποτελέσματα της έρευνας
παρουσιάζονται στους μαθητές μέσω του διαδραστικού, βοηθώντας τους έτσι να αλλάξουν
συμπεριφορά και στάση απέναντι στον τρόπο που θα πρέπει να συμπεριφέρονται και να
κινούνται στο χώρο του σχολείου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το excel και τον διαδραστικό
πίνακα, μπορούν να οδηγηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων - λήψη αποφάσεων
(decision making) σε προβλήματα που εμφανίζονται στην καθημερινότητά τους ή που
αφορούν τον τρόπο ζωής τους.
Πολυμεσικές εφαρμογές
Ένα αρχείο video ή flash, εκτός από την προφανή χρήση της ψυχαγωγίας, με τη συνεχή
άσκηση βοηθάει στην επεξήγηση και κατανόηση των εννοιών. Μία εικόνα, παρατηρώντας
και περιγράφοντάς την, βοηθάει στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας, κάτι που ίσως
στα σχολεία έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο γραπτός λόγος υπερισχύει.
Οι πολυμεσικές εφαρμογές παρέχουν δυνατότητες μέσα από τις οποίες ο σύγχρονος
εκπαιδευτικός μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές του να βελτιώσουν τον προφορικό
λόγο και να μάθουν να επικοινωνούν και να χειρίζονται τη γλώσσα με ουσιαστικό και
αξιόλογο τρόπο. Για παράδειγμα στην προβολή μιας ταινίας θα μπορούσε ή να
επακολουθήσει διάλογος στο τέλος ή και κατά τη διάρκεια της προβολής με σκοπό τη
διερεύνηση και τον προβληματισμό. Πολύ συχνά η προβολή μιας ταινίας ή ενός video
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αφόρμηση για την περεταίρω διδασκαλία μιας ενότητας ή
ενός θέματος.
Συμπεράσματα
Με τα λογισμικά γενικής χρήσης τα οποία ο εκπαιδευτικός εύκολα έχει στη διάθεσή του,
μπορεί να κατασκευάζει σενάρια διδασκαλίας τα οποία αποτελούν μια διαφορετική
προσέγγιση διδασκαλίας. Κινητοποιούνται οι μαθητές και προάγεται η ουσιαστική εμπλοκή
τους στο γνωστικό κομμάτι, οδηγούμενοι σε μια πιο ολοκληρωμένη επίτευξη της μάθησης.
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Έτσι, από παθητικοί δέκτες στην παραδοσιακή διδασκαλία μετατρέπονται σε ενεργούς
εξερευνητές, ενισχύοντας τις γνωστικές τους ικανότητες.
Συμπληρωματικά, η απορία πώς να ενταχθούν (λόγω οικονομικού βάρους και όχι μόνο) οι
νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη και να χρησιμοποιηθούν από τον δάσκαλο και
περισσότερο από τους μαθητές έχει βρει απάντηση. Η εφαρμογή εκείνων των διδακτικών
ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, βρίσκει πρόσφορο
έδαφος στην τεχνολογία του διαδραστικού ώστε να έχουν τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, ενώ πλέον όλοι- μαζί και ατομικά- δραστηριοποιούνται, χωρίς να
αποκλείεται κανείς για διάφορους κοινωνικοοικονομικούς λόγους.
Επιπλέον, η εισαγωγή του Δ.Π. στην εκπαίδευση ολοένα και περισσότερο βρίσκει αποδοχή
από τους σημερινούς εκπαιδευτικούς μια και η ομοιότητά του με τον μαυροπίνακα βοηθά
να δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας και για τον τεχνοφοβικό εκπαιδευτικό. Έτσι πλέον
όλο και περισσότερα σχολεία εξοπλίζονται με αυτούς παρά τη δυσμενή κοινωνικόοικονομική συγκυρία. Ενισχυτικό αυτού η ύπαρξη τουλάχιστον 1000 συστημάτων σε
σχολεία όλης της Ελλάδας αλλά και η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μέσω των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση άλλων 3000 διαδραστικών
συστημάτων (www.ethnos.gr, 6/3/2010. www.skai.gr, 12/05/2011). Η αποτελεσματική
χρήση που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στη δημιουργία διαδραστικών
περιβαλλόντων μάθησης συνδέεται στενά με την μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, προάγει την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο
το μαθητή και του προσφέρει άπειρες δυνατότητες συλλογής, επεξεργασίας και οργάνωσης
της πληροφορίας (Μπασδεκίδης & Χατζόπουλος, 2009).
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Δημιουργία φάκελου υποψηφιότητας μέσω διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας και πολυμέσων
Άννα Βουγιουκλίδου
Λέκτορας Γαλλικής Γλώσσας Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
avou@unipi.gr
Περίληψη
Το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης αφορά τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολουθούν μια ξένη γλώσσα και απευθύνεται σε συναδέλφους που διδάσκουν ξένες γλώσσες και πληροφορική. Τα παραδείγματα και οι προτάσεις που παρουσιάζονται έχουν σαν βάση τη Γαλλική γλώσσα, μπορούν όμως να ισχύσουν και για τις άλλες
γλώσσες. Προτείνονται τρόποι δημιουργίας φακέλου υποψηφιότητας με χρήση λογισμικών
πολυμεσικών παρουσιάσεων (π.χ. PowerPoint, Camtasia, κ.λπ.) με ταυτόχρονη εφαρμογή
των δεξιοτήτων που προβλέπονται από το ενιαίο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.
Λέξεις - κλειδιά: Σύνταξη βιογραφικού, Προσομοίωση επαγγελματικού περιβάλλοντος,
Χρήση πολυμέσων
Το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης αφορά τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολουθούν μια ξένη γλώσσα και απευθύνεται σε συναδέλφους που διδάσκουν ξένες γλώσσες και πληροφορική. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να το
οργανώσουν, να το εφαρμόσουν και αφού το δοκιμάσουν να το προωθήσουν σε άλλα σχολεία, κυρίως δυσπρόσιτων περιοχών.
Τα παραδείγματα και οι προτάσεις που παρουσιάζονται έχουν σαν βάση τη Γαλλική γλώσσα, λόγω της ειδικότητας μου, μπορούν όμως να ισχύσουν και για τις άλλες γλώσσες. Θα
διαπιστώσουμε στη συνέχεια πως γι’ αυτό το λόγο η συνεργασία των διδασκόντων ξένων
γλωσσών και πληροφορικής μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.
Το πρώτο βήμα, είναι ο καθορισμός του κοινού «στόχος», το δεύτερο του πλάνου και περιεχομένου διδασκαλίας. Το τρίτο βήμα αφορά την αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, ενώ το
τέταρτο την επιλογή διαδικτυακών γνωστικών εργαλείων.
Το κοινό «στόχος», οι μαθητές, βρίσκονται στην τελευταία τάξη του γυμνασίου ή στο Λύκειο, αν έχουν αυτή τη δυνατότητα, η πρόταση μας απευθύνεται κυρίως στη Δημόσια εκπαίδευση αλλά και στην ιδιωτική. Άλλωστε ένα από τα κύρια στοιχεία και λέξη-κλειδί, όπως
θα δούμε στη συνέχεια είναι «η συνεργασία». Συνεργασία διδασκόντων και μαθητών, συνεργασία σχολείων.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην αίθουσα αφορούν την πρακτική της γλώσσας,
της επικοινωνίας και την προσφορά/εισήγηση καινοτόμων ιδεών και ανταλλαγή πληροφοριών. Με αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος του καθηγητή είναι διακριτικός και η εργασία στην
τάξη είναι και συλλογική και ατομική.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

65/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το παράδειγμα πάνω στο οποίο θα στηρίξουμε την ανακοίνωσή μας είναι η δημιουργία
«φακέλου υποψηφιότητας» ενός μαθητή για την εγγραφή του σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή για την εύρεση εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η σύνταξη του βιογραφικού του και η
ικανότητά του να ανταπεξέλθει στη συνέντευξη που πιθανώς θα του ζητηθεί. Όλη η διαδικασία ανταποκρίνεται στα στάδια που καθορίζει το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
Το πρώτο βήμα είναι η συλλογή πληροφοριών. Μαθητές και καθηγητές συλλέγουν, κυρίως
μέσω Διαδικτύου, πληροφορίες που αφορούν εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, θέσεις
εργασίας, μικρές αγγελίες.
Στο στάδιο αυτό οι μαθητές αισθάνονται άνετα και παίρνουν πολλές πρωτοβουλίες γιατί
είναι ήδη εξοικειωμένοι με την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
Η συνεισφορά του καθηγητή σ’ αυτό το στάδιο είναι να προτείνει στους μαθητές μια σχάρα
(Grille). Αυτή μπορεί να παρουσιαστεί σ’ ένα Διαδραστικό πίνακα (ΤΒΙ) αφού έχει ήδη σχεδιαστεί σ’ ένα Tablet ή σε Laptop.
Η Grille αυτή μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:
Πληροφορίες (Ντοκουμέντα) που συλλέχθηκαν

Βασικό λεξιλόγιο

1) Πανεπιστήμιο
………………….

(π.χ.) Ημερομηνίες –
διάρκειες (χρόνος)

2) ΤΕΙ ………….

(τόπος) περιοχή, εγκαταστάσεις

3) Επιχείρηση
…………………
4) Εταιρεία
………………….
5) Κατάστημα
………………….

Κλάδοι απασχόλησης
Οργανόγραμμα

Καταστάσεις επικοινωνίας

Απαραίτητα προσόντα

Αίτηση προεγγραφής 1. Απολυτήριο Λυκείου
ή εγγραφής
2. Πτυχία
Κατάθεση δικαιολογητικών

Συνέντευξη

Εμπόριο, εμπορεύματα διανομή – παράδοση – τιμολόγια

3. Ξένες γλώσσες
4. Άλλα διπλώματα,
πληροφορικής, οδήγησης, χειρισμού
ειδικών μηχανημάτων, κ.ά.

Grille d’ analyse des données

Στη συνέχεια ο καθηγητής βοηθάει στην ταξινόμηση του υλικού που συγκεντρώθηκε και
στην εγγραφή του στις κατάλληλες στήλες, π.χ. δημόσιο / ιδιωτικό, ομάδες επαγγελμάτων,
σπουδές.
Το στάδιο αυτό καλύπτει τη γραπτή κατανόηση και τη γραπτή έκφραση, δύο από τις δεξιότητες που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Η κατανόηση γραπτού επιτυγχάνεται με την ανακάλυψη στοιχείων κλειδιών, μιας αγγελίας,
με την αποκωδικοποίηση αρκτικόλεξων, με τη συγκέντρωση πληροφοριών.
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Η γραπτή έκφραση γίνεται με τις σημειώσεις που κρατούν, με τις σύντομες αγγελίες που
τους αφορούν αν ψάχνουν για εργασία, με τη σύνταξη βιογραφικού ή επιστολή αίτησης
πληροφοριών ή υποψηφιότητας.
Το Tablet, στην περίπτωση αυτή, τους είναι το πιο ευχάριστο μέσο.
Στη γραπτή έκφραση / παραγωγή μπορούμε να αναφέρουμε τη σύνταξη βιογραφικού, μια
δεξιότητα που μπορεί να ενδιαφέρει εξίσου, το μαθητή που ετοιμάζεται για τις εξετάσεις
της ενότητας Α1 ως και τον φοιτητή οικονομικών σπουδών. Εννοείται ότι η πολυπλοκότητα
των στοιχείων που παρατίθενται και ο βαθμός δυσκολίας είναι ανάλογα του επιπέδου του
διδασκόμενου.
Για τη σύνταξη ενός ευπρεπούς βιογραφικού απαιτούνται κάποιες καλές γνώσεις σε ό,τι
αφορά τη γραμματική, το λεξιλόγιο τη δομή και λειτουργία της φράσης. Το επίπεδο Α2 κατά
τη γνώμη μας παρέχει αυτά τα εφόδια.
Κατά τη διδασκαλία / μελέτη του βιογραφικού εξετάζουμε πρώτα απ’ όλα το σκοπό του
(son objectif). Δεν πρόκειται απλά για την παρουσίαση ενός υποψήφιου για σπουδές ή
δουλειά αλλά κυρίως για να πείσει ότι το προφίλ του ανταποκρίνεται στο προσδοκώμενο
πόστο. Για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό χωρίζουμε το περιεχόμενο στα ακόλουθα μέρη:
Προσωπικά στοιχεία (la carte d’ identité) του υποψήφιου που περιλαμβάνουν το επώνυμο
και το(τα) όνομα (ονόματα), την ημερομηνία γέννησης ή ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το στρατιωτικό (αν πρόκειται για άντρα υποψήφιο), τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας
, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του.
Σπουδές. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του, ακολουθούμε τη χρονολογική σειρά και αρχίζουμε από τις σπουδές και τα διπλώματα τα πιο υψηλά και τις ξένες γλώσσες.
Εμπειρία. Σχετικά με την προϋπηρεσία του, απαριθμούμε διάφορες εργασίες που άσκησε,
αν άσκησε, υπογραμμίζοντας εκείνες που είναι πιο κοντά στο στόχο του υποψήφιου. Εδώ
αν δεν υπάρχει προϋπηρεσία μπαίνουν τα stages, σεμινάρια, περιστασιακή ή εθελοντική
εργασία.
Δραστηριότητες. Διάφορες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σκιτσάρουν καλύτερα το
πορτρέτο του υποψήφιου για παράδειγμα σπορ, διασκέδαση, χόμπυ.
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο μαθητής έχει επαρκείς γνώσεις στο επίπεδο της γλώσσας. Αυτό
δε σημαίνει ότι σταματάει να μαθαίνει, απλώς προσανατολίζεται προς ένα εξειδικευμένο
λεξιλόγιο και από μια μορφή παθητικής εκμάθησης της γλώσσας στη λειτουργική εκμάθησή
της που βασίζεται στις γνώσεις του (savoirs), δηλαδή λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη, στις
πρακτικές δεξιότητες του (savoir-faire), όπως π.χ. να εντοπίζει σε μια μικρή αγγελία τα στοιχεία που τον αφορούν, στις οντολογικές του γνώσεις (savoir-être), όπως η χρήση τύπων ευγένειας κλπ, και στις ικανότητες μάθησης του (savoir-apprendre) π.χ. να εφαρμόζει εκφράσεις και τεχνικές που έχει ήδη μάθει.
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Το βιογραφικό είναι γραπτό και δακτυλογραφημένο. Επομένως οι προτεινόμενες για τη σύνταξη του ασκήσεις δεν σκοπεύουν να ενισχύσουν τις γραμματικές ή συντακτικές γνώσεις
των μαθητών αλλά να τους ενθαρρύνουν να αναπαράγουν πραγματικές καταστάσεις.
Η προσομοίωση (simulation), η διάδραση (interaction) και το παιχνίδι ρόλων (jeux de rôles)
είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι.
Η συνήθης διαδρομή που οδηγεί τον φοιτητή στη «λειτουργική ικανότητα» (compétence
fonctionnelle) είναι:
Η κατανόηση του σκοπού, η επαφή με το αντικείμενο.
Οι ασκήσεις (κυρίως αυθεντικά ντοκουμέντα, διάφορα παραδείγματα βιογραφικών από
διάφορους κλάδους, ερωτηματολόγια που οδηγούν στην κατανόηση του ύφους (registres
de langue) στο περιεχόμενο ενός CV (π.χ. το CV είναι πάντα χειρόγραφο; Σωστό …. Λάθος…., Τι επιτρέπεται και τι όχι να αναφέρουμε σ’ ένα CV; (Υπάρχει μια λίστα). Οι ερωτήσεις
είναι πολλαπλών επιλογών ή άμεσες ερωτήσεις που συνοδεύονται από κενό για την απάντηση.
Σύνταξη παραδείγματος CV.
Η αξιολόγηση. Όταν αναφερόμαστε στην αξιολόγηση (γίνεται από το διδάσκοντα μαζί με
τους μαθητές) πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν αναζητούμε μόνο λάθη γραμματικά, ορθογραφικά, συντακτικά αλλά εστιάζουμε κυρίως στη σύνδεση των ιδεών, τη λογική οργάνωση, την ποικιλία του λεξιλογίου.
Οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας χρησιμοποιούνται ήδη στη γραπτή παραγωγή, όχι όμως τόσο στη προφορική. Έτσι θα μπορούσαμε να προτείνουμε το συνδυασμό
Τεχνικών Προφορικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Οι
άμεσες και αυθόρμητες ανταλλαγές που επιτυγχάνονται μέσω αυτών των συνδυασμών αποκτούν μια άλλη μορφή-ρόλο από τον γνωστό τυπικό. Οι μαθητές εξοικειώνονται με παρουσιάσεις, συνελεύσεις, συμβούλια και κυρίως, στην περίπτωσή τους, με συνεντεύξεις.
Έχοντας ετοιμάσει στην τάξη κάποια μορφή συνέντευξης προχωράνε στη συνέχεια σε ασκήσεις που έχουν σχέση με την παρουσίαση τους, συνομιλία με πιθανό διευθυντή σπουδών ή εργοδότη. Έτσι δοκιμάζεται η ικανότητά τους στην πειθώ, στην ανάδραση, διαπραγμάτευση κλπ.
Καθώς πρόκειται για ένα επίπεδο αυθόρμητο και άμεσο, ο διδάσκων ελέγχει λιγότερο το
αντικείμενο μάθησης, καλό είναι λοιπόν να υπάρξει ένα στοιχειώδες μεθοδολογικό πλάνο
προκειμένου να μην ξεφύγουν από το χώρο μελέτης τους.
Η τάξη, για παράδειγμα, μπορεί να μοιραστεί σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα διαλέξει κάποιο
τομέα δραστηριότητας και θα σχεδιάσει την οργάνωσή τους.
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο παρουσιάζουν μια διαπραγμάτευση ενώ στο τρίτο απαντούν με το
πλήρες φάκελό τους σε κάποια αγγελία προσφοράς.
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Αυτή η φάση μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει της πλατφόρμας web CT vista και μέσω
ντοκουμέντων: γραπτά, ραδιόφωνο, βίντεο. Οι ανταλλαγές μπορούν να γίνουν από forum
συζήτησης.
Η μελέτη της γλώσσας σ’ αυτή τη διαδικασία δεν παραμελείται αλλά δεν βρίσκεται και σε
πρώτο πλάνο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί:
Α) με έμμεσο τρόπο κατά την κατάρτιση πλάνων
Β) με τρόπο που να προσαρμόζεται στις δραστηριότητες που προετοιμάζονται.
Γ) με τρόπο μεθοδικό στις ασκήσεις αυτοεκμάθησης που προσφέρονται on-ligne από την
πλατφόρμα (λεξιλόγιο, ρήματα, ύφος).
Οι νέες τεχνολογίες που ακούνε και στο όνομα «Τεχνολογίες Νομάδες» έχουν πολλά να
προσφέρουν στην προφορική κατανόηση και παραγωγή, συνδυάζοντας κείμενο-εικόνατηλέφωνο-κάμερα-λογισμικό camtasia (υπολογιστής tablet εφοδιασμένος με διάφορες εφαρμογές).
Στην προφορική παραγωγή θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα εργαλεία των «Νέων Τεχνολογιών», Power Point, λογισμικό camtasia και φορητός υπολογιστής.
Ο διδάσκων με τους μαθητές προσπαθεί μέσα στην τάξη να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν
περισσότερο τις τεχνολογίες «εκτός τάξης». Αυτό βοηθάει στην ικανότητα των μαθητών να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις εργασίας, παγκοσμιοποίηση, ανεργία, κινητικότητα,
εργασία από το σπίτι.
Η εξέλιξη αυτής της δραστηριότητας δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξοικειωθούν
με το λεξιλόγιο της επιχείρησης ή των σπουδών που τους ενδιαφέρουν καθώς επίσης και με
το λεξιλόγιο πληροφορικής πχ telechargement, logiciel etc. Σε πολλά περιβάλλοντα εργασίας η γνώση-χρήση αυτής της ορολογίας αποτελεί ένα παράγοντα κλειδί για την επαγγελματική επικοινωνία. Η όλη προεργασία μπορεί να αποτυπωθεί σε μια εικονική αίθουσα.
Η πλατφόρμα WebCT Vista παρουσιάζεται στην τάξη μέσω του υπολογιστή ή του tablet ή
και του προσωπικού υπολογιστή των μαθητών εφόσον η ασύρματη σύνδεση που έχουν στη
διάθεσή τους το επιτρέπει. Έτσι στο χώρο της τάξης επιτυγχάνεται η σύγκλιση διδασκαλίαςμάθησης σε ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό ευνοεί την παρουσία από απόσταση και τη διάδραση.
Οι σύνδεσμοι προς τα ντοκουμέντα, ακουστικά, γραπτά, βίντεο, diaporama Power Point δεν
χρησιμεύουν απλά για τη συλλογή πληροφοριών και μάθησης αλλά γίνονται κανάλια επικοινωνίας επίσης.
Η διπλή προσέγγιση μαθητή-υπολογιστή του καθηγητή και μαθητή-προσωπικού υπολογιστή όχι μόνο μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές στις προφορικές αντιδράσεις, αλλά και εμφανίζει νέες μεθόδους τεχνογνωσίας, διαπραγμάτευσης, πειθούς. Η προφορική ανταλλαγή
σ’ ένα κλίμα συνεργασίας-τάξης-καθηγητή-υπολογιστή μπορεί να επηρεάσει θετικά τις επιδόσεις των μαθητών στην παρουσίασή τους και στην άνεσή τους στη γλώσσα επίσης μέσω
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της διάδρασης οι μαθητές μπορούν να οδηγηθούν στην αυτονομία μάθησης μιας γλώσσας
και κατ’ επέκταση στη δια βίου μάθηση.
Μέσω του WebCT Vista ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί σε μια επαγγελματική πελατεία
που βρίσκεται μακριά του ή που μετακινείται. Η εικονική τάξη από την άλλη μπορεί να σταλεί σαν μοντέλο σε σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών μεταδίδοντας έτσι την εμπειρία τους σε
ντοκουμέντα, γλώσσα και τεχνογνωσία.
Το μάθημα ακολουθεί την οργάνωση παραδοσιακής μεθόδου. Υπάρχουν κεφάλαια που
αναφέρονται σε θέματα όπως η αίτηση πληροφοριών, προσφορά υπηρεσιών κτλ.
Στη θέση σχεδίων υπάρχουν εικόνες, βίντεο, ακουστικά ντοκουμέντα και σύνδεσμοι, εκπομπές ραδιοφώνου, άρθρα από τον τύπο και τέλος ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
Η ψηφιακή αποτύπωση (φιλμάρισμα χάρη στο λογισμικό) των όσων συμβαίνουν στην τάξη
μπορεί να οδηγήσει στην ανάδραση και αξιολόγηση. Κάθε πλάνο περιλαμβάνει μια παρουσίαση-εξομοίωση πχ συνέντευξη με κάποιο εργοδότη (ερμηνεύεται από 2 μαθητές). Ο καθηγητής παρακολουθεί διακριτικά ή αρκείται στο ρόλο του διαιτητή. Τα άλλα μέλη της τάξης σχολιάζουν στο τέλος τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν, τις εκφράσεις, το λεξιλόγιο, τη γλώσσα του σώματος. Όλα αυτά καταγράφονται ψηφιακά χάρη στο WebCT Vista σ’
ένα αρχείο. Το αρχείο αυτό είναι αρχικά για τα μέλη του γκρουπ που με την καθοδήγησή
του καθηγητή προχωράνε σε μια ανάδραση ατομική. Κάθε μαθητής σημειώνει τα σχόλιά
του ή σε μια σχάρα αξιολογεί τις ικανότητές του στη γλώσσα, στην επικοινωνία, στη σύνταξη, στην προφορά και στις τεχνικές προφορικής παρουσίασης.
Υπάρχει φυσικά και η grille αξιολόγησης του καθηγητή. Τα αρχεία φορτώνονται στην πλατφόρμα και γίνονται προσιτά σε άλλα σχολεία.
Τα ηχητικά ψηφιακά αρχεία επιτρέπουν σε κάθε φοιτητή ν’ ακούσει όποτε και όσες φορές
θέλει την παρουσίαση και τα σχόλια, αξιολογήσεις που από μόνα τους αποτελούν ένα μάθημα.
Τα ψηφιακά αρχεία, περιέχουν τα μαθήματα, τις επεμβάσεις μαθητών υπό μορφή ανάδρασης και, εκτός από το γλωσσικό περιβάλλον μάθησης, απεικονίζουν τον τρόπο επικοινωνίας
στην επαγγελματική ζωή.
Το Power Point έχει γίνει ένα μέσο απαραίτητο τόσο σαν παιδαγωγικό εργαλείο όσο και
σαν επαγγελματικό άρα είναι αδύνατον να μείνει έξω από τη διαδικασία. Παρόλο που δεν
περιλαμβάνει ένα πλήθος εξωγλωσσικών ικανοτήτων που όμως είναι απαραίτητες σε μια
συνέντευξη ή μια παρουσίαση (π.χ. φωνή, βλέμμα, κινήσεις).
Από την άλλη μπορεί να λειτουργήσει σαν μια «πλατφόρμα» που θα περιλάβει διδακτικές
ενότητες, εικόνες, ντοκουμέντα.
Η ένταξη όλων των diaporama προσφέρει μεγάλη βοήθεια σε ετερόκλητα αντικείμενα διδασκαλίας και ωθεί σε νέες και διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας και συχνά σε ανατροπή ρόλων. Ο χρόνος και ο χώρος επηρεάζονται επίσης. Οι μαθητές φαίνονται πιο πρό-
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θυμοι να συμμετέχουν γιατί δεν απαιτεί πολύ διάβασμα, το βλέπουν σαν παιχνίδι οπότε
παραμερίζουν τις αναστολές τους.
Άλλα δύο εργαλεία, η ηλεκτρονική γραφίδα (stylet) και το tablet, διευκολύνουν την ανάδραση και τη διόρθωση στα έγγραφα του Word ακόμα και του Power Point.
Το λογισμικό camtasia, ή άλλα ισοδύναμά του, προσφέρουν δυνατότητες ανανέωσης στο
παιδαγωγικό επίπεδο με εγγραφές ακουστικές ή βίντεο.
Το πρώτο συμπέρασμα μας είναι πως η σύλληψη, η διδασκαλία, το παιδαγωγικό σχέδιο και
ο αποτελεσματικός χειρισμός τεχνολογικών εργαλείων, για τα οποία μιλήσαμε σ’ αυτό το
άρθρο, αποδίδει στον καθηγητή νέες αρμοδιότητες και απαιτεί μια τεχνογνωσία πολύμορφη της οποίας ο χειρισμός αντιπροσωπεύει πραγματική πρόκληση και αυτό ισχύει σε όλα
σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης.
Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην ποιοτική εικόνα του υποψήφιου μιας εργασίας έχει ο φάκελός του. Η σύνταξη αυτού πρέπει να ακολουθεί κάποιους στοιχειώδεις κανόνες περιεχομένου και δομής που θα τον οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα. Εννοείται ότι πρέπει να έχει
τις επαρκείς γλωσσικές αποσκευές που θα του επιτρέψουν να εργαστεί με Γάλλους. Αναφέρουμε μερικές ενδεικτικά:
πρακτική εξομοίωση (simulation)
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παραδειγμάτων
ασκήσεις
Αυτά τα εφόδια θα τον βοηθήσουν:
ν’ αποκτήσει κάποιες ειδικές γλωσσικές γνώσεις
να επιβιώσει σ’ ένα επαγγελματικό περιβάλλον αποτελούμενο από διεθνείς ομάδες με συνεργάτες διαφορετικών υπηκοοτήτων.
Στο τέλος της εξομοίωσης (simulation) μπορεί να επιβραβεύεται από συναδέλφους του και
τον καθηγητή για το ρόλο που ανέλαβε στην ομάδα.
Τέλος οι μαθητές είναι έτοιμοι να επικοινωνήσουν με υπεύθυνους εταιρειών, επαγγελματίες ή άτομα που έχουν παρόμοια εμπειρία.
Οι καθηγητές οργανώνουν, συντονίζουν, παρέχουν εξηγήσεις και γίνονται σύμβουλοι. Το
υλικό περνάει σε CD και γίνεται λογισμικό.
Η αξιολόγηση γίνεται από τους καθηγητές που έχουν και συμβουλευτικό ρόλο. Το απαιτούμενο λεξιλόγιο μαθαίνεται γρήγορα γιατί είναι συγκεκριμένο, επαναλαμβανόμενο και αυστηρά στα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Στη γραπτή κατανόηση το λογισμικό μπορεί να είναι στις τρεις ή τέσσερις γλώσσες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.
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Στην προφορική κατανόηση είναι σημαντική η προφορική διαδραστικότητα, ανάμεσα σε
ομάδες, ανάμεσα στην ομάδα και τον καθηγητή. Και παρά την επιφυλακτικότητα που νιώθουν συνήθως οι μαθητές, στο προφορικό αισθάνονται πιο ελεύθεροι λιγότερο περιορισμένοι.
Η γραπτή παραγωγή περιλαμβάνει:
Σημειώσεις, ασκήσεις, σύνταξη μικρών κειμένων που εξηγούν ή δικαιολογούν αποφάσεις,
παρουσιάσεις, αφίσες, διαφημιστικά. Ο καθηγητής επεμβαίνει για να εξηγήσει, να διορθώσει. Μια σημαντική άσκηση είναι η τελική αναφορά (rapport).
Στην προφορική παραγωγή από νωρίς ο καθηγητής και οι μαθητές έχουν καθορίσει το λεξιλόγιο, τη γραμματική τα οποία δουλεύουν κατά τη διάρκεια εξομοίωσης υποψηφιότητας
για συνέντευξη.
Κατά τη διάρκεια της προφορικής παραγωγής υπάρχει συνεργασία μεταξύ καθηγητή και
μαθητών, συχνά γίνεται μια παρένθεση για γραμματική ή λεξιλόγιο όταν δεν καταλαβαίνουν ή παρερμηνεύουν κάτι μεταφράζοντας από τη μητρική γλώσσα (πχ σύγκριση, ερώτηση, άρνηση ή άλλα).
Στην τελική αξιολόγηση πρώτα μετράει η γνώμη του ατόμου (αυτοαξιολόγηση) και ύστερα
εκείνη των μελών της ομάδας και του καθηγητή-συντονιστή.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η δημιουργία του φακέλου υποψηφιότητας δίνει την ευκαιρία
σε συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων του ίδιου σχολείου να συνεργαστούν, παραχωρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στους μαθητές που αναλαμβάνουν πολλές πρωτοβουλίες
και, τέλος, οδηγεί στην παραγωγή ενός πνευματικο-διδακτικού υλικού που συμβάλλει στη
συνεργασία περισσότερων σχολείων.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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giotaki09@gmail.com

Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αναλυτικά τη θεωρητική τεκμηρίωση, το σχεδιασμό, την
πραγματοποίηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της καινοτόμου εκπαιδευτικής
παρέμβασης που υλοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων στο πλαίσιο της θεματικής
«Διαγενεακή Επικοινωνία και Μάθηση» του μαθήματος Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών του ΔΔΜΠΣ «ΤΠΕ για την εκπαίδευση» με υπεύθυνους καθηγητές τους κυρίους Μ. Μεϊμάρη και Δ. Γκούσκο.Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση με τίτλο «Διαγενεακά Παιχνιδίσματα» πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 14 μαθητών (8 κοριτσιών και 6 αγοριών)
του τμήματος Ε2 του σχολείου καθώς και 5 γιαγιάδων βιολογικά συνδεδεμένων με μαθητές
της τάξης. Ως κοινό σημείο διαγενεακής επαφής χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι.
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης οι ηλικιωμένες αφηγήθηκαν τα αγαπημένα
παιχνίδια των παιδικών τους χρόνων καθώς και άλλα στοιχεία της παιδικής τους ηλικίας. Οι
μαθητές συνέθεσαν ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες με αφορμή τις φράσεις «παραδοσιακό παιχνίδι», «ψηφιακό παιχνίδι» και «επιτραπέζιο παιχνίδι» τις οποίες παρουσίασαν
στις ηλικιωμένες. Το πιο σημαντικό οι μαθητές ανέλαβαν το ρόλο του «δασκάλου» και καθοδήγησαν τις ηλικιωμένες ώστε να παίξουν μαζί παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
καθώς και επιτραπέζια παιχνίδια
Εν συντομία, τα αποτελέσματα από την εν λόγω παρέμβαση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
για μελλοντικές ανάλογες δράσεις αφού υπήρξε αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή
γνώσεων μεταξύ των γενεών με ταυτόχρονο άνοιγμα του κόσμου του σχολείου προς την
κοινότητα.
Λέξεις – κλειδιά: διαγενεακή επικοινωνία, παιχνίδι, καθοδήγηση, αλληλεπίδραση
Εισαγωγή
Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη το σχολείο να μετατραπεί σε ζωντανό οργανισμό μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης, όπου ο μαθητής θα
τοποθετείται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, με τον εκπαιδευτικό-διευκολυντή, με τους συμμαθητές του και με την τεχνολογία. Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι Τ.Π.Ε. αποτελούν βασικό εργαλείο μετάδοσης της
πληροφορίας κι η έλευση της κοινωνίας της γνώσης έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και
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έχει συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας νέα πρότυπα και νέους τρόπους επικοινωνίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της σύγχρονης συγκυρίας για την ανάγκη δημιουργίας
καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων υψηλού επιπέδου στα ελληνικά σχολεία με την
ταυτόχρονη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση με βασικό άξονα αναφοράς τη διαγενεακή μάθηση και επικοινωνία. Ο τίτλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης ορίστηκε να είναι «Διαγενεακά Παιχνιδίσματα», τίτλος που ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στο σκεπτικό της παραπάνω καινοτόμου παρέμβασης.
Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αφόρμηση για την εισαγωγή στο
σχολείο πρωτότυπων εκπαιδευτικών δράσεων εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές και τους
ηλικιωμένους, όπως συμβαίνει και σε χώρες του εξωτερικού.
Διαγενεακή Μάθηση και Επικοινωνία
Η διαγενεακή μάθηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι όλων των ηλικιών
μπορούν να μάθουν μαζί καθώς και ο ένας από τον άλλον και έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό μέσο ανταπόκρισης στην νέα κοινωνική και δημογραφική πραγματικότητα. Επιπλέον, αποτελεί βασικό στοιχείο της έννοιας της Δια Βίου Μάθησης. Ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια αμφίδρομων μαθησιακών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών γενεών, συμβάλλει στην
ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της διαγενεακής αλληλεγγύης μέσω διάφορων διαγενεακών πρακτικών. Οι διαγενεακές πρακτικές
έχουν στόχο να εμπλέξουν άτομα από διαφορετικές γενιές στο πλαίσιο αμοιβαίως επωφελών δραστηριοτήτων με νόημα οι οποίες θα προωθούν την καταπολέμηση των στερεοτύπων, την καλλιέργεια της κατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ όλων των γενεών
και την δημιουργία στενά διασυνδεδεμένων κοινοτήτων.Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση που υλοποιήσαμε πληροί τα παραπάνω κριτήρια ως μία μικρής κλίμακας διαγενεακή πρακτική.
Μεθοδολογία
Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης επιλέχτηκε η μέθοδος project λόγω των βασικών της χαρακτηριστικών με τα οποία διαφοροποιείται από τις άλλες μεθόδους
και είναι: α) η ελευθερία των μελών να προτείνουν ένα θέμα, β) η από κοινού διαμόρφωση
του προγράμματος και γ) η από κοινού διεξαγωγή του προγράμματος. Η εκπαιδευτική παρέμβαση με τίτλο «Διαγενεακά Παιχνιδίσματα», που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Σπάτων, συγκέντρωσε τη γενιά των παιδιών και τη γενιά των παππούδων – γιαγιάδων, με απώτερο σκοπό να ανταλλάξουν ανάλογες εμπειρίες και γνώσεις για τα παιχνίδια.
Η νέα γενιά μετέφερε τις εμπειρίες της για τα τωρινά παιχνίδια (ηλεκτρονικά - ψηφιακά),
ενώ αντίστοιχα η γενιά των παππούδων – γιαγιάδων εξιστόρησε και αυτή με τη σειρά της
τις δικές της εμπειρίες για τα παιχνίδια που έπαιζε στην αντίστοιχη ηλικία. Η κορύφωση της
παρέμβασης πραγματοποιήθηκε, όταν οι δύο γενιές έπαιξαν από κοινού τόσο ηλεκτρονικά
παιχνίδια στον υπολογιστή όσο και επιτραπέζια.
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Αφόρμηση και σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης με βασικό άξονα την ανταλλαγή και αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές και στους ηλικιωμένους είναι ένα εγχείρημα πρωτότυπο αλλά και πολυσύνθετο. Για αυτό κρίνεται αναγκαίος ο
καθορισμός των κεντρικών στόχων για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα ο γενικός σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η δημιουργία συνθηκών αυθεντικής επικοινωνίας και η ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις δύο γενιές με κεντρικό άξονα το παιχνίδι.
Επιπρόσθετα, ο γενικός σκοπός της παρέμβασης εμπλουτίζεται και με επιμέρους
στόχους, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις πτυχές της καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης.
•
•
•

•

•

Οι μαθητές να γνωρίσουν τα παραδοσιακά παιχνίδια μέσα από αυθεντικές πηγές
γνώσης αντλώντας πληροφορίες χρήσιμες για την παιδική ζωή των ηλικιωμένων.
Οι ηλικιωμένοι να γνωρίσουν μέσα από τους μαθητές τα παιχνίδια που παίζουν τα
παιδιά σήμερα.
Οι μαθητές να παρουσιάσουν σε όλους τους ηλικιωμένους τα ψηφιακά παιχνίδια
και να εξηγήσουν τις οδηγίες τους, χρησιμοποιώντας laptop συνδεδεμένο με προτζέκτορα.
Οι δυάδες των μαθητών να καθοδηγήσουν και να εξηγήσουν αναλυτικά στον ηλικιωμένο της ομάδας τους πως να παίξουν τα τέσσερα παιχνίδια στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Οι ομάδες των μαθητών να εξηγήσουν στους ηλικιωμένους πως παίζονται τα επιτραπέζια παιχνίδια και να παίξουν μαζί τους λειτουργώντας υποστηρικτικά και
συμβουλευτικά, όπου χρειάζεται.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές που σχετίζονται άμεσα με
την εκπαιδευτική παρέμβαση είναι το μάθημα της Γλώσσας και της Ιστορίας της Πέμπτης
τάξης του Δημοτικού.
Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης περιελάμβανε δύο βασικές φάσεις, τη φάση
της προετοιμασίας και τη φάση της υλοποίησης. Η πρώτη φάση της προεργασίας και της
προετοιμασίας ήταν απαραίτητη τόσο για τη συγκέντρωση του κατάλληλου υλικού όσο και
για τη σχεδίαση και οργάνωση των μετέπειτα δραστηριοτήτων. Το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα για την πραγματοποίησή της ήταν μια εβδομάδα. Οι δυο βασικοί άξονες που θα
κινείται η όλη εκπαιδευτική παρέμβαση είναι η διαγενεακή επικοινωνία και μάθηση από τη
μια πλευρά και η μέθοδος project που θα ακολουθείται από την άλλη ως προς τη μεθοδολογία και το σχεδιασμό της. Θέλοντας να γίνει ένας γόνιμος συγκερασμός των δύο παραπάνω κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμο η επιλογή του θέματος να γίνει από τους ίδιους τους μαθητές.
Αφού ολοκληρώθηκε η επιλογή του θέματος από τους ίδιους τους μαθητές στη συνέχεια
συντάχτηκε και τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους μαθητές για να διερευνηθούν :α) οι λόγοι που εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παλιά
παιχνίδια, β) οι πληροφορίες που θα ήθελαν να μάθουν μέσα από αυθεντικές πηγές αφή-
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γησης, γ) τα παιχνίδια που προτιμούν να παίζουν σήμερα, ομαδικά ή ατομικά και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η επιλογή τους και δ) οι διαθέσεις τους και οι στάσεις τους
στο να δείξουν και να παίξουν μαζί με τους ηλικιωμένους ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Στη συνέχεια, στάλθηκε μια άλλη ανακοίνωση στους παππούδες και στις γιαγιάδες των
μαθητών για να ενημερωθούν και να συμμετέχουν ενεργά κατά την πραγματοποίηση της
εκπαιδευτικής παρέμβασης. Μαζί με την παραπάνω ανακοίνωση τους στάλθηκε και μια
φόρμα επικοινωνίας για να έχουμε τα στοιχεία τους και τα τηλέφωνά τους ώστε να είμαστε
σε μια επικοινωνία μαζί τους. Επίσης, σε κάθε μαθητή δόθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια
για να συμπληρωθούν από τα αντίστοιχα ζευγάρια των παππούδων και των γιαγιάδων
του.Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους ηλικιωμένους για να διερευνηθούν κατά κύριο λόγο
:α) κατά πόσο γνωρίζουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα και β) η στάση τους
στην περίπτωση που θα έπαιζαν ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μαζί με τα εγγόνια τους.
Στη συνέχεια, ακολούθησε το δεύτερο στάδιο της πρώτης φάσης με την κωδικοποίηση των
απαντήσεων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι μαθητές εκδήλωσαν επιθυμία να γνωρίσουν τα παραδοσιακά παιχνίδια για τρεις βασικούς λόγους:
•
•
•

Για να μάθουν πως παίζονταν, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να τα παίξουν και οι
ίδιοι.
Μέσα από τα παραδοσιακά παιχνίδια πιστεύουν πως θα γνωρίσουν στοιχεία για
την παιδική ηλικία των μεγάλων που μέχρι τώρα δεν τα ήξεραν.
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών που αυτά πιστεύουν ότι διέθεταν. Θεωρούν ότι τα
παραδοσιακά είναι παιχνίδια διασκεδαστικά με φαντασία και πρωτοτυπία.

Επίσης, θα ήθελαν να παίξουν μαζί με τους ηλικιωμένους παιχνίδια στον υπολογιστή για να
τους δείξουν πως παίζονται μιας και ξέρουν ότι δεν έχουν ξαναπαίξει τέτοια παιχνίδια. Με
αυτόν τον τρόπο θα μάθουν πως παίζουν τα παιδιά σήμερα. Από την πλευρά τους οι παππούδες και οι γιαγιάδες απάντησαν ότι έχουν δει τα παιχνίδια που παίζουν σήμερα τα εγγόνια τους. Εξέφρασαν την επιθυμία να παίξουν μαζί τους τόσο τα παραδοσιακά παιχνίδια
αλλά θα ήθελαν να παίξουν μαζί τους και παιχνίδια στον υπολογιστή.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και αξιοποιώντας αποτελεσματικά το περιεχόμενο των απαντήσεων τόσο των μαθητών όσο και των ηλικιωμένων ακολούθησε η οργάνωση
και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα γινόταν μέσα στα πλαίσια της παρέμβασης.
Η δεύτερη φάση της εκπαιδευτικής παρέμβασης «Διαγενεακά Παιχνιδίσματα» σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί μέσα σε 14 συνολικά διδακτικές ώρες και να περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια.
Υλοποίηση και καταγραφή της παρέμβασης
1ο στάδιο: Καταιγισμός ιδεών με βάση λέξεις-κλειδιά και δραματοποίηση –Δημιουργία αφίσας και προσκλήσεων (8 διδακτικές ώρες)
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α) Καταιγισμός ιδεών με βάση τη φράση παραδοσιακά παιχνίδια και ομαδικές δημιουργίες: Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν πρωτότυπα τραγούδια και θεατρικά σκετς. Όταν όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τις δημιουργίες τους τις παρουσίασαν στην
ολομέλεια της τάξης. Δύο ομάδες δημιούργησαν από ένα τραγούδι «Το υπέροχο κρυφτό»
και «Τα τσιγκάκια» και μια ομάδα ένα θεατρικό «Ο θησαυρός του παππού»
β) Καταιγισμός ιδεών με βάση τη φράση ψηφιακά παιχνίδια και ομαδικές δημιουργίες ::Με
αφορμή τη φράση «ψηφιακά παιχνίδια» δύο ομάδες συνέθεσαν δύο τραγούδια «Τα ηλεκτρονικά» και το «Nintendo» και ένα θεατρικό δρώμενο «Η απίθανη παρέα του Mario
Kart».
γ) Καταιγισμός ιδεών με βάση τη φράση επιτραπέζια παιχνίδια και ομαδικές δημιουργίες:
Στο επόμενο διδακτικό δίωρο ακολουθήθηκε η ίδια τακτική και έγινε καταιγισμός ιδεών με
βάση τη φράση «επιτραπέζια παιχνίδια». Εδώ η έμπνευση και η δημιουργικότητα των μαθητών
ήταν
εντυπωσιακή.
Στη
συνέχεια
οι
μαθητές
δουλεύοντας
ομαδικά δημιούργησαν τρία θεατρικά δρώμενα το «Uno», «Η απίστευτη μονόπολη» και
«Ήταν μόνο ένα όνειρο....» Στο τελευταίο δίωρο αυτής της φάσης οι μαθητές της τάξης δημιούργησαν αφίσες για την «Ημέρα Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων» καθώς επίσης και προσκλήσεις για να δοθούν στις γιαγιάδες.
2ο στάδιο : Ημέρα Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων (6 διδακτικές ώρες)
Η «Ημέρα Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων» ήταν και το πιο σημαντικό μέρος της παρέμβασης. Πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012 στην Πέμπτη τάξη του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Σπάτων, τελικώς με τη συμμετοχή 14 μαθητών της τάξης και 5 γιαγιάδων.Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο δίωρο έγινε καλωσόρισμα των γιαγιάδων και γνωριμία τους με όλους τους μαθητές της τάξης. Οι καρέκλες είχαν ήδη τοποθετηθεί σε σχήμα κύκλου για να
διευκολύνονται τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Αφού πήραμε
όλοι τις θέσεις μας, ενθαρρύναμε τις γιαγιάδες να ξεκινήσουν να μας αφηγούνται τα παιχνίδια των παιδικών τους χρόνων και προέκυψε αβίαστα και αυθόρμητα μια όμορφη συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών τόσο ανάμεσα στις γιαγιάδες, τους μαθητές και τις συντονίστριες.
Οι γιαγιάδες μας αφηγήθηκαν πως έπαιζαν τις κουμπάρες, την τσιλίκα ή ξυλίκι, τα πεντόβολα και άλλα ομαδικά παιχνίδια. Επίσης, μας περιέγραψαν αναλυτικά πως οι ίδιες έφτιαχναν
τις κούκλες τους και τα αυτοσχέδια πατίνια. Κατ’ επέκταση, η συζήτηση ανάμεσα στις γιαγιάδες και στους μαθητές οδηγήθηκε στη σύγκριση του χθες με το σήμερα. Για παράδειγμα,
οι γιαγιάδες στην αντίστοιχη παιδική ηλικία δημιουργούσαν τα παιχνίδια τους αυτοσχεδιάζοντας με απλά υλικά, ήταν δηλ. ένα προσωπικό δημιούργημα, ενώ τα παιδιά σήμερα έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων παιχνιδιών. Επιπλέον, μέσα
από την προφορική αφήγηση των γιαγιάδων διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιχνίδια τα
έπαιζαν στους δρόμους, στις αλάνες και στις πλατείες, πράγμα που δεν είναι εφικτό για τα
παιδιά του 21ου αιώνα. Ένα στοιχείο που ενθουσίασε και εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους μαθητές ήταν η φαντασία και η επινοητικότητα που διαπίστωσαν ότι διέθεταν τα παλιά παιχνίδια και πως με απλά υλικά μπορούσαν να δημιουργήσουν πρωτότυπα και όμορφα παιχνίδια. Βέβαια, η σύγκριση του χθες και του σήμερα δεν περιορίστηκε μόνο στα παιχνίδια.
Μέσα από τη συζήτηση, οι μαθητές έμαθαν και στοιχεία για τη σχολική ζωή των γιαγιάδων,
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τα μαθήματα που παρακολουθούσαν πρωί και απόγευμα αλλά και το Σάββατο καθώς και
για τις ποδιές που φορούσαν τότε. Το θετικό συγκινησιακό και επικοινωνιακό κλίμα που
δημιουργήθηκε ιδίως από την αφήγηση των γιαγιάδων δεν είναι δυνατόν να περιγράφει
με λόγια.
Το πρώτο δίωρο ολοκληρώθηκε με τα τραγούδια και τα θεατρικά σκετς που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές από το προηγούμενο στάδιο. Οι γιαγιάδες ενθουσιάστηκαν με τις δημιουργίες και τα τραγούδια των μαθητών καθώς και για την προνοητικότητά τους να έχουν φροντίσει να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα υλικά για να πλαισιώσουν τα τραγούδια και τα
θεατρικά δρώμενα.
Στο επόμενο δίωρο πραγματοποιήθηκαν οι δύο επόμενες προγραμματισμένες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας οι μαθητές της τάξης παρουσίασαν
στις γιαγιάδες και στους υπόλοιπους συμμαθητές τους τα τέσσερα παιχνίδια που θα έπαιζαν καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα παιχνίδια που
παρουσιάστηκαν και θα παιζόταν εν συνεχεία ήταν τα Splatman mini, Tetris, Square Assembler και Weddy Tobogan. Για την παρουσίαση των παιχνιδιών χρησιμοποιήθηκε μια
παρουσίαση Power Point και ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής που ήταν συνδεδεμένος με προτζέκτορα. Η αμέσως επόμενη δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην ενεργή και
ουσιαστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο γενιές. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης
αυτής της δραστηριότητας δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες, μία για κάθε γιαγιά. Τρεις γιαγιάδες κάθισαν μπροστά στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οι άλλες δύο στα
θρανία που θα παιζόταν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Κατά τον αρχικό μας σχεδιασμό φροντίσαμε οι ομάδες που θα συγκροτηθούν να διέπονται από δύο βασικά χαρακτηριστικά. Στον
πρώτο γύρο όπου οι γιαγιάδες θα έπαιζαν τα δύο πρώτα παιχνίδια μεριμνήσαμε δίπλα τους
ως καθοδηγητές να είναι τα βιολογικά τους εγγόνια και στα επόμενα δύο παιχνίδια οι καθοδηγητές δεν θα ήταν τα βιολογικά τους εγγόνια. Ο ίδιος σχεδιασμός είχε γίνει και για τις
ομάδες των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Με αυτή την έννοια η κάθε γιαγιά ήταν στην ίδια ομάδα με το βιολογικό της εγγόνι αλλά ταυτόχρονα και με άλλους μαθητές της τάξης. Κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού το βιολογικό εγγόνι αποχωρούσε και τη θέση του έπαιρνε ένας
άλλος μαθητής.
Οι μαθητές ξεκίνησαν να εξηγούν ξεχωριστά σε κάθε γιαγιά τους κανόνες κάθε παιχνιδιού.
Για τη διευκόλυνση τους είχαμε ετοιμάσει και πλαστικοποιήσει τους κανόνες και των τεσσάρων παιχνιδιών και υπήρχαν δίπλα σε κάθε υπολογιστή για να χρησιμοποιηθούν, αν κρινόταν απαραίτητο. Οι μαθητές με υπομονή και μεθοδικότητα ξεκίνησαν να δείχνουν στις
γιαγιάδες πως χρειάζεται να χειρίζονται το ποντίκι και το πληκτρολόγιο για να παίξουν το
κάθε παιχνίδι. Σε κάθε γιαγιά είχαμε σχεδιάσει να βρίσκεται δίπλα της ένα αγόρι και ένα
κορίτσι της τάξης. Οι μαθητές από την πλευρά τους εμψύχωναν τις γιαγιάδες και τις προέτρεπαν να παίξουν ξανά το παιχνίδι. Παράλληλα, οι υπόλοιποι μαθητές που ήταν σε δύο
ομάδες έπαιζαν μαζί με τις γιαγιάδες τα επιτραπέζια «Μάντεψε ποιος» και «Ταμπού».Όταν
οι γιαγιάδες που βρισκόταν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έπαιξαν και τα τέσσερα παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τη θέση τους πήραν οι δύο άλλες γιαγιάδες που ως
εκείνη τη χρονική στιγμή έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια. Και στην περίπτωση των δύο γιαγιάδων ακολουθήθηκε η ίδια τακτική, δηλ. τα δύο πρώτα παιχνίδια τα έδειξε το ζευγάρι των
μαθητών αγόρι-κορίτσι, όπου είχαμε φροντίσει ο ένας μαθητής από τους δύο να συνδέεται

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

78/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

βιολογικά με τη γιαγιά και στα δύο επόμενα παιχνίδια να μην υπάρχει βιολογική σύνδεση
ανάμεσα στη γιαγιά και στους καθοδηγητές της. Παράλληλα οι τρεις γιαγιάδες που είχαν
ήδη παίξει παιχνίδια στον υπολογιστή πήραν τις θέσεις τους στις ομάδες των επιτραπέζιων
παιχνιδιών. Επειδή οι ομάδες των επιτραπέζιων παιχνιδιών που είχαν σχηματιστεί ήταν
μόνο δύο σε μια από αυτές ήταν μαζί δύο γιαγιάδες. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μεριμνήσει ώστε σε ένα μέρος των παιχνιδιών οι γιαγιάδες να είναι με τα εγγόνια τους και σε
ένα άλλο αυτά να αποχωρούν και να αντικαθίστανται με άλλους μαθητές. Οι μαθητές που
έκαναν τις αλλαγές δεν αποχωρούσαν από τη διαδικασία των παιχνιδιών αλλά έπαιρναν τις
θέσεις των συμμαθητών τους στον υπολογιστή.
Το τελευταίο δίωρο υπήρχαν δύο ακόμη δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης
δραστηριότητας επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στις γιαγιάδες και στους μαθητές ένα βίντεο με το αγγλικό τραγούδι «Α song for Grandma and Grandma» του συνθέτη και τραγουδιστή Johnny Prill το οποίο αποτελεί από το 2004 το επίσημο τραγούδι της Ημέρας του
Παππού και της Γιαγιάς στις Η.Π.Α (http://www.nationalgrandparentsday.com). Θεωρήσαμε ότι οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού περιγράφουν με απλά αλλά ουσιαστικά λόγια τις αμέτρητες μικρές αλλά τόσο σημαντικές στιγμές που μοιράζονται οι παππούδες και
οι γιαγιάδες με τα εγγόνια τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι το τραγούδι ήταν σε μια ξένη
γλώσσα άγνωστη μεν για τις γιαγιάδες μας αλλά με την οποία τα σύγχρονα παιδιά είναι
εξοικειωμένα από πολύ μικρή ηλικία ευελπιστούσαμε ότι μπορούσε να αποτελέσει μια ακόμα αφορμή για διαγενεακή επικοινωνία και μάθηση όπως και έγινε. Οι γιαγιάδες εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν τη σημασία του τραγουδιού και οι μαθητές προθυμοποιήθηκαν να το μεταφράσουν στίχο προς στίχο με πολύ μεγάλη ευχέρεια. Το προαναφερθέν τραγούδι αποτέλεσε και την αφορμή για την τελευταία δραστηριότητα της «Ημέρας
των Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων». Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να καταγράψουν σε ένα χαρτί τι αποκόμισαν σε συναισθήματα, εμπειρίες ή και δεξιότητες από την
ημέρα των διαγενεακών παιχνιδισμάτων. Ο καθένας κατέγραφε την απάντησή του και άφηνε το χαρτάκι στο πάτωμα. Στη συνέχεια, πέρασαν και είδαν όλες τις καταγεγραμμένες
ιδέες και σχηματίστηκαν και πάλι αυθόρμητα ομάδες. Ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία, προσπάθησαν να αποτυπώσουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους μέσα από τραγούδια. Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ζητήσαμε τόσο από τις γιαγιάδες όσο
και από τους μαθητές να μας αφηγηθούν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στις
παραπάνω δραστηριότητες που στηριζόταν στη διαγενεακή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης
Τα κυριότερα σημεία που προέκυψαν από την ομαδοποίηση και αλληλοσυμπλήρωση των
σημειώσεων πεδίου μας είναι τα ακόλουθα:
•

Στην πρώτη δραστηριότητα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονη αλληλεπίδραση και επικοινωνία: α) ανάμεσα στις γιαγιάδες και στα παιδιά. Συγκεκριμένα, παρακολουθούσαν με ειλικρινές ενδιαφέρον τις ιστορίες των γιαγιάδων, ζητούσαν το λόγο για
να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή έκαναν παραλληλισμούς ανάμεσα στην παλιά και τη σύγχρονη εποχή. Επίσης, τα εγγόνια έδειχναν ιδιαίτερη προσοχή αλλά
και υπερηφάνεια όταν μιλούσε η γιαγιά τους.β)μεταξύ των γιαγιάδων, οι οποίες αν
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και δεν γνωρίζονταν προηγουμένως, μετά από λίγα λεπτά, συμπλήρωναν η μία τα
λεγόμενα της άλλης, έκαναν αστεία και αναπολούσαν στιγμές από τα παιδικά τους
χρόνια, επιβεβαιώνοντας την εύστοχη ρήση του θεατρικού συγγραφέα Ζάρκο Πετάν ότι «ένας γέρος είναι ένα παιδί με παρελθόν».
•

Στη δεύτερη δραστηριότητα παρατηρήσαμε ότι στα παιδιά άρεσε ιδιαίτερα η παρουσίαση των προσωπικών τους δημιουργιών αλλά και οι γιαγιάδες έδειξαν να διασκεδάζουν με τα δρώμενα και τα τραγούδια που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές. Αντίστοιχα με την προηγούμενη παρατήρηση φάνηκε να «καμαρώνουν» ιδιαίτερα τις
δημιουργίες των εγγονιών τους. Μάλιστα, μία γιαγιά δήλωσε στο ερωτηματολόγιο
ότι αυτή ήταν η αγαπημένη της δραστηριότητα.

•

Όσον αφορά τα παιχνίδια που έπαιξαν τα παιδιά με τις γιαγιάδες στον Η/Υ. παρατηρήσαμε ότι οι γιαγιάδες ήταν αρχικά επιφυλακτικές απέναντι τους, γεγονός αναμενόμενο αφού για τις 4 από τις 5 ήταν η πρώτη φορά που επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν Η/Υ. Ωστόσο, με τη βοήθεια των παιδιών, μπόρεσαν να παίξουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Παρατηρήσαμε ότι η αμφίδρομη επικοινωνία γιαγιάδων και
μαθητών ήταν πολύ καλή είτε έπαιζαν με τα βιολογικά τους εγγόνια είτε με άλλους
μαθητές.

•

Όσον αφορά τα επιτραπέζια παιχνίδια, οι γιαγιάδες φάνηκε να νιώθουν λιγότερο
άγχος απέναντί τους πιθανόν γιατί τους φαίνονταν πιο οικεία. Τα παιδιά από την
άλλη φάνηκε να απολαμβάνουν το ίδιο τόσο τα επιτραπέζια όσο και τα παιχνίδια
στον Η/Υ. Ωστόσο, δεδομένου ότι όλες οι μικρές ομάδες έπαιζαν ταυτόχρονα είτε
στον Η/Υ είτε επιτραπέζια, δημιουργήθηκαν υψηλά επίπεδα θορύβου, τα οποία
φάνηκε να καταβάλλουν τις περισσότερες γιαγιάδες μετά από κάποια ώρα.

Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση στους μαθητές και στις γιαγιάδες σχεδιάστηκαν ανάλογα με το προφίλ της κάθε ομάδας. Έγινε προσπάθεια ώστε όλες οι ερωτήσεις να έχουν σαφή και κατανοητή διατύπωση ενώ προτιμήθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού
τύπου προκειμένου να είναι εύκολη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ώστε να απαντηθεί από όλους τους συμμετέχοντες.
Μερικές από τις φράσεις που σταχυολογήσαμε από κάθε γιαγιά μας:
«…μας πλημμύρισε με συγκινήσεις που σπάνια μας δίνεται η ευκαιρία να αισθανθούμε.
Ένιωσα ότι τα σημερινά παιδιά γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα εμείς στην
αντίστοιχη εποχή και πραγματικά γέμισα μέσα μου με υπερηφάνεια και ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας»
«Αισθάνθηκα πολύ ωραία γιατί μου ξυπνήσατε αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια»
Συμπέρασμα
Συμπέρασμα από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων των μαθητών
Σε σύνολο 14 μαθητών, η αναλογία αγοριών-κοριτσιών ήταν ως εξής:
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Με τις πρώτες τρεις ερωτήσεις επιχειρήσαμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα παιδιά βρήκαν ενδιαφέρουσες τις αφηγήσεις των γιαγιάδων για τα παραδοσιακά παιχνίδια καθώς και
για άλλα στοιχεία της παιδικής τους ηλικίας και κατά πόσο θεώρησαν ότι έμαθαν πράγματα. Και τα 14 παιδιά (100%) απάντησαν θετικά. Η 4η ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο αυτή
ήταν η πρώτη φορά που έπαιξαν παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με γιαγιάδες. Από
το σύνολο των μαθητών 4 από τους 6 (67%) απάντησαν θετικά. Από τις μαθήτριες 5 από τις
8 (62%) έδωσαν θετική απάντηση. Το παρακάτω διάγραμμα οπτικοποιεί τα αποτελέσματα
για το σύνολο των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως φύλου:

Η 5η ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο αυτή ήταν η πρώτη φορά που έπαιξαν επιτραπέζια
παιχνίδια με γιαγιάδες. Από το σύνολο των μαθητών 4 από τους 6 (67%) απάντησαν αρνητικά. Οι απαντήσεις των μαθητριών ήταν ισομερώς μοιρασμένες. Το παρακάτω διάγραμμα
οπτικοποιεί τα αποτελέσματα για το σύνολο των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως φύλου:
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Η 6η και 7η ερώτηση εστίασαν στο αν άρεσε στους μαθητές το ότι έπαιξαν τα παραπάνω
παιχνίδια (ηλεκτρονικά και επιτραπέζια) με τις γιαγιάδες που ήρθαν στην τάξη. Η θετική
απάντηση ήταν ομόφωνη! Η 8η ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να αξιολογήσουν εάν
παρείχαν κατάλληλες οδηγίες στις γιαγιάδες προκειμένου να παίξουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σχεδόν όλοι οι μαθητές – μόνο μια μαθήτρια απάντησε αρνητικά- θεώρησαν ότι καθοδήγησαν αποτελεσματικά τις γιαγιάδες- συμπαίκτριες! Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις (911) σχετίζονταν με την εκτίμηση των παιδιών σχετικά με τις επιδόσεις των γιαγιάδων, δηλ.
αν ακολουθούσαν εύκολα τις οδηγίες τους (ερ.9), αν κατάφεραν να χειριστούν σωστά το
ποντίκι (ερ.10) και το πληκτρολόγιο, δηλαδή τα βελάκια(ερ.11). Οι μαθητές (100%) θεώρησαν ότι οι γιαγιάδες ακολουθούσαν εύκολα τις οδηγίες ενώ οι μαθήτριες συμφώνησαν μαζί
τους σε ποσοστό 62%. Όσον αφορά τον χειρισμό του ποντικιού και του πληκτρολογίου, το
83% των αγοριών θεώρησαν ότι οι γιαγιάδες τα κατάφεραν. Οι μαθήτριες συμφώνησαν σε
ποσοστό 62% για το ποντίκι και σε ποσοστό 87% για το πληκτρολόγιο. Τα παρακάτω διαγράμματα οπτικοποιούν τα αποτελέσματα για το σύνολο των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως
φύλου.
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Όταν ρωτήθηκαν εάν θα ξανάπαιζαν ένα παιχνίδι στον Η/Υ (ερ.12) ή ένα επιτραπέζιο (ερ.13)
με τις γιαγιάδες, σχεδόν όλα τα παιδιά-με την εξαίρεση ενός μαθητή για την περίπτωση των
επιτραπέζιων παιχνιδιών-απάντησαν θετικά. Στην ερώτηση εάν θα επιθυμούσαν να ξαναέρθουν παππούδες και γιαγιάδες στο σχολείο για να συμμετέχουν μαζί σε άλλες δραστηριότητες, όλα τα παιδιά απάντησαν θετικά.Αναφορικά με την ερώτηση για τις δραστηριότητες τις οποίες ευχαριστήθηκαν περισσότερο, η πλειοψηφία των παιδιών (71%) απάντησε
ότι απόλαυσε εξίσου όλες τις δραστηριότητες. Το υπόλοιπο 29% (4 παιδιά) που διαφοροποιήθηκε, θεώρησαν ότι υστερούσε σε ενδιαφέρον η δραστηριότητα της παρουσίασης των
κανόνων των παιχνιδιών από τους συμμαθητές τους (κατά την άποψη 2 μαθητριών και 1
μαθητή) και τα επιτραπέζια παιχνίδια (για μία μαθήτρια).
Στην τελευταία ανοικτού τύπου ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να
καταγράψουν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους από τη συμμετοχή τους σε αυτή
την ημέρα «Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων». Για να δανειστούμε την πολύ εύστοχη φράση
των Cohen & Manion (1994) θεωρούμε ότι «δεδομένα όπως τα ακόλουθα εμπλουτίζουν και
δίνουν σάρκα σε γυμνά, στατιστικά οστά». Μερικές από τις φράσεις που σταχυολογήσαμε
από τους μαθητές και τις μαθήτριες:
«Ήταν τέλεια, έμαθα πολλά πράγματα για την παλιά ζωή. Αυτά που έμαθα θα τα χρησιμοποιήσω στο μέλλον μου και θα το πω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου αν ζω για να
μάθουν πόσο τυχεροί είναι που θα έχουν ανεπτυγμένη την τεχνολογία»
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«…εντύπωση μου έκανε που ενώ οι γιαγιάδες δεν ξέρανε πως παίζονται τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις συμβουλές μας για τον Η/Υ…. από τα λόγια που
έλεγαν οι γιαγιάδες ένιωσα μια φιλική αγάπη»
«Χάρηκα που οι γιαγιάδες παρευρέθηκαν στην τάξη μας και γενικότερα μου άρεσαν όλα …
Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και θα το θυμάμαι για
πάντα»

Συμπέρασμα Αποδελτίωση ερωτηματολογίων γιαγιάδων
Όπως προαναφέρθηκε, στη δεύτερη φάση της εκπαιδευτικής παρέμβασης, συμμετείχαν
τελικώς μόνο γιαγιάδες μαθητών/μαθητριών. Τέσσερις γιαγιάδες ήταν βιολογικά συνδεδεμένες με μαθήτριες και μόνο μία ήταν γιαγιά μαθητή. Στις πρώτες δύο ερωτήσεις, επιχειρήσαμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι γιαγιάδες ένιωσαν άνετα κατά τη διάρκεια της αφήγησής τους (ερ.1) και εάν ένιωσαν ότι οι μαθητές τις παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον. Η
θετική απάντηση ήταν ομόφωνη! Η 3η ερώτηση αφορούσε το αν ήταν αυτή ήταν η πρώτη
φορά που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ η 4η ερώτηση το αν ήταν η πρώτη
φορά που έπαιξαν παιχνίδια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλες οι γιαγιάδες εκτός από μία
(80%) δήλωσαν ότι δεν είχαν στο παρελθόν παρόμοια εμπειρία.

Στην 5η ερώτηση, οι ηλικιωμένες ερωτήθηκαν αν έπαιξαν για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα
επιτραπέζια παιχνίδια (Μονόπολη, Μάντεψε Ποιος, Taboo). Όλες απάντησαν θετικά. Όταν
ερωτήθηκαν εάν τους άρεσε που έπαιξαν παιχνίδια στον Η/Υ (ερ. 6) και επιτραπέζια παιχνίδια (ερ.7) με την καθοδήγηση των μαθητών, όλες οι γιαγιάδες απάντησαν θετικά εκτός από
μία στην οποία δεν άρεσαν τα παιχνίδια στον Η/Υ.
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Στην ερώτηση εάν τους άρεσε που έπαιξαν παιχνίδια στον Η/Υ (ερ. 8) και επιτραπέζια παιχνίδια (ερ.9) με τα εγγόνια τους, όλες οι γιαγιάδες απάντησαν θετικά εκτός από μία στην
οποία δεν άρεσαν τα παιχνίδια στον Η/Υ, σημειώνοντας ότι «δεν κατάλαβε».

H 10η ερώτηση επιχειρούσε να διαπιστώσει εάν οι οδηγίες των μαθητών διευκόλυναν τις
γιαγιάδες ώστε να παίξουν τα παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και σε αυτή την περίπτωση οι τέσσερις από τις πέντε γιαγιάδες (80%) απάντησαν καταφατικά.
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Στην ερώτηση αν θα ξανάπαιζαν παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια των
εγγονιών τους (ερ.11), οι τέσσερις από τις πέντε ηλικιωμένες (80%) απάντησαν θετικά. Ωστόσο, στην ερώτηση αν θα επιχειρούσαν να ξαναπαίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια μόνες
τους μόνο οι τρεις από τις πέντε γιαγιάδες (60%) απάντησαν ότι θα το έκαναν.

Αναφορικά με την ερώτηση για τις δραστηριότητες τις οποίες ευχαριστήθηκαν περισσότερο, η πλειοψηφία των γιαγιάδων (80%) απάντησε ότι απόλαυσε εξίσου όλες τις δραστηριότητες με μία γιαγιά να δηλώνει ότι της άρεσε περισσότερο η παρουσίαση των τραγουδιών
και των σκετς που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές.
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Στην τελευταία ανοικτού τύπου ερώτηση, ζητήθηκε από τις γιαγιάδες να καταγράψουν τις
εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους από τη συμμετοχή τους σε αυτή την «Ημέρα Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων». Μερικές από τις φράσεις που σταχυολογήσαμε από κάθε γιαγιά
μας:
•

«…μας πλημμύρισε με συγκινήσεις που σπάνια μας δίνεται η ευκαιρία να αισθανθούμε. Ένιωσα ότι τα σημερινά παιδιά γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από
όσα εμείς στην αντίστοιχη εποχή και πραγματικά γέμισα μέσα μου με υπερηφάνεια
και ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας.»

•

«Οι εντυπώσεις μου είναι πολύ καλές και από τα παιδιά και από τις δασκάλες. Ήταν
πολύ ωραία και μοναδική εμπειρία.»

•

«Αισθάνθηκα πολύ ωραία γιατί μου ξυπνήσατε αναμνήσεις από τα παιδικά μου
χρόνια.»

•

«Αισθάνθηκα πολύ ωραία και συγκινητικά. Δυσκολεύτηκα στον Η/Υ»

•

«Πέρασα πολύ ωραία γιατί μας έμαθαν τα παιδιά να παίζουμε παιχνίδια στον υπολογιστή και επιτραπέζια που δεν ξέραμε.»

Σε γενικές γραμμές, θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση «Διαγενεακά Παιχνιδίσματα» πέτυχε τόσο τον κεντρικό στόχο όσο και τους επιμέρους στόχους υπερβαίνοντας τις
αρχικές προσδοκίες μας. Στο οικείο περιβάλλον της τάξης και με τη συμβολή των διαφόρων
δραστηριοτήτων δημιουργήθηκαν συνθήκες αυθεντικής επικοινωνίας ανάμεσα στις γιαγιάδες και τους μαθητές που αντάλλαξαν γνώσεις γύρω από το διαχρονικό θέμα του παιχνιδιού. Ειδικά τα παιδιά των οποίων οι γιαγιάδες είχαν καταφέρει να έρθουν στην τάξη φαίνονταν να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες ενώ στα διαλείμματα
γίναμε και μάρτυρες αυθόρμητων εκδηλώσεων τρυφερότητας μεταξύ τους. Επιπλέον, πα-
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ρατηρήθηκε έντονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ και των ίδιων των γιαγιάδων
που δε γνωρίζονταν προηγουμένως ενώ και εμείς ως συντονίστριες ήρθαμε πολύ κοντά με
τους εκπροσώπους και των δύο γενιών και δε «χορταίναμε» τη συζήτηση με τις γιαγιάδες
στα διαλείμματα. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε
κανένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια χρήσης των φορητών υπολογιστών, του προτζέκτορα και της ψηφιακής βιντεοκάμερας.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η συμμετοχή περισσότερων ηλικιωμένων ατόμων, όπως είχε αρχικά
εξασφαλιστεί, μεταξύ των οποίων και μερικών παππούδων των μαθητών θα μας παρείχε
ιδανικότερη αναλογία ηλικιωμένων - παιδιών καθώς και ποσοτικά δεδομένα με μεγαλύτερη
βαρύτητα.
Σε κάθε περίπτωση, το θετικό κλίμα, η τρυφερότητα, το γέλιο και η συγκίνηση που ήταν
διάχυτα σε όλη τη διάρκεια της «Ημέρας Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων» δεν στατιστικοποιούνται ούτε μπορούν να αποτυπωθούν πλήρως με λόγια. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι
όλες οι γιαγιάδες, ακόμα και αυτή που δήλωσε πως δεν της άρεσαν τα παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή γιατί δυσκολεύτηκε, έφυγαν χαμογελώντας συγκινημένες αφού μας
ευχαρίστησαν εγκάρδια για την εμπειρία που τους προσφέραμε. Από την άλλη πλευρά, τα
παιδιά εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές σχολικές ημέρες καθώς και την επιθυμία να επαναληφθεί με αφορμή κάποιο άλλο θέμα. Τέλος, συνάδελφοι της συντονίστριας - διδάσκουσας του τμήματος της ανέφεραν ότι στη συγκεκριμένη
«Ημέρα Διαγενεακών Παιχνιδισμάτων» θα έπρεπε να είχαν συμμετάσχει όλα τα τμήματα
του σχολείου.
Προτάσεις
Όπως επισημαίνει η Μυρτώ Ράγκα, γεροντολόγος της ΜΚΟ 50και Ελλάς, το 2020 περίπου
το 25% των Ελλήνων πολιτών αναμένεται να είναι άνω των 65 ετών καθώς η ελληνική κοινωνία γερνάει με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια συγκλονίζεται από τη ρευστότητα και την κοινωνική ένταση που προκαλεί η
σύγχρονη δυσχερής οικονομική συγκυρία. Η νέα γενιά κατακλύζεται από συναισθήματα
φόβου και ανασφάλειας για το μέλλον τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί ενώ η τρίτη γενιά νιώθει ότι παρακολουθεί τις καταιγιστικές εξελίξεις αυτού του «Θαυμαστού Νέου Κόσμου» από το περιθώριο, χωρίς να μπορεί να προσφέρει την ανεκτίμητη πηγή γνώσης της
εμπειρίας της. Η ανάγκη για συστηματική προώθηση της διαγενεακής μάθησης και επικοινωνίας και η ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης σε κάθε δυνατή μορφή προβάλλει επιτακτική. Όπως προαναφέρθηκε, «Μια αίσθηση συνέχειας με τις περασμένες γενιές μπορεί
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να απλωθεί ως σχοινί σωτηρίας για να μας βοηθήσει να διασχίσουμε το τρομακτικό παρόν,
John Dos Passos» (Winston, 2001)
Η 1η Οκτωβρίου έχει αναγνωριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία από το 1990 (http://www.un.org/en/events/olderpersonsday/).
Παράλληλα, σε διάφορες χώρες έχει καθιερωθεί επιπλέον σε διαφορετικές ημερομηνίες η
«Ημέρα του Παππού και της Γιαγιάς». Ωστόσο, στην Ελλάδα οι εκπρόσωποι της τρίτης γενιάς δε φαίνεται να εισπράττουν την αναγνώριση που τους αξίζει ως θεματοφύλακες των
αξιών της σύγχρονης κοινωνίας και ανεκτίμητα μέλη με ανεξάντλητο δυναμικό προσφοράς.
Η συχνή και συστηματική οργάνωση διαγενεακών πρακτικών με τη μορφή «Διαγενεακών
Ημερών» ή άλλων παρόμοιων project σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για:
•

τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων με την παροχή ευκαιριών
για αλληλεπίδραση με τη νέα γενιά αλλά και μεταξύ τους

•

τη «μύηση» των ηλικιωμένων στις δυνατότητες που τους ανοίγονται μέσα από τη
χρήση της νέας τεχνολογίας ή την κατάκτηση κάθε είδους νέας γνώσης όπως για
παράδειγμα την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας

•

την καταπολέμηση των στερεοτύπων και του αμφίδρομου ηλικιακού ρατσισμού
που υποσκάπτουν τη διαγενεακή επικοινωνία

•

την ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης, του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης
καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων της κοινότητας
Οι γενιές δε βρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού για τις
ικανοποιήσεις της ζωής.
Είναι συνεργάτες στην αναζήτηση της ευημερίας.
Harold L. Sheppard
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Διαθεματική προσέγγιση με χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών της
ΣΤ΄ Δημοτικού
Παπούλιας Νικόλαος
Med Δάσκαλος, 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας
npapoulias@sch.gr
Περίληψη
Οι Φυσικές Επιστήμες ( ΦΕ), αφορούν τη μελέτη του κόσμου γύρω μας. Το μάθημα συνεπώς πρέπει να συνδέεται με τις εμπειρίες που ο μαθητής συγκεντρώνει από την καθημερινή του επαφή με τα φαινόμενα γύρω του. Η αναφορά σε προβλήματα της καθημερινότητας
δίνει στο μαθητή το στίγμα της εφαρμοσιμότητας της επιστήμης. Ένας από τους στόχους
των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των ΦΕ είναι να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με σύγχρονα θέματα και ιδέες από το χώρο αυτό , προσαρμοσμένες βέβαια στο επίπεδο νοητικής τους ανάπτυξης και ενδιαφερόντων τους, παράλληλα με την ενεργητική
συμμετοχή τους στη μαθησιακή διεργασία. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να προσεγγίσει διαθεματικά την ενότητα των ΦΕ της ΣΤ΄ Δημοτικού που έχει σχέση με το Αναπνευστικό
σύστημα, με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Οι 18 μαθητές
της ΣΤ΄ τάξης εργάστηκαν σε ομάδες στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών, ακολουθώντας
τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας που τους είχε δοθεί από τον εκπαιδευτικό. Σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών υποστηρίζει τη διδακτική παρέμβαση και δημιουργεί νέα μαθησιακά περιβάλλοντα προς όφελος του μαθητή. Η
αναζήτηση στο περιβάλλον του διαδικτύου θεμάτων που έχουν σχέση με την καθημερινότητα - όπως το κάπνισμα- και η επεξεργασία αυτών με τη χρήση αντίστοιχων φύλλων εργασίας , δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να οικοδομήσει ο ίδιος τη γνώση του μέσω της
αλληλεπίδρασης με τους άλλους, βασιζόμενος και στις δικές του ιδέες και εμπειρίες.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός εποικοδομισμός, συνεργατική μάθηση, νέες τεχνολογίες, αναπνευστικό σύστημα.
Εισαγωγή
Στα σημερινά βιβλία των ΦΕ υπάρχει μία ενοποιητική θεώρηση της διδασκαλίας τους (φυσική, χημεία, βιολογία) στα σχολεία. Η υλοποίηση αυτής της αντίληψης, έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο διαμόρφωσης της σχολικής γνώσης μέσω της οποίας ο μαθητής έρχεται
σε επαφή με την επιστημονική γνώση. Γι’ αυτό η διδακτική παρέμβαση πρέπει να περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες και βήματα που να την καθιστούν ενεργό διαδικασία
οικοδόμησης της γνώσης από τους μαθητές (Μπερερής, 2005).
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ,2003), προωθεί τη διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων, τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων και προβάλλεται η έννοια της διαθεματικότητας στη σχολική
τάξη ως διαδικασία που ενισχύει και τη Γενική παιδεία. Όσον αφορά τη διδασκαλία των ΦΕ
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθεί τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον και να συνδέει την επιστημονική γνώση με την καθημερινή ζωή. Αυτό εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία, δηλαδή μια διαθε-
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ματική προσέγγιση της ενότητας «Αναπνοή και Υγεία» του κεφαλαίου «Αναπνευστικό Σύστημα» της ΣΤ’ Δημοτικού με την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Η διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση δημιουργεί νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, περισσότερο ελκυστικά και ευχάριστα (Κεκές & Μυλωνάκου, 2001), που ευνοούν την πρόσβαση στην πληροφορία καθώς και τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών ( Ράπτης &
Ράπτη, 2001; Παπαστεργίου & Αντωνίου, 2003).
Επιπλέον η διαθεματική προσέγγιση μιας γνωστικής περιοχής ευνοεί την εργασία τύπου
σχεδίων συνεργατικής έρευνας (project) (ITY, 2008). Ευνοεί επίσης, τη συζήτηση στην τάξη.
Οι μαθητές αναγκάζονται να επιχειρηματολογούν λογικά και κριτικά, να θέτουν ερωτήσεις,
να κάνουν προγνώσεις και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να ελέγχουν και να αξιολογούν
την εγκυρότητα και την καταλληλότητα των απαντήσεών τους (Frey, 1986).
Κοινωνικός εποικοδομισμός και συνεργατική μάθηση
Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση στηρίχτηκε στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού και της συνεργατικής μάθησης. Η κύρια ιδέα του εποικοδομισμού είναι ότι η γνώση
δε λαμβάνεται αλλά δομείται μέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης, μέσω των ενεργειών στον πραγματικό κόσμο (Ψυχάρης, 2010). Στην υπόθεση της εποικοδόμησης της γνώσης κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ιδέες των μαθητών (Driver & Bell, 1986 ; Driver & Oldham,
1986 ; Kόκκοτας, 1998). Κατά συνέπεια, η γνώση οικοδομείται με την ανταλλαγή της πείρας
και των ιδεών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, με την πορεία διαφόρων μορφών κοινωνικής
δραστηριότητας και αλλάζει και δοκιμάζεται μέσα στην ίδια διαδικασία (Garnham &
Oakhil, 1994).
Ο κοινωνικός εποικοδομισμός στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Κόμης, 2004).
Είναι μία προσέγγιση για τη μάθηση κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες ή οικοδομούν νοήματα γύρω από ιδέες μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και των ερμηνειών του
κόσμου τους στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις με τους
άλλους (Lave & Wenger, 1991).
Τέσσερα είναι τα εξέχοντα χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης: 1) H ενεργός γνωστική
οικοδόμηση που συντελεί στην εκ βάθους κατανόηση. 2) Η εγκαθιδρυμένη μάθηση που
λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο πλαίσιο με αυτόνομη δραστηριότητα και κοινωνική και
νοητική υποστήριξη. 3) Η κοινότητα μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση η οποία
συντελεί στη διάχυση των πρακτικών και της κουλτούρας της και 4) η συνομιλία που καθιστά εφικτή τη συμμετοχή και τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της κοινότητας.
Πολλές σύγχρονες έρευνες (Crook, 1998) μελετούν τη μαθησιακή δραστηριότητα στα πλαίσια αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συνεργατική μάθηση πλεονεκτεί έναντι της ατομικής μάθησης. Στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης οι μαθητές εκφράζουν δημόσια τις σκέψεις τους, γεγονός που τους οδηγεί στη συνειδητοποίηση των αρχικών αυθόρμητων ιδεών και στη μετέπειτα επεξεργασία τους. Επίσης, η
συνεργασία επιτρέπει την εμφάνιση κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων (Doise & Mugny,
1981), οι οποίες οδηγούν σε νέα γνώση. Τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές συνιστούν χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτής της προσέγγισης (Κόμης, 2004 ; Σολωμονίδου, 2006).
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Διδακτικό σενάριο
Η διδακτική πρόταση είχε τη μορφή εκπαιδευτικού σεναρίου. Ένα σενάριο δεν είναι τίποτα
περισσότερο από ότι ήδη κάνουμε μέσα στις τάξεις μας. Απλώς τώρα ερχόμαστε να καταγράψουμε την οργάνωση και το σχεδιασμό του μαθήματος μας, να το εμπλουτίσουμε με
νέες τεχνολογίες και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεών μας σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο το οποίο συντίθεται από επιμέρους μαθησιακά αντικείμενα (Αθανασιάδης,
Σαλονικίδης & Σιμωτάς,2009).
Με βάση τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού και τους συνεργατικής μάθησης έγινε
ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων σε φύλλο εργασίας που δόθηκε στους μαθητές. Η διδακτική πρόταση αφορούσε το κεφάλαιο ΦΕ της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού «Αναπνευστικό σύστημα» και συγκεκριμένα την ενότητα 2 που έχει τίτλο «Αναπνοή και υγεία». Ένας από τους
διδακτικούς στόχους της ενότητας (Ερευνώ και Ανακαλύπτω,2003) είναι να επισημάνουν οι
μαθητές τις συνέπειες του καπνίσματος στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Το
συγκεκριμένο στόχο τον προσεγγίσαμε με δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο Φύλλο
Εργασίας (βλ. Παράρτημα). Αξιοποιήθηκαν το διαδίκτυο και ένα λογισμικό ζωγραφικής για
υπολογιστή το Tux Paint.
Οι κίνδυνοι από το κάπνισμα είναι γνωστοί στους περισσότερους μαθητές. Λιγότερο ωστόσο γνωστοί είναι οι κίνδυνοι του παθητικού καπνίσματος, της παραμονής δηλαδή σε χώρους όπου κάποιοι άλλοι καπνίζουν (Ερευνώ και Ανακαλύπτω,2003). Οι μαθητές αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου έκαναν λήψη στους υπολογιστές τους τέσσερα βίντεο
για να κάνουν τη διαπίστωση για το πόσο βλαβερό είναι το παθητικό κάπνισμα για την
υγεία των ανθρώπων. Η πηγή των βίντεο, ήταν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
και οι πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα που αυτά εμπεριείχαν ήταν αξιόπιστα και πλήρη (Wiesenmayer & Koul, 1998).
Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση οι μαθητές χρησιμοποίησαν το λογισμικό Tux Paint
(ITY, 2008), προκειμένου να σχεδιάσουν μία αφίσα για έναν αντικαπνιστικό αγώνα. Πρόκειται για ένα λογισμικό ανάπτυξης και δημιουργικότητας , όπου ο μαθητής μπορεί να ζωγραφίσει , αλλά και να γράψει κείμενο στο περιβάλλον εργασίας του. Η εκπαίδευση μέσω της
τέχνης γενικότερα και της Εικαστικής Αγωγής ειδικότερα, είναι μία αναντικατάστατη διαδικασία για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των βασικών λειτουργιών της σκέψης και της
πράξης (Gloton, 1976). Το TuxPaint είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www. tux paint.org/ και διαθέτει ελληνικό μενού.

Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου: Mεθοδολογία – Εφαρμογή
To διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στη ΣΤ΄ Δημοτικού και σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου υπολογιστών. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας κρίνεται απαραίτητη στη διδασκαλία
των ΦΕ (Cohen, 1997) και η χρήση Η/Υ στη διδακτική πράξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί
βοηθά τους μαθητές να καλλιεργήσουν την ικανότητα για λύση προβλημάτων και να αντιλαμβάνονται αφηρημένες έννοιες (Harlen, 2000). Το εργαστήριο διέθετε 7 ηλεκτρονικούς
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υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο και υπήρχε και σύνδεση με εκτυπωτή. Όλοι οι υπολογιστές είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η προσέγγιση των γνωστικών στόχων της διδακτικής ενότητας έγινε με τη χρήση του διαδικτύου, του λογισμικού ζωγραφικής tux paint, καθώς και τη συμπλήρωση αντίστοιχου φύλλου εργασίας. Ως προς τις ΤΠΕ, οι στόχοι ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να
αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να μπορούν να χρησιμοποιούν προγράμματα , όπως το YouTube Downloader για να μπορούν να κάνουν λήψη βίντεο και να τα αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους. Σε επίπεδο στάσεων να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του παθητικού καπνίσματος και να τοποθετηθούν αρνητικά σε αυτό, όπως και στο ενεργητικό κάπνισμα και να εκφράσουν με δημιουργικό τρόπο αυτή τη στάση τους χρησιμοποιώντας ένα
πρόγραμμα ζωγραφικής στον υπολογιστή, δημιουργώντας μία αφίσα για έναν αντικαπνιστικό αγώνα.
Οι μαθητές της τάξης ήταν 18 και χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς μαθησιακά ομάδες των
τριών (3) ατόμων. Όταν οι μαθητές εργάζονται σε ολιγομελείς ανομοιογενείς ομάδες , επιτυγχάνεται αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών στην ομάδα , βελτιώνονται τα
μαθησιακά αποτελέσματα τους, ενώ τα παιδιά υιοθετούν και διαμορφώνουν θετική στάση
απέναντι στις ΦΕ (Σταυρίδου, 2000 ; Σολομωνίδου, 2001).
Η κάθε ομάδα εργάστηκε στο δικό της υπολογιστή για δύο (2) διδακτικές ώρες. Η συγκεκριμένη τάξη μαθητών ήταν αρκετά εξοικειωμένη με τη χρήση Η/Υ. Το κάθε μέλος της ομάδας είχε το δικό του φύλλο εργασίας και όλοι μαζί εκτελούσαν τις δραστηριότητες συνεργαζόμενοι και εναλλάσσοντας τους ρόλους. Έτσι ενισχυόταν η αλληλεπίδραση μεταξύ
των μελών της ομάδος και ενδυναμωνόταν η μάθηση (Ματσαγγούρας, 2000).
Από τους μαθητές ζητήθηκε να κάνουν λήψη στον υπολογιστή τους τα τέσσερα (4) σποτ του
Υπουργείου Υγείας που είχαν στόχο την αντικαπνιστική εκστρατεία, πατώντας στη σχετική
γραμμή αναζήτησης του YouTube: “ΣΠΟΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ”. Κάθε σποτ έχει το δικό
του τίτλο, συγκεκριμένη χρονική διάρκειά, και ήταν χωρητικότητας 60ΜΒ περίπου . Ο
τίτλος του καθενός ήταν:

Εικόνα 1: Tάβλι

Εικόνα 3: O εαυτός μου
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Κατόπιν ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο για το ποιο σποτ είναι το πιο
πετυχημένο και να αιτιολογήσουν την άποψή τους, καθώς και να γράψουν τέσσερις (4)
λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να καπνίζουν οι άνθρωποι. Τα μέλη των ομάδων συνεργατικά, συζήτησαν τις απόψεις τους έγραψαν τις ιδέες τους και συμφώνησαν σε μία
κοινή άποψη την οποία κάθε ομάδα ανακοίνωσε στην τάξη. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων οι ομάδες παρακολουθούσαν και συζητούσαν για το αν διαφωνούσαν σε κάτι.
Ύστερα στο περιβάλλον του λογισμικού tux paint, η κάθε ομάδα ζωγράφισε μία αφίσα για
έναν αντικαπνιστικό αγώνα, συμμετέχοντας όλα τα μέλη της ομάδας και συναποφασίζοντας
για τη φράση που θα έβαζαν στο έργο τους. Οι εργασίες τους εκτυπώθηκαν και τοποθετήθηκαν σε χώρο του σχολείου ώστε να μπορούν να τις δουν όλοι οι μαθητές.

Εικόνα 5: To περιβάλλον εργασίας του tux paint

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση ήταν καθαρά υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός. Παρείχε εξηγήσεις μόνο αν του το ζητούσε κάποια ομάδα ή
αν ο ίδιος παρατηρούσε κάποιες δυσκολίες στη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. Πάντως η συμπλήρωσή του ήταν υπόθεση συλλογικού χειρισμού και οργάνωσης της ομάδος,
κάνοντας έτσι τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική (Crompton & Mann, 1996).
Αξιολόγηση
Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και μέσω της αλληλεπίδρασης , οι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της διδακτικής παρέμβασης. Όσον αφορά το κομμάτι
που είχε σχέση με τις τεχνολογίες, δηλαδή άνοιγμα φακέλου στην επιφάνεια εργασίας, αναζήτηση σποτ, λήψη των σποτ στον υπολογιστή, αποθήκευση αυτών, εκτύπωση εργασιών
ζωγραφικής, οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη ευχέρεια στις εργασίες και δε χάθηκε πολύτιμος
χρόνος.
Όσον αφορά το πιο πετυχημένο σποτ που έπρεπε να γράψουν στο φύλλο εργασίας, υπήρξε
επαρκής αιτιολόγηση για τις επιλογές τους και όλοι επισήμαναν στην επιχειρηματολογία
τους, τη σημασία που είχε το «σλόγκαν» στην προτίμησή τους. Επίσης, γράφοντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να καπνίζουν οι άνθρωποι, συμφώνησαν οι ομάδες στο
ρόλο του παθητικού καπνίσματος και στο πόσο βλαβερό είναι αυτό για την υγεία τους.
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Ιδιαίτερα δημιουργικές ήταν οι ομάδες των μαθητών στο σχεδιασμό αφισών για την αντικαπνιστική εκστρατεία που δημιουργήθηκε στο περιβάλλον του tux paint. Η ευρηματικότητά τους στην επιλογή του «σλόγκαν» και η σύνδεσή του με την ζωγραφιά που είχαν δημιουργήσει ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Μέσα από τα μηνύματά τους εντοπίσαμε πως κατανοούν τι είναι το παθητικό κάπνισμα και πώς οι νέοι μπορούν να παρασυρθούν και να γίνουν καπνιστές από μικρή ηλικία
Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα
Tα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που δομούνται με βάση τις ΤΠΕ συνιστούν καταλληλότερα
περιβάλλοντα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά, για τη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ
(Zacharia & Anderson, 2003). Oι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και να διευκολύνουν τη μάθηση στην καθημερινή διδακτική πράξη. Μπορούν επίσης να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, μια που οι
μαθητές σε περιβάλλον συνεργατικότητας, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην αναζήτηση
των πληροφοριών, παύοντας να είναι απλοί θεατές (Ιωαννίδου, 2004).
Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση οργανώθηκε μια διαθεματική προσέγγιση στη Φυσική
της ΣΤ΄ Δημοτικού προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις , ικανότητες και στάσεις
στο θέμα του καπνίσματος και πως αυτό δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό μας
σύστημα, αλλά και στους συνανθρώπους μας. Αξιοποιήθηκαν τόσο οι ΤΠΕ, η ζωγραφική, το
γλωσσικό μάθημα με την παραγωγή γραπτού λόγου και φυσικά μέσω της συνεργατικής μάθησης και της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων επιτεύχθηκαν οι στόχοι της μαθησιακής διεργασίας.
Οι μαθητές οικοδόμησαν τη γνώση συμμετέχοντας ενεργητικά και δεν αποτελούσαν έναν
παθητικό υποδοχέα γνώσεων και πληροφοριών. Ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα που του δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρά με αυτό,
αλλά και με τους συμμαθητές του προκειμένου να οικοδομεί τη γνώση και αυτή να είναι
συνυφασμένη με το κοινωνικό γίγνεσθαι (Kukla, 2000), αλλά και να αναπτύσσει κριτική
σκέψη μέσα από τη συνεργατική μάθηση.
O ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα
πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να
αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση. Ο δάσκαλος
πρέπει να υπηρετεί με εντιμότητα το ρόλο του συνεργάτη και συντονιστή της δουλειάς των
παιδιών στο εργαστήριο. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, εργαζόμενοι σε περιβάλλον εργαστηρίου υπολογιστών να αποκτούν επιπλέον δεξιότητες και να επιτυγχάνεται
ο τεχνολογικός τους αλφαβητισμός.
Συμπερασματικά, το μάθημα των ΦΕ μπορεί να προσεγγιστεί με εναλλακτικούς τρόπους
διδασκαλίας, ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό καθέδρας τρόπο «μετάδοσης» της γνώσης. Ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει ενεργητικά στην οικοδόμηση των γνώσεών του. Η
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, δημιουργεί νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που
διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών για συμμετοχή, ακόμη και των πιο μαθησιακά αδύναμων.
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Παράρτημα
“Aναπνοή και Υγεία”
Φύλλο εργασίας
1. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μου δημιουργώ ένα φάκελο με τίτλο:
“Σποτ Υπουργείου”.

2. Ανοίγω το πρόγραμμα YouTube Downloader από τη συντόμευση που υπάρχει
στην επιφάνεια εργασίας και ελαχιστοποιώ το παράθυρο

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

98/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3. Aνοίγω το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο Internet
Exlporer, από τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια
σίας.

γα-

4. Πληκτρολογώ στη γραμμή διεύθυνσης: http://www.youtube.com , για να μεταβώ
στη σχετική διεύθυνση προκειμένου να αναζητήσω βίντεο σχετικά με διαφημιστικά
σποτ του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα.

5. Στη σχετική γραμμή αναζήτησης
ΣΠΟΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.

πληκτρολογώ

6. Εμφανίζονται 4 σποτ του Υπουργείου Υγείας που έχουν στόχο την αντικαπνιστική
εκστρατεία. Κάθε σποτ έχει το δικό του τίτλο, καθώς και τη χρονική διάρκειά του. Ο
τίτλος του κάθε σποτ είναι:

•

Kάπνισμα – “Τάβλι”

•

Kάπνισμα – “Έγκυες”

•

Kάπνισμα – “Ο εαυτός μου”

•

Kάπνισμα – “Είσαι ξεχωριστός”

7. Με διπλό αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο πρώτο βίντεο, το «ανοίγω» και κάνοντας με δεξί κλικ πάνω στο παράθυρο του σποτ εμφανίζεται ένα σύντομο μενού.
Επιλέγω το: “ Αντιγράψτε τώρα τη διεύθυνση URL του βίντεο”.
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8. Επαναφέροντας το πρόγραμμα YouTube Downloader μεγιστοποιώντας το παράθυρό του, η διεύθυνση του βίντεο έχει αντιγραφεί στη διεύθυνση του προγράμματος αυτόματα:

9. Επιλέγω ως φάκελο προορισμού αποθήκευσης του βίντεο, το φάκελο «ΣΠΟΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» που έχω δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας.

10. Πατώ με μονό αριστερό κλικ του ποντικού στο εικονίδιο
και το βίντεό μου αποθηκεύεται στο σχετικό φάκελο της επιφάνειας εργασίας.

11. Ακολουθώ την ίδια διαδικασία και για τα άλλα τρία βίντεο.

12. Ανοίγω το φάκελο από την επιφάνεια εργασίας «ΣΠΟΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» και παρακολουθώ τα τέσσερα βίντεο.

Εργασία στην παραγωγή γραπτού λόγου

Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το πιο πετυχημένο σποτ και γιατί;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

13. Παρακολουθώντας με προσοχή τις τέσσερις διαφημίσεις, γράφω τέσσερις λόγους
για τους οποίους δεν πρέπει να καπνίζουν οι άνθρωποι:
• __________________________________________________
__________________________________________________
• __________________________________________________
__________________________________________________
• __________________________________________________
___________________________________________________
• __________________________________________________
___________________________________________________
14. Aπό την επιφάνεια εργασίας ανοίγω το πρόγραμμα ζωγραφικής Tux Paint:

15. Στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού, σχεδιάζω μία αφίσα για έναν αντικαπνιστικά αγώνα, βάζοντας και το κατάλληλο «σλόγκαν».

16. Eκτυπώνω την εργασία μου.
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17. Αποθηκεύω τη ζωγραφιά μου.
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Διδακτική παιδικής λογοτεχνίας με τη δημιουργική χρήση των Τ.Π.Ε.
Κίργινας Σωτήριος
Δάσκαλος Μ.Α. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
Kirginas@gmail.com
Περίληψη
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν ως προς τη σημασία τους για
τη διδασκαλία και να προταθούν τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία της παιδικής
λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο (α) οι νέες μορφές λογοτεχνικών κειμένων και νέα ψηφιακά προϊόντα όπως τα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία (CD-ROM ή εφαρμογές για iPad), (β) τα
κείμενα υπερκειμενικής πεζογραφίας (hypertextual fiction), (γ) οι διαδικτυακές αναγνωστικές κοινότητες, (δ) η ψηφιακή κατασκευή ιστοριών με την αξιοποίηση λογισμικών δημιουργικής γραφής και (ε) οι διαθέσιμοι ψηφιακοί πόροι γύρω από τη λογοτεχνία (ιστοσελίδες,
blogs, wikis λογοτεχνών, εκδοτικών οίκων, φίλων της λογοτεχνίας) που διατίθενται στο διαδίκτυο.
Λέξεις - κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, ηλεκτρονική λογοτεχνία, υπερκειμενική λογοτεχνία,
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε όμως
να ισχυριστούμε ότι συμβαίνει το ίδιο με τη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας, καθώς
είναι γνωστή η διστακτικότητα πολλών εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των δασκάλων, να εντάξουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διδασκαλία των μαθημάτων
τους. Το γεγονός αυτό βρίσκει κυρίως την εξήγησή του στους παρακάτω τρεις παράγοντες:
(α) ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν έχει καλή σχέση με την τεχνολογία,
η οποία εξελίσσεται με τόσο γοργό ρυθμό που νιώθουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν,
(β) η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν τα ελληνικά σχολεία είναι ένα γεγονός
που δυσχεραίνει ακόμη κι αυτούς που έχουν διάθεση να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη
διδασκαλία των μαθημάτων τους και (γ) η διδασκαλία της λογοτεχνίας για πολλά χρόνια
ήταν κατανοητή ως μύηση σε μια υψηλή τέχνη του πνεύματος, η οποία καμιά σχέση δεν
μπορεί να έχει με τον κόσμο των νέων τεχνολογιών, ο οποίος αντιμετωπιζόταν ως τεχνοκρατικός με προσωρινή αξία που δεν συγκρίνεται με την αιώνια αξία των κλασικών κειμένων και των έργων τέχνης.
Διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας και ΤΠΕ
Σύμφωνα με τον Πασχαλίδη (1999) η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι πολύ λιγότερο μύηση σε μια υψηλή τέχνη και πολύ περισσότερο αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό. Η λογοτεχνία αποτελεί το μέσο για την ένταξη των μαθητών στον σύγχρονο πολιτισμό, την κατανόηση του σύγχρονου πολιτισμού κριτικά και δημιουργικά, την μετατροπή τους από παθητικοί
χρήστες σε δραστήριους παραγωγούς πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012). Είναι φανερό ότι οι
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ΤΠΕ είναι μέρος του σύγχρονου πολιτισμού και ο ρόλος τους στο μάθημα λογοτεχνίας στα
σημερινά σχολεία είναι πολυδιάστατος. Οι ΤΠΕ δεν αποτελούν απλώς ένα μαθησιακό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εισάγει νέους τρόπους και νέες πρακτικές παραγωγής λογοτεχνικών κειμένων (πολυμεσικά κείμενα, διαδικτυακά συνεργατικά κείμενα, κείμενα διαδραστικής λογοτεχνίας, ψηφιακές αφηγήσεις, κ.ά.), να μεταβάλει τον τρόπο διάδοσης και πρόσληψης των λογοτεχνικών κειμένων, να αλλάξει τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και την ομαδική διαπραγμάτευση του νοήματος των κειμένων, κ.ά.
Η ενσωμάτωση και δημιουργική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας θα πρέπει να
ξεκινήσει επαναπροσδιορίζοντας τους σκοπούς και τις μεθόδους της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Όπως έχει δείξει η έρευνα, οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν με τα εργαλεία των ΤΠΕ
τίποτα περισσότερο από αυτό που γνώριζαν να κάνουν καλά και πριν από αυτές (Κουτσογιάννης, 2010). Με τον τρόπο που αξιοποιούν τις ΤΠΕ το μόνο που κατορθώνουν είναι να
«βάζουν το παλιό κρασί σε καινούργια φλασκιά», να αναπαράγουν δηλαδή το ίδιο διδακτικό μοντέλο εμπλουτισμένο με νέες τεχνολογίες προκειμένου να κερδηθεί χρόνος ή να γίνει
το μάθημα πιο ελκυστικό με τη χρήση εικόνων, βίντεο, μουσικής κλπ.
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν ως προς τη σημασία τους για
τη διδασκαλία και να προταθούν τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία της παιδικής
λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο (α) οι νέες μορφές λογοτεχνικών κειμένων και νέα ψηφιακά προϊόντα όπως τα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία (CD-ROM ή εφαρμογές για iPad), (β) τα
κείμενα υπερκειμενικής πεζογραφίας (hypertextual fiction), (γ) οι διαδικτυακές αναγνωστικές κοινότητες, (δ) η ψηφιακή κατασκευή ιστοριών με την αξιοποίηση λογισμικών δημιουργικής γραφής και (ε) οι διαθέσιμοι ψηφιακοί πόροι γύρω από τη λογοτεχνία (ιστοσελίδες,
blogs, wikis λογοτεχνών, εκδοτικών οίκων, φίλων της λογοτεχνίας) που διατίθενται στο διαδίκτυο.
Διαδραστικά ψηφιακά βιβλία
Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά κάνουν την εμφάνισή τους ψηφιακές εφαρμογές με
τη μορφή διαδραστικών βιβλίων. Τα διαδραστικά αυτά βιβλία αποτελούν είτε τις ψηφιακές
εκδοχές παραδοσιακών εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων (π.χ. Ένα καινούργιο ζωάκι
και Το ψαράκι που μπορούσε να ευχηθεί της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη, Οι Φίλοι του Μάκη Τσίτα,
Ο Μικρός Πρίγκιπας του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, 20.000 λεύγες κάτω από τη Θάλασσα
του Ιούλιου Βερν κ.ά.) είτε βιβλία που έχουν παραχθεί σε ψηφιακή μορφή αποκλειστικά και
μόνο για χρήση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. Η Χιονάτη και οι επτά Κοκκινοσκουφίτσες). Τα νέα αυτά ψηφιακά προϊόντα υποστηρίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού αφήγησης, μουσικής, ηχητικής εξέλιξης της πλοκής και κινουμένων εικόνων. Μέσω της διαδραστικότητας των κειμένων δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές χρησιμοποιώντας το ποντίκι του
υπολογιστή να διαβάσουν οι ίδιοι την ιστορία ή να ακούσουν την ηχογραφημένη αφήγηση,
να λάβουν μέρος στην ιστορία αλληλεπιδρώντας με τους χαρακτήρες, να επιλέξουν ποιες
εικόνες θα δουν, ποιους ήχους θα ακούσουν και ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν. Οι κινούμενες εικόνες ζωντανεύουν την ιστορία, ενώ η κάθε λέξη του κειμένου φωτίζεται τη
στιγμή που διαβάζεται.
Τα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές ή τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε δύο τουλάχιστον τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
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α) να αναβαθμίσουν τον ενεργό ρόλο του αναγνώστη και να τονώσουν το ενδιαφέρον των
μαθητών για συμμετοχή, κάτι που επιτυγχάνεται κυρίως με τις κρυμμένες εκπλήξεις της
οθόνης που ο μαθητής αρέσκεται να ανακαλύψει (Γιαννικοπούλου, 2004, 1996) και β) να
βοηθήσουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού (Zucker, Moody, &
McKenna, 2009), όπως είναι η αναγνώριση λέξεων που επιτυγχάνεται με το φωτισμό των
λέξεων του κειμένου (Moody, 2010), η καλλιέργεια λεξιλογίου και ενθάρρυνση ανάγνωσης
για προσωπική ευχαρίστηση (Biemiller, 2004), η ακουστική κατανόηση (Ertem, 2010), κ.ά.
Κείμενα υπερκειμενικής λογοτεχνίας
Η υπερκειμενική λογοτεχνία (hypertextual fiction), είτε εκτίθεται σε παραδοσιακό είτε σε
ψηφιακό βιβλίο, διαφέρει σε πολλά σημεία από την παραδοσιακή λογοτεχνία. Αμφισβητεί
σοβαρά κάποια βασικά στοιχεία της, όπως την απουσία της κυρίαρχης λογοτεχνικής εκδοχής, της έννοιας του τέλους, της ιεραρχικής δομής, του πρωτεύοντα ρόλου του λόγου σε
βάρος της οπτικής τροπικότητας, της παγιωμένης μορφής του κειμένου (Γιαννικοπούλου,
2007). Η χρήση των υπερκειμένων φέρνει πλέον στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας την κατάργηση της γραμμικής ανάγνωσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τη δική τους αναγνωστική δημιουργώντας τη δική τους ιστορία, που διαφέρει από την
ιστορία που δημιουργούν οι άλλοι μαθητές.
Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου μπορούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες συνεργατικής γραφής λογοτεχνικών υπερκειμένων αξιοποιώντας τα διαθέσιμα
εργαλεία των ΤΠΕ. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα παραδοσιακά βιβλία που υιοθετούν
την υπερκειμενική λογική. Τέτοια είναι τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά Τα 88 Ντολμαδάκια,
Τα 33 Ρουμπίνια, Οι 66 εξωγήινοι Ξιφομάχοι και Η κινέζα κούκλα. Αφού οι μαθητές εξοικειωθούν με την υπερκειμενική λογική της λογοτεχνίας μπορούν είτε να μετεγγράψουν ένα
συμβατικό λογοτεχνικό κείμενο από έντυπη μορφή σε υπερκειμενική είτε να συγγράψουν
υπερκείμενα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον γραφής (όπως για παράδειγμα το Wiki ή κάποιο άλλο έτοιμο περιβάλλον συνεργατικής γραφής). Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει
τους μαθητές (α) να εξοικειωθούν με το λογοτεχνικό υπερκείμενο, να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές του αλλά και να εμπλακούν δημιουργικά με τον λογοτεχνικό λόγο αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το ρόλο του παραγωγού, (β) να μελετήσουν τα δομικά χαρακτηριστικά των
λογοτεχνικών υπερκειμένων εξερευνώντας μια σειρά βιβλίων που χρησιμοποιούν την υπερκειμενική λογική και επιτρέπουν τη χάραξη διαφορετικών αναγνωστικών διαδρομών με
διαφορετικές εκδοχές για τον κάθε αναγνώστη και (γ) να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του
υπερκειμένου, των υπερσυνδέσεων και των εικόνων, να συγγράψουν συνεργατικά τις δικές
ιστορίες και να τις συνδέσουν με τις ιστορίες των συμμαθητών τους σε ένα διαδικτυακό
περιβάλλον συνεργατικής γραφής (Wiki)
Διαδικτυακές αναγνωστικές κοινότητες
Η συμμετοχή των μαθητών σε αναγνωστικές κοινότητες αποτελεί μία πολύ καλή μέθοδο για
την εμπλοκή τους με την ανάγνωση, τη συζήτηση και την αποδόμηση των λογοτεχνικών
κειμένων (Daniels, 2002). Ο συνδυασμός της μεθόδου αυτής με τα σύγχρονα τεχνολογικά
εργαλεία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν βαθύτερα διάφορα θέματα,
να επικοινωνήσουν ευκολότερα με τα άλλα μέλη της ομάδας και το δάσκαλο, να παρου-
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σιάσουν και να δημοσιεύσουν τη δουλειά τους στο διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση σε
μια βάση δεδομένων σχετικών κειμένων σε διάφορες μορφές (Μάτος, Οικονόμου & Βίγκλας, 2006). Διαδικτυακές κοινότητες ανάγνωσης μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας α) τα ιστολόγια (blogs), β) τα διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργατικής γραφής
(Wikis), γ) οι χώροι επικοινωνίας και συζήτησης (forum).
Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου μπορούν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς να δημιουργήσουν τη διαδικτυακή αναγνωστική κοινότητα της τάξης τους. Στην
κοινότητα αυτή μπορούν να σχολιάζουν λογοτεχνικά βιβλία και κείμενα που διαβάστηκαν
μέσα στην τάξη, να αναρτούν ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά κείμενα που βρίσκουν στο διαδίκτυο, να περιγράφουν ήρωες/χαρακτήρες των κειμένων, να αναδιηγούνται το κείμενο
που διάβασαν και να ζητούν από τους συμμαθητές τους να προτείνουν το τέλος του κ.ά.
Σύμφωνα με την Αποστολίδου (2012) οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύσουν το κίνητρο
όλων των μαθητών για συμμετοχή σε αναγνώσεις και συζητήσεις γύρω από τη λογοτεχνία,
αλλά κυρίως αυτών των μαθητών που έχουν αναστολές και έλλειψη αυτοπεποίθησης να
εκφραστούν μέσα στην τάξη. Η διαδικτυακή αναγνωστική κοινότητα θα αποτελέσει μια συνέχεια των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, θα επιμηκύνει το διδακτικό χρόνο και θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να διαπραγματεύονται τα νοήματα των λογοτεχνικών κειμένων με νέους τρόπους. Καθώς μάλιστα αποτελεί ομαδική εργασία, θα μπορούσαν οι ομάδες να έχουν τον δικό τους χώρο μέσα στην διαδικτυακή κοινότητα ανάγνωσης της τάξης
για να συνεργάζονται, προτού αναρτήσουν τις εργασίες τους στην κεντρική σελίδα. Με τον
τρόπο αυτό μπορούν να λυθούν προβλήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως
το πότε και πού θα βρίσκονται τα μέλη των ομάδων και πώς θα βοηθά ο δάσκαλος όλες τις
ομάδες αποτελεσματικά.
Ψηφιακή κατασκευή ιστοριών (storytelling)
Η κατασκευή ψηφιακών ιστοριών αποτελεί έναν τρόπο εμπλοκής των μαθητών με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και με την ερμηνεία τους. Με τον όρο ψηφιακές ιστορίες
εννοούμε μικρές ψηφιακές ταινίες (5-10 λεπτών) οι οποίες κατασκευάζονται από τους μαθητές με τη χρήση διαφόρων μέσων, όπως κείμενο, εικόνα, αφήγηση, ήχο και βίντεο. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει διαδοθεί πολύ τα τελευταία χρόνια επειδή (α) τα εργαλεία
που απαιτούνται για την κατασκευή των ψηφιακών ιστοριών είναι εύκολα στη χρήση και
διατίθενται σχεδόν σε κάθε υπολογιστή και (β) εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς
όταν οι μαθητές καλούνται να πουν μια ιστορία, στην ουσία καλούνται να ανακαλέσουν
αυτά που γνωρίζουν, να επανεξετάσουν ή να αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας και «θέασης» της ψηφιακής ιστορίας καταγράφουν και
συνειδητοποιούν τη δική τους προσωπική εξέλιξη (Matthews – DeNatale, 2008).
Τα θέματα των ψηφιακών ιστοριών που μπορούν να παράγουν οι μαθητές ποικίλουν. Οι
μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες προκειμένου να παρουσιάσουν το λογοτεχνικό βιβλίο που διάβασαν, να αφηγηθούν ψηφιακά κάποιο απόσπασμα ενός λογοτεχνικού κειμένου, να οπτικοποιήσουν στροφές ενός ποιήματος,
να αφηγηθούν την ιστορία από την οπτική γωνία ενός λογοτεχνικού ήρωα/χαρακτήρα, να
παρουσιάσουν τον τόπο δράσης του λογοτεχνικού κειμένου κ.ά. Οι μαθητές αφηγούμενοι

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

106/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ψηφιακά τέτοιες ιστορίες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή εικόνα ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης των προσωπικών τους συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων σε
ένα ουσιαστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Δημιουργική γραφή
Σήμερα έχει προωθηθεί πολύ στην εκπαιδευτική κοινότητα η ιδέα της δημιουργικής γραφής
ως πεδίου δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Ως «δημιουργική γραφή» ορίζεται η ικανότητα του μαθητή να φαντάζεται και να δημιουργεί, να αισθάνεται και να εκφράζεται ελεύθερα, αυθεντικά και πρωτότυπα για τη δική του ικανοποίηση και ευχαρίστηση (Maker, 1993,
Morrissey, 2003). Ο στόχος δεν είναι βέβαια οι μαθητές να γίνουν λογοτέχνες αλλά να πειραματιστούν με τη γραφή, να απελευθερώσουν δημιουργικές δυνάμεις, να κατανοήσουν τα
κειμενικά είδη και τις συμβάσεις τους, να καλλιεργήσουν τον κριτικό γραμματισμό.
Στο σχολικό πλαίσιο, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον επεξεργαστή
κειμένου, τα ιστολόγια (blogs), τα διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργατικής γραφής (Wikis)
και τα λογισμικά που προωθούν τη δημιουργική γραφή (Ιδεοκατασκευές, Kar2oucheΔημιουργική Γραφή, Storybird Teatrix, Tikatok, Kerpoof, κ.ά.). Δημιουργικές δραστηριότητες
που μπορούν να αναλάβουν οι μαθητές και να τις πραγματοποιήσουν ομαδοσυνεργατικά
είναι η διασκευή ή επανεγγραφή λογοτεχνικού κειμένου ή τμήματός του, η αλλαγή αφηγητή, η πρόσθεση ή αφαίρεση επεισοδίων στην πλοκή, η αλλαγή του τέλους μιας ιστορίας ή η
συγγραφή μιας νέας ιστορίας.
Ψηφιακοί πόροι για τη λογοτεχνία
Σήμερα στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμος ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ψηφιακών πόρων
σχετικών τη λογοτεχνία. Οι ψηφιακοί αυτοί πόροι μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημα της
λογοτεχνίας και να ενισχύσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών έτσι ώστε να διευκολύνουν την εξαγωγή νοήματος. Τέτοιοι ψηφιακοί πόροι είναι: (α) ιστοχώροι συγγραφέων
με βιογραφικά στοιχεία, παράθεση τίτλων (ή και περιλήψεων) των έργων τους και δυνατότητα επικοινωνίας, (β) ιστοχώροι εκδοτικών οίκων με βιβλιογραφικές κυρίως πληροφορίες,
(γ) ιστοχώροι βιβλιοπωλείων που αποβλέπουν κυρίως να ενημερώσουν το αναγνωστικό
κοινό για τα βιβλία που κυκλοφορούν, (δ) ιστοχώροι διαφόρων οργανισμών, όπως το
Σπουδαστήριο Νεότερου Ελληνισμού (http://www.snhell.gr/index.asp), του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
(http://www.ekebi.gr) με ποικίλες πληροφορίες για συγγραφείς, δασκάλους, μαθητές και
γονείς, (ε) ιστοχώροι βιβλιοθηκών, πανεπιστημιακών και μη, που διαθέτουν χιλιάδες βιβλία
ελεύθερα στον παγκόσμιο ιστό και (στ) ιστοχώροι με λογοτεχνικό υλικό που έχουν δημιουργήσει σχολεία, που είναι άξια λόγου επειδή έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους
μαθητές, με την καθοδήγηση βέβαια των δασκάλων τους.
Οι ψηφιακοί αυτοί πόροι για τη λογοτεχνία μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική
διαδικασία, καθώς οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν μέσα από τους ιστοχώρους των
συγγραφέων ή των εκδοτικών οίκων πληροφορίες για τη γέννηση μιας ιστορίας και τη έκδοσή της σε βιβλίο, να ακούσουν την ανάγνωση αποσπασμάτων από τον ίδιο το συγγραφέα
ή την απαγγελία ενός ποιήματος από τον ίδιον τον ποιητή και να συζητήσουν αν και πόσο
τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον να διαβάσουν ολόκληρο το βιβλίο ή ολόκληρη την ποιητική
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συλλογή, να συγγράψουν νέα γεγονότα ή επεισόδια σε μια υπάρχουσα ιστορία αξιοποιώντας το “Phase Space” (Unsworth, 2006), δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία (κομμάτια πλοκής,
γεγονότα, πρόσωπα) που αποκλείστηκαν από το τελικό κείμενο είτε από τον ίδιο το συγγραφέα είτε από τον εκδοτικό οίκο. Επίσης οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν και να εκφράσουν τις προσωπικές τους αναγνωστικές εμπειρίες από την ανάγνωση ενός βιβλίου είτε
με τον ίδιο το συγγραφέα είτε με άλλους αναγνώστες σε διαδικτυακά forum. Τέλος, οι ίδιοι
οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ιστοχώρους αφιερωμένους σε συγγραφείς ή σε
συγκεκριμένα βιβλία και να τους αναρτήσουν στο διαδίκτυο κάνοντας γνωστή τη δουλειά
τους.
Συμπεράσματα
Είναι φανερό σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλει σε κρίσιμα
σημεία της διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη έκθεση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες, κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για όλους
τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να προσφέρουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στους μαθητές τους, να εντάξουν τα εργαλεία των ΤΠΕ. εκτός από τη διδασκαλία όλων των άλλων
γνωστικών αντικειμένων, και στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας και να τα μετατρέψουν σε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία, εκμεταλλευόμενοι όλες τους τις δυνατότητες. Η συζήτηση όμως γύρω από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας είναι πολύ μεγάλη
και χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο προκειμένου να απαντηθούν
όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Οι σημερινοί μαθητές, που σύμφωνα με τον Marc Prensky (2009)
αποτελούν τους Ψηφιακούς Ιθαγενείς (Digital Natives), επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται
και μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς των γονέων και των δασκάλων τους,
που αποτελούν τους Ψηφιακούς Μετανάστες (Digital Immigrants). Οι ταχύτατες αλλαγές
που συμβαίνουν στο χώρο της εκπαιδευτικής, και όχι μόνο, τεχνολογίας έχουν επιφέρει
αλλαγές στα διάφορα κειμενικά είδη αλλά και στον τρόπο πρόσληψης των λογοτεχνικών
κειμένων από τις νεώτερες γενιές. Προκειμένου λοιπόν να διερευνηθεί σε βάθος η εκπαιδευτική αξία των εργαλείων αυτών και να αποδειχτούν τα παιδαγωγικά οφέλη από την αξιοποίηση τους στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας, πρέπει να γίνουν έρευνες εφαρμογής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πράξη, ώστε μέσω των ερευνητικών ευρημάτων να καταλήξουμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.
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Διδακτική παρέμβαση για την έννοια της αξονικής συμμετρίας στην Δ΄ Δημοτικού με τη
χρήση υπολογιστή και του λογισμικού Geogebra.
Χ. Μαρκόπουλος, Ε. Αθανασοπούλου, Κ. Πέττα, Χ. Παναγιωτακόπουλος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών,
cmarkopl@upatras.gr, elinaxr@hotmail.com, kpetta@upatras.gr, cpanag@upatras.gr
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι μαθητές της Δ΄ δημοτικού την αξονική συμμετρία, πόσο εύκολα την αναγνωρίζουν
στα γεωμετρικά και τα σχήματα γύρω τους καθώς και κατά πόσο μπορούν οι διδακτικές
προτάσεις του Νέου Προγράμματος Σπουδών και η οργάνωση ενός μαθήματος με εκπαιδευτικό λογισμικό (Geogebra) να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές ώστε να ξεπεράσουν τυχόν αδυναμίες και παρανοήσεις που ενδέχεται να έχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
Λέξεις - κλειδιά: Συμμετρία, λογισμικό Geogebra, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εισαγωγή
Είναι φυσικό πως για να έχει ουσία και ενδιαφέρον κάθε τι που διδάσκεται στο σχολείο,
είναι ανάγκη να συνδέεται με την καθημερινή ζωή και δράση των ανθρώπων. Ο Piaget
(1972) υποστήριξε πως η ανθρώπινη σκέψη επηρεάζεται σημαντικά τόσο από την ίδια τη
φύση του ανθρώπου, όσο και από τον φυσικό και κοινωνικό του περίγυρο. Σύμφωνα με την
άποψη αυτή, επιβεβαιώνεται αλλά και τονίζεται η ανάγκη σύνδεσης της σχολικής γνώσης
με την καθημερινή ζωή των μαθητών, ώστε να κατανοήσουν οι ίδιοι την χρησιμότητα των
όσων μαθαίνουν στον σχολείο και την πρακτική τους εφαρμογή. Ο Malkevitch (1998) στην
προσπάθειά του να καθορίσει τις απαραίτητες έννοιες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται
σε ένα πρόγραμμα σπουδών της Γεωμετρίας αναφέρει ότι η έννοια της συμμετρίας συνδέεται συχνά με την τέχνη και το σχέδιο. Επιπλέον, έννοιες όπως τα πολύγωνα, τα πολύεδρα
και η επικάλυψη του επιπέδου συσχετίζονται με την έννοια της συμμετρίας (Meyer, 1998).
Η έννοια της συμμετρίας έχει ερευνηθεί από πολλούς ερευνητές, εφόσον αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας στις περισσότερες τάξεις του σχολείου σε όλες τις χώρες του κόσμου με
και χωρίς τη χρήση ψηφιακών υλικών (Küchemann, 1980; Γαγάτση & Γαλλή, 1989; Son,
2006; Markopoulos, Panagiotakopoulos, & Potari, 2008). Με τον όρο «συμμετρία ενός επίπεδου γεωμετρικού σχήματος» εννοούμε έναν μετασχηματισμό του σχήματος στον εαυτό
του (Τριανταφυλλίδης & Σδρόλιας, 2007).
Στην περίπτωση της συμμετρίας, τα σχήματα μπορούν να υποστούν τριών ειδών μετασχηματισμούς, ανάλογα με τους οποίους καθορίζεται και το είδος της συμμετρίας που υπάρχει
κάθε φορά και για το λόγο αυτό μπορεί να μιλάμε για αξονική ή περιστροφική συμμετρία.
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την αξονική συμμετρία, δηλαδή τον ορθογώνιο
μετασχηματισμό που καλείται συμμετρία ως προς ευθεία/άξονα (ανάκλαση-reflection)
(Τσελεπίδης & Μαρκόπουλος, 2005). Συμμετρία σύμφωνα με τον Rosen (1995), είναι «η
διατήρηση σε μια πιθανή αλλαγή». Συγκεκριμένα, διακρίνονται δύο συστατικά στοιχεία της
συμμετρίας: η πιθανότητα για μια αλλαγή και η διατήρηση κατά την αλλαγή. Αλλαγή θεω-
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ρείται ο μετασχηματισμός του γεωμετρικού αντικειμένου που διατηρεί όμως το αντικείμενο
αναλλοίωτο, δηλαδή διατηρεί τις ιδιότητές του αμετάβλητες. Οι Leikin, Berman και
Zaslavsky (1997), βασιζόμενοι στον προηγούμενο ορισμό, θεωρούν ότι η συμμετρία περιλαμβάνει τρία στοιχεία: ένα γεωμετρικό αντικείμενο, τις ιδιότητές του και ένα μετασχηματισμό. Το γεωμετρικό αντικείμενο μολονότι είναι αυτό που υπόκειται στην διαδικασία του
μετασχηματισμού, διατηρεί όλες του τις ιδιότητες αμετάβλητες. Με άλλα λόγια, η συμμετρία ως προς άξονα περιλαμβάνει ένα αρχικό γεωμετρικό σχήμα ή αντικείμενο, την διαδικασία του μετασχηματισμού αλλά και ένα παραγόμενο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να
ταυτιστεί με το αρχικό. Βέβαια, η τελική ισότητα ανάμεσα στο αρχικό και το παραγόμενο
αντικείμενο δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, εφόσον η διαδικασία του μετασχηματισμού απαιτεί την ένα προς ένα αντιστοίχιση των στοιχείων των δύο αντικειμένων (Leikin,
Berman & Zaslavsky, 1997, σελ. 195). Συνοπτικά, η αξονική συμμετρία στο επίπεδο είναι
ένας γεωμετρικός μετασχηματισμός (αυτός που απεικονίζει ένα σημείο στο "είδωλό του")
με ξεχωριστές ιδιότητες: τα μήκη και τα μέτρα των γωνιών διατηρούνται, όμως αλλάζει ο
προσανατολισμός: μια κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά γίνεται από δεξιά προς τα
αριστερά (Πατρώνης, 2001, σελ. 78).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δ΄
Δημοτικού σχετικά με την έννοια της αξονικής συμμετρίας. Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί
μια διδακτική παρέμβαση που περιλαμβάνει την αξιοποίηση του δυναμικού περιβάλλοντος
Geogebra για τη μελέτη του εν λόγω θέματος.
Δραστηριότητες με τη χρήση του λογισμικού Geogebra
Η διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της «Αξονικής Συμμετρίας» απευθύνεται στη Δ΄
τάξη του Δημοτικού Σχολείου και έχει τη δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι μαθητές
εργάζονται σε ομάδες και με τη βοήθεια φύλλων εργασίας και τη χρήση ψηφιακού υλικού
εισάγονται σταδιακά στην έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα. Στις δραστηριότητες αξιοποιούνται μικροεφαρμογές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναγνωρίσουν τον άξονα συμμετρίας σε σχήματα ή να συμπληρώσουν σχήματα που έχουν άξονα
συμμετρίας αλλά και να σχεδιάσουν σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς άξονα (οριζόντιο, κατακόρυφο και πλάγιο). Ο σχεδιασμός αυτής της διδακτικής παρέμβασης, πέρα από
τη επιλογή της διδακτικής τεχνικής και της αντίστοιχης θεωρίας που την υποστηρίζει, έχει
δώσει μεγάλη έμφαση στη ομαλή ροή των δραστηριοτήτων, στην αισθητική και παιδαγωγική αρτιότητα των μικροεφαρμογών, στους ρόλους των μαθητών και του εκπαιδευτικού και
τέλος στην οργάνωση της τάξης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Με τη χρήση
ψηφιακού υλικού, εισάγουμε σταδιακά τους μαθητές στην έννοια της συμμετρίας ως προς
άξονα. Πιο συγκεκριμένα:
Η πρώτη δραστηριότητα στοχεύει στο να κατασκευάσουν με απλό τρόπο το συμμετρικό
ενός σχήματος, να καταγράψουν τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία ανάμεσα στο αρχικό
και τελικό σχήμα, όταν αλλάζουμε τις διαστάσεις του αρχικού και να ανακαλύψουν ότι δύο
συμμετρικά μεταξύ τους σχήματα ισαπέχουν πάντοτε από τον άξονα συμμετρίας τους. Αρχικά, δίνεται στους μαθητές η εικόνα ενός καραβιού, που αποτελείται από τέσσερα σχήματα και καλούνται να κατασκευάσουν το συμμετρικό καράβι ως προς τον κατακόρυφο άξονα
συμμετρίας. Οι μαθητές μεταβάλλοντας το αρχικό σχήμα παρατηρούν και ανακαλύπτουν
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τις αλλαγές που επιφέρουν οι ενέργειές τους στο συμμετρικό του σχήμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της αξονικής συμμετρίας, παρατηρούν τη θέση
και τις ομοιότητες των δύο συμμετρικών σχημάτων και προσπαθούν να ανακαλύψουν τις
ιδιότητες της αξονικής συμμετρίας μέσα από διάλογο και παρατήρηση των σχημάτων. Οι
μαθητές παροτρύνονται επίσης να σχολιάσουν την απόσταση όλων των σημείων των δύο
σχημάτων από τον άξονα συμμετρίας.

η

Σχήμα 1: Δραστηριότητα 1 – Καράβι

Η δεύτερη δραστηριότητα στοχεύει στο να κατασκευάζουν οι μαθητές άξονες συμμετρίας
σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα αλλά και στο να ανακαλύψουν ότι ένα σχήμα μπορεί να
μην έχει άξονα συμμετρίας. Επίσης να συνειδητοποιήσουν ότι είναι δυνατόν ένα σχήμα να
είναι χωρισμένο σε δύο ίσα μέρη, χωρίς όμως αυτά να είναι συμμετρικά μεταξύ τους. Τέλος
να εξοικειωθούν όχι μόνο στο κάθετο και οριζόντιο άξονα αλλά και στον πλάγιο. Συγκεκριμένα η δραστηριότητα περιλαμβάνει πολλά μέρη και αφορά περιπτώσεις αξονικής συμμετρίας μέσα στο ίδιο το σχήμα (αμφίπλευρη συμμετρία). Ιδιαίτερα, οι μαθητές καλούνται
αρχικά να εκτιμήσουν πόσους άξονες συμμετρίας έχουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα
που βρίσκονται στο σχολικό τους βιβλίο (τετράγωνο, ορθογώνιο, πλάγιο παραλληλόγραμμο, ισόπλευρο τρίγωνο και κανονικό εξάγωνο) και να τους σημειώσουν στο φύλλο εργασίας
τους. Ακολουθεί ο πειραματισμός των παιδιών με το κάθε σχήμα ξεχωριστά στη δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί στο Geogebra. Οι μαθητές παρατηρούν , σχολιάζουν και αξιολογούν τους άξονες συμμετρίας που έχουν κατασκευάσει. Έτσι, οι μαθητές πειραματίζονται
αρχικά με το τετράγωνο και το ορθογώνιο (σχήμα 2) όπου έχουν τη δυνατότητα να δουν
ξεχωριστά τον κάθε άξονα αλλά και συνολικά όλους μαζί, καθώς και να διπλώσουν το σχήμα στα συμμετρικά του μέρη, ώστε να ελέγξουν την ισότητά τους.

η

Σχήμα 2: Δραστηριότητα 2 – Τετράγωνο, ορθογώνιο
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Στην περίπτωση του πλάγιου παραλληλογράμμου, δίνεται η δυνατότητα δίπλωσης του
σχήματος οριζόντια και κατακόρυφα. Στηριχτήκαμε δηλαδή στη συνήθη αυτή παρανόηση
των μαθητών και προσπαθήσαμε να τους ωθήσουμε να ανακαλύψουν και να αντιληφθούν
γιατί το σχήμα αυτό δεν έχει κανένα άξονα συμμετρίας (σχήμα 3).

η

Σχήμα 3: Δραστηριότητα 2 – Πλάγιο παραλληλόγραμμο

Στα τελευταία σχήματα (τρίγωνο και εξάγωνο), που δόθηκαν προς επεξεργασία στους μαθητές, σκοπός ήταν να δουν πως ένα σχήμα μπορεί να έχει περισσότερους πολλούς άξονες
συμμετρίας και να εξοικειωθούν, ως ένα βαθμό, με πλάγιους και πολλών προσανατολισμών
άξονες συμμετρίας (σχήμα 4).

η

Σχήμα 4: Δραστηριότητα 2 – Ισόπλευρο τρίγωνο, κανονικό εξάγωνο

Στο τέλος, οι μαθητές συγκρίνουν τις αρχικές τους προβλέψεις για τον αριθμό των αξόνων
συμμετρίας των σχημάτων με αυτά που παρατήρησαν και προσπαθούν να εξηγήσουν πού
οφείλονται τα λάθη τους.

.
η

Σχήμα 5: Δραστηριότητα 3 – Δραστηριότητα αξιολόγησης

Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα αποτελεί δραστηριότητα αξιολόγησης. Αρχικά δίνεται στους
μαθητές μία εικόνα με δύο ίσα σχήματα και τους ζητείται να χωρίσουν το ένα σχήμα σε δύο
συμμετρικά μέρη (σχήμα 5). Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζουν το άλλο σχήμα σε δύο ισεμβαδικά μέρη, χωρίς όμως να είναι αυτά συμμετρικά μεταξύ τους. Ακολουθεί συζήτηση
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στην τάξη και σύγκριση των σχημάτων, καθώς και αξιολόγηση όλων των προτάσεων των
μαθητών. Στο τέλος, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τα δύο αρχικά σχήματα και
να εξηγήσουν αν αυτά είναι ίσα και συμμετρικά μεταξύ τους ή όχι και για ποιο λόγο. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να αξιοποιήσουν στις αιτιολογήσεις τους όλες τις παρατηρήσεις που ανακάλυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης.
Μεθοδολογία
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα προέρχονταν από
αστική περιοχή του νομού Αχαΐας και φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη του 18ου Δημοτικού σχολείου
Πατρών. Μετά την επιλογή του σχολείου που θα συμμετείχε στην έρευνά μας, ακολούθησε
η χορήγηση των pre-tests σε κάθε τάξη του δημοτικού. Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων
φύλλων εργασίας βασίστηκε στην κάλυψη όλων των παραμέτρων της αξονικής συμμετρίας
που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές, τόσο στην σχολική όσο και στην καθημερινή τους
ζωή, και περιελάμβανε δραστηριότητες αναγνώρισης συμμετρικών σχημάτων, σχεδίασης
οριζόντιου, κάθετου ή πλάγιου άξονα στα σχήματα αυτά και κατασκευής συμμετρικών σχημάτων ως προς όλα τα παραπάνω είδη αξόνων. Κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις
αφορούσε την αξονική συμμετρία τόσο μέσα όσο και έξω από το σχήμα. Για τη σωστή αξιοποίηση του λογισμικού και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε κάθε περίπτωση,
κρίνεται απαραίτητο να έχει ο εκπαιδευτικός συμβουλευτικό-καθοδηγητικό και μόνο ρόλο
σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Οφείλει να επεμβαίνει σε τεχνικά κυρίως
ζητήματα, για να αναδείξει τις προσωπικές αντιλήψεις των μαθητών, για να προκαλέσει τη
συζήτηση μέσα στις ομάδες και να παροτρύνει τους μαθητές όταν συναντούν δυσκολίες ή
να προτείνει εναλλακτικούς δρόμους προσέγγισης. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 7 ομάδες των
τριών ατόμων και κάθε ομάδα δούλευε με το λογισμικό Geogebra σε ένα υπολογιστή στο
εργαστήριο των υπολογιστών του σχολείου.
Τα δεδομένα από την διδακτική παρέμβαση αποτέλεσαν οι απομαγνητοφωνήσεις των συζητήσεων των μαθητών μεταξύ αλλά και με την εκπαιδευτικό – ερευνήτρια, οι σημειώσεις
πεδίου, τα φύλλα εργασίας των μαθητών αλλά και οι κατασκευές τους στο λογισμικό
Geogebra.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης παρουσιάζονται ανά δραστηριότητα. Η πρώτη δραστηριότητα όπως αναφέραμε είχε ως στόχο να εισαγάγει τους μαθητές στο λογισμικό Geogebra με τρόπο που να μπορούν να κατασκευάσουν με απλό τρόπο συμμετρικά σχήματα, να παρέμβουν στα σχήματα και να παρατηρήσουν τις ταυτόχρονες αλλαγές αρχικού
και τελικού σχήματος και με βάση τις παρατηρήσεις τους να καταγράψουν τα κοινά και τα
διαφορετικά στοιχεία των σχημάτων που επεξεργάστηκαν. Μετά την κατασκευή του συμμετρικού σχήματος, ζητήθηκε από τους μαθητές να μετακινήσουν διαδοχικά διάφορα μέρη
της εικόνας του καραβιού (αρχικό σχήμα) και να καταγράψουν τι συμβαίνει στο συμμετρικό
του. Όλες οι ομάδες κατανόησαν το ζητούμενο της άσκησης και πειραματίστηκαν αρκετά με
το σχήμα. Μόνο πέντε από τις επτά ομάδες όμως κατάφεραν να εξηγήσουν τι ακριβώς
συμβαίνει ανάμεσα στο αρχικό και το τελικό σχήμα. Οι μαθητές κατανόησαν πως συμβαίνουν ταυτόχρονες αλλαγές στα σχήματα, «και τα 2 καράβια μετακινούνται το ίδιο ταυτόχρονα» (απάντηση ομάδας 6). Αναγνώρισαν επίσης πως τα δύο σχήματα ισαπέχουν κάθε
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φορά από τον άξονα συμμετρίας, κάτι που δεν είχαν αναφέρει ποτέ προηγουμένως σε αντίστοιχες δραστηριότητες που τους είχαν δοθεί. Αξιοσημείωτο είναι πως για ακόμα μία
φορά ορισμένοι μαθητές χρησιμοποίησαν την έννοια της δίπλωσης στην απάντησή τους, αν
και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου δίπλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας. Η ομάδα 5 δηλαδή ανέφερε, στο ίδιο ερώτημα, πως «αν το τσαλακώσουμε θα πέσει το
ένα πάνω στο άλλο». Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως έχουν ταυτίσει την έννοια
της συμμετρίας με τη δίπλωση των σχημάτων-εικόνων και τη θεωρούν ως μόνη απόδειξη
για την επιβεβαίωση της αξονικής συμμετρίας, εφόσον μάλιστα είναι και η κυρίαρχη στρατηγική που χρησιμοποιείται στο σχολικό βιβλίο. Στο τελευταίο ερώτημα της δραστηριότητας, οι μαθητές έπρεπε να γράψουν τις ομοιότητες και διαφορές που παρατήρησαν να έχουν τα δύο συμμετρικά σχήματα. Όλες οι ομάδες ανέφεραν πως όταν μετακινούν το ένα
σχήμα, μετακινείται αυτόματα και το άλλο. Κυρίαρχη είναι στις απαντήσεις και η κατεύθυνση των σχημάτων. Και οι επτά ομάδες δηλαδή έγραψαν πως «όταν μετακινούμε το ένα
σχήμα μετακινείται και το άλλο προς την αντίθετη κατεύθυνση» ή «αλλάζουν και τα δύο
καράβια αλλά από διαφορετική κατεύθυνση» και το οποίο θεώρησαν ω μοναδικό στοιχεί
διαφοροποίησης των σχημάτων. Η ομάδα που βρήκε μία επιπλέον διαφορά, ήταν η ομάδα
6, σύμφωνα με την οποία «στο πρώτο σχήμα το δεξιό πανί είναι το πιο μεγάλο, ενώ στο
δεύτερο σχήμα είναι πιο μεγάλο το αριστερό πανί». Με τον τρόπο αυτό εννοούσαν την ανάκλαση των σχημάτων, την οποία αν και ανέφεραν προφορικά και εξήγησαν τη λειτουργία
του άξονα συμμετρίας ως καθρέπτη, δεν κατάφεραν να την εντάξουν στην γραπτή τους απάντηση. Τέλος, τον άξονα συμμετρίας τον ανέφερε πάλι μόνο μία ομάδα (η ομάδα 2), ο
οποία έγραψε χαρακτηριστικά πως «ενώνονται τα σχήματα αν επιλέξεις το ένα και το σύρεις προς τον άξονα συμμετρίας».
Στη δεύτερη δραστηριότητα που δόθηκε στους μαθητές, το περιεχόμενο εστίαζε στους άξονες συμμετρίας των βασικών γεωμετρικών σχημάτων που συναντούν στο σχολικό τους βιβλίο και που είχε διαπιστωθεί στα pre-tests ότι δεν αναγνώριζαν πλήρως τον αριθμό των
αξόνων συμμετρίας τους. Αρχικά λοιπόν ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν πόσους
άξονες συμμετρίας πιστεύουν ότι έχουν το τετράγωνο, το ορθογώνιο και πλάγιο παραλληλόγραμμο, το ισόπλευρο τρίγωνο και το κανονικό εξάγωνο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το
τετράγωνο οι έξι ομάδες απάντησαν σωστά πως το τετράγωνο έχει 4 άξονες συμμετρίας
και μόνο η ομάδα 1 απάντησε πως έχει 2. Πειραματιζόμενοι στη συνέχεια με το λογισμικό,
το οποίο παρείχε τη δυνατότητα δίπλωσης του σχήματος, διέκριναν και κατανόησαν όλοι
τους άξονες συμμετρίας του. Στην περίπτωση του ορθογωνίου παραλληλογράμμου πέντε
από τις επτά ομάδες απάντησαν σωστά πως το σχήμα αυτό έχει 2 άξονες συμμετρίας, ενώ
οι ομάδες 2 και 7 απάντησαν πως υπάρχουν σε αυτό 4 άξονες συμμετρίας. Όταν ρωτήθηκαν
οι μαθητές των δύο αυτών τελευταίων ομάδων ανέφεραν ως επιπλέον άξονες τις διαγωνίους του ορθογωνίου. Η πρότασή τους αυτή δεν φάνηκε να επηρεάζει τους συμμαθητές
τους, οι οποίοι υποστήριξαν αμέσως πως «αν διπλωθεί πλάγια το σχήμα δεν πέφτει πάνω
στο άλλο ακριβώς». Η χρήση του λογισμικού επιβεβαίωσε την απάντηση της πλειοψηφίας.
Στην περίπτωση του πλάγιου παραλληλογράμμου και οι 7 ομάδες έκαναν λάθος εκτιμήσεις
για τους άξονες συμμετρίας του συγκεκριμένου σχήματος. Έξι από τις επτά ομάδες απάντησαν πως έχει δύο άξονες, ενώ η ομάδα 7 βρήκε 4! Ακόμα και κατά τη διάρκεια που πειραματίζονταν με το λογισμικό συνάντησαν όλοι δυσκολίες με το συγκεκριμένο σχήμα καθώς
δεν μπορούσαν να φανταστούν πως ένα τόσο οικείο σε αυτούς γεωμετρικό σχήμα δεν είχε
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άξονα συμμετρίας. Η δίπλωση στην περίπτωση του πλάγιου παραλληλογράμμου τους δυσκόλεψε και τους έκανε να πιστεύουν ότι εφόσον τα σχήματα διπλώνονται (με τη δυνατότητα του λογισμικού) έστω και αν δεν πέφτει το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο, πάλι το θεώρησαν ως απόδειξη για την ύπαρξη συμμετρίας. Δεν εστίαζαν δηλαδή την προσοχή τους
στην ταύτιση των σχημάτων μετά την δίπλωση, παρά μόνο πρόσεχαν να διπλώνει το σχήμα.
Το ισόπλευρο τρίγωνο δεν δυσκόλεψε σημαντικά τους μαθητές, αφού όλες οι ομάδες απάντησαν πως έχει 3 άξονες συμμετρίας και μόνο η ομάδα 7 απάντησε πως βρήκε 4. Το ενδιαφέρον είναι πως ακόμη και μετά τη χρήση του λογισμικού η ομάδα αυτή συνέχισε να υποστηρίζει πως υπάρχουν 4 άξονες συμμετρίας στο ισόπλευρο τρίγωνο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το κανονικό εξάγωνο. Μόνο η ομάδα 7 απάντησε λάθος και μάλιστα έγραψε πως
υπάρχουν 10 άξονες συμμετρίας στο κανονικό εξάγωνο! Και σε αυτή την περίπτωση δε
διόρθωσαν την απάντησή τους ούτε μετά τη χρήση του λογισμικού. Στο δεύτερο μέρος της
δραστηριότητας, ζητήθηκε από τους μαθητές να ορίζουν τη λέξη «συμμετρία» και να εξηγήσουν τι ονομάζεται άξονας συμμετρίας και ποιος ο ρόλος του. Οι απαντήσεις τους δεν
ήταν ολοκληρωμένες, ούτε και απόλυτα σωστές. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, οι μαθητές
θεωρούν συμμετρία κάθε περίπτωση δίπλωσης σχήματος ή χωρισμού του σε ίσα μέρη. Αν
και στις απαντήσεις τους εμπεριέχονται οι λέξεις «ισότητα», «δίπλωση», «πέφτει το ένα
πάνω στο άλλο» ωστόσο πάλι δεν συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες της συμμετρίας που συνάντησαν και που αναμφισβήτητα χρησιμοποιούν διαισθητικά όταν καλούνται να σχεδιάζουν συμμετρικά σχήματα. Σε όλες τις ομάδες ο
άξονας συμμετρίας ερμηνεύεται μόνο σε περιπτώσεις αμφίπλευρης συμμετρίας (μέσα στο
σχήμα) και όχι σε περιπτώσεις όπου μπορεί δύο σχήματα να είναι συμμετρικά.

Τέλος, στην δραστηριότητα αξιολόγησης όλοι οι μαθητές σχεδίασαν πολύ εύκολα τον άξονα
συμμετρίας στο σχήμα και απάντησαν σχεδόν αποκλειστικά πως απόδειξη της συμμετρίας
τους σχήματος είναι ότι: «αν τα διπλώσουμε θα πέσει το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο». Στη
συνέχεια, τους ζητήθηκε να χωρίσουν το σχήμα 2 (που ήταν ίδιο με το 1) σε δύο ισεμβαδικά
μέρη. Και στην περίπτωση αυτή όλοι οι μαθητές χώρισαν σωστά το σχήμα, ελέγχοντας μάλιστα την ακρίβεια της απάντησής τους μετρώντας τα τετραγωνάκια του καμβά στον οποίο
ήταν σχεδιασμένο το σχήμα. Στο τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη
ή όχι συμμετρίας ανάμεσα στα σχήματα 1 και 2, που είναι ίσα αλλά όχι συμμετρικά. Και
στην περίπτωση αυτή όλες οι ομάδες απάντησαν σωστά και υποστήριξαν πως δεν υπάρχει
συμμετρία μεταξύ των δύο αυτών σχημάτων «γιατί αν τα διπλώσουμε δεν θα πέσει το ένα
πάνω στο άλλο». Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι μαθητές πριν τη διδακτική παρέμβαση άνηκαν στα κατώτερα επίπεδα αξιολόγησης και μετά την παρέμβαση σημειώθηκε
έστω και μικρή βελτίωση στην επίδοση τους, δηλαδή στην κατανόηση της έννοια της αξονικής συμμετρίας.
Συμπεράσματα
Η χρήση διδακτικών υλικών, η συζήτηση στην τάξη με την αλληλεπίδραση των διαφόρων
ομάδων και η αξιοποίηση του λογισμικού Geogebra χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να αποδειχθεί αν μία τέτοια μορφή διδασκαλίας, που είναι σύμφωνη με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ξεπεράσουν τις συχνές παρανοήσεις τους και

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

116/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

να αναγνωρίζουν σε πιο ικανοποιητικό βαθμό τις ιδιότητες της αξονικής συμμετρίας. Όπως
διαπιστώθηκε από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας, οι απόψεις των μαθητών
γύρω από την έννοια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αξονικής συμμετρίας, βελτιώθηκαν σημαντικά και ξεπεράστηκαν σημαντικές παρανοήσεις. Αν και η αρχική επίδοση των
μαθητών αυτών ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, παρατηρήθηκε ότι με τη χρήση του λογισμικού και
την οργάνωση των κατάλληλων δραστηριοτήτων, η επίδοσή τους βελτιώθηκε σημαντικά.
Σημαντικό είναι επίσης, πως σχεδόν όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το Geogebra και ήθελαν όλα να συμμετάσχουν, να πειραματιστούν, να «παίξουν» με τα σχήματα και να οδηγηθούν σταδιακά στις δικές τους ανακαλύψεις σχετικά με την αξονική συμμετρία.
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης στους υπολογιστές, η συνεργασία μεταξύ των
μαθητών βελτιώθηκε σημαντικά, ενισχύθηκε η ανταλλαγή απόψεων και τελικά, μέσω της
κριτικής σκέψης και του πειραματισμού κατάφεραν να ανακαλύψουν τις ιδιότητες της αξονικής συμμετρίας και τη σχέση αρχικού και τελικού σχήματος. Η χρήση του περιβάλλοντος
Geogebra δεν δημιούργησε την παραμικρή δυσκολία στα παιδιά, τα οποία μέσα σε μερικά
λεπτά μπορούσαν να χειρίζονται τις εφαρμογές με άνεση, αυτοπεποίθηση και επιθυμία για
πειραματισμό.
Η συγκεκριμένη έρευνα-δράσης έδειξε για μια ακόμα φορά ότι η χρήση των ΤΠΕ σε ένα εποικοδομητικό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην οικοδόμηση της
γνώσης και τη δημιουργία ενός θετικού και ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος. Έγινε
φανερό λοιπόν, πως το σχολείο θα πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση της δημιουργίας περισσότερων τέτοιων εποικοδομητικών περιβαλλόντων μάθησης. Παρατηρώντας την
κατασκευή ενός σχήματος και αλληλεπιδρώντας πάνω σε αυτό οι μαθητές έρχονται σε θέση
να κρίνουν, να αξιολογήσουν και τελικά φτάσουν μόνοι τους στη γνώση μέσα από διαδικασία όχι απλής παρατήρησης αλλά ενεργούς συμμετοχής. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και
από πλήθος ερευνών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ακόμα και οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές μπορούν να «σκέφτονται πάνω στη δράση τους, να εξηγούν τις επιλογές τους και να διαπραγματεύονται την επιτυχία του έργου τους» να αναπτύσσουν δηλαδή συλλογιστική και
αναστοχαστική δράση, αρκεί να ενθαρρύνονται σε αυτή τους την προσπάθεια (Τζεκάκη, Μ.,
2007).
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«Διδακτική Παρέμβαση με στόχο τη Διδασκαλία των Δικτύων σε παιδιά Στ΄ Δημοτικού,
με τη χρήση Animation»
Μάνθου Αργυρώ
Δασκάλα
argiro8584@yahoo.gr
Περίληψη
Η παρουσία των Δικτύων στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, είναι εμφανής σε πολλά επίπεδα. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάθε είδους, εξυπηρετούν τις ανάγκες μας για άμεση κι εύκολη επικοινωνία, ακόμη κι όταν βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα
παιδιά από μικρή ηλικία χρησιμοποιούν τα δίκτυα για να επικοινωνήσουν, να ενημερωθούν
και να διασκεδάσουν. Η επικοινωνία και η ενημέρωση λοιπόν, αποτελούν κοινωνικά ζητήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις κοινωνικές αλλαγές μέσα στα χρόνια (Günther Kress,
2003).
Στην παρούσα εργασία, μελετάμε τα δίκτυα Η/Υ, με άξονες την ιστορία αλλά και την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον τρόπο και τους κανόνες που ορίζουν τη λειτουργία τους. Για να
διδάξουμε το θέμα των Δικτύων στο Δημοτικό, προτείνουμε παιγνιώδεις τρόπους διδασκαλίας, που αφορούν παιχνίδια και κινούμενα σχέδια (animation), με σκοπό να βοηθήσουμε
τα παιδιά να κατανοήσουν τις δύσκολες έννοιες του θέματος. Έτσι αναπτύχθηκε η πολυμεσική εφαρμογή «Δίκτυα Υπολογιστών», η οποία εφαρμόστηκε σε διδακτική παρέμβαση που
πραγματοποιήθηκε σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού.
Λέξεις - κλειδιά: Δίκτυα, Αρχιτεκτονική Δικτύων, Τοπικό Δίκτυο (LAN), Animation, Υλικό
Δικτύου, mac address, ip address
Εισαγωγή
Η αυξανόμενη χρήση των δικτύων υπολογιστών καθιστά την έννοια και τη χρήση των Δικτύων αναπόσπαστο μέρος μίας ευρείας γκάμας κοινωνικών δραστηριοτήτων στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται και η Εκπαίδευση. Από αυτή τη σκοπιά, η διδασκαλία των Δικτύων,
είναι ένα θέμα που αφορά τους εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων. Η διερεύνηση και η αξιολόγηση των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων οφείλει
να απαντήσει μία σειρά από ανοικτά ερωτήματα. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο θα πρέπει
να ξεκινήσει μία διδασκαλία βασισμένη στα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)
στο σχολείο; Εάν εστιάσουμε στην εκπαίδευση μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο
προβληματισμός αυτός επεκτείνεται, αν αναλογιστούμε την ποικιλία των δυσνόητων εννοιών που περιλαμβάνει η θεματολογία των δικτύων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να
επιλεχθεί ένα αφαιρετικό σχήμα που θα παρακάμπτει τις δυσνόητες έννοιες, χωρίς ταυτόχρονα να αλλοιώνει την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και την προσδοκώμενη
κατανόηση. Τέλος, η διδακτική προσέγγιση οφείλει να λάβει υπόψη, τις πιθανές ιδιαιτερότητες του ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτή εντάσσεται.
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Ας δούμε όμως σε μεγαλύτερο βάθος, την κατάσταση στη χώρα μας. Η πληροφορική λοιπόν
αναφέρθηκε επίσημα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1997, μέχρι που αναπροσαρμόστηκε
το 2003, για να ενταχθεί σε όλο το εύρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κόμης. Β. 2005).
Το πλαίσιο στο οποίο προσαρμόστηκε, είχε σκοπό να χρησιμεύσει ως οδηγός για το δάσκαλο, ο οποίος θα έπρεπε να βοηθήσει τους μαθητές του, να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ και να έρθουν σε επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας. (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Νοέμβριος 2003). Το
2006 όμως, στα πλαίσια της πιλοτικής φάσης της εφαρμογής του Ολοήμερου Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου, το αναλυτικό πρόγραμμα για την πληροφορική, γίνεται πιο συγκεκριμένο.
Παρουσιάζει διδακτέα ύλη, η οποία διδάσκεται από εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Η πληροφορική λοιπόν είναι μάθημα.
Η προαναφερόμενη συνοπτική περιγραφή καταγράφει τη, σχετικά πρόσφατη, διαδικασία
εισαγωγής εννοιών και διδακτικών αντικειμένων που αφορούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και ως εκ τούτου αφορούν και το αντικείμενο των Δικτύων.
Ειδικότερα, στο δημοτικό σχολείο, η πρώτη αναφορά στα δίκτυα, γίνεται μέσα από τις ενότητες των εγχειριδίων i) «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – email», όπου τα παιδιά θα πρέπει να
κατανοήσουν τη δομή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ii) «Διαδίκτυο – internet», όπου
θα πρέπει να κατανοήσουν όρους όπως http, url, ftp κλπ, έννοιες δηλαδή που αφορούν την
επικοινωνία σε ένα δίκτυο και τα πρωτόκολλά της.
Συνοψίζοντας, αποδεικνύεται ότι η διδασκαλία των δικτύων αποτελεί πλέον ένα διδακτικό
αντικείμενο στο ευρύτερο πλαίσιο της διδασκαλίας των νέων τεχνολογιών. Στο δημοτικό για
την επιτυχία μίας τέτοιας διδασκαλίας, απαιτούνται πιο παιγνιώδεις τρόποι διδασκαλίας
καθώς, η αξιοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού για λόγους μαθησιακούς, με την κατασκευή κάποιου τύπου παιγνιώδους σεναρίου, είναι κάτι που έχει προταθεί από πολλούς
μελετητές, όπως οι Papert 1980 και Turkle 1984, και αυτό γιατί τα οφέλη είναι πολλαπλά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Turkle, είναι η αίσθηση ελέγχου, η περιέργεια, προώθηση
της φαντασίας και το στοιχείο της πρόκλησης, τα οποία αξίζει να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Ράπτης Α. – Ράπτη Α., 2004).
Έρευνες έχουν αναδείξει δύο κυρίαρχες χρήσεις του διαδικτύου στην εκπαίδευση. Αρχικά,
αυτή που αφορά τη χρήση του διαδικτύου για την προετοιμασία της διδασκαλίας και την
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών (VanFossen & Waterson, 2008) και δεύτερη, εκείνη
που έχει σχέση με την αναζήτηση και τη συλλογή πληροφοριών, όπως και τη δημοσίευση
εργασιών των μαθητών (Becker, 1999), γι΄αυτό λοιπόν η επικοινωνία μέσω τοπικών δικτύων ή του διαδικτύου είναι απαραίτητη στην εκπαίδευση.
Διδακτική Παρέμβαση με στόχο τη Διδασκαλία των Δικτύων Η/Υ
Καθώς η διδακτική παρέμβαση στηρίζεται εξ ‘ ολοκλήρου στην πολυμεσική εφαρμογή που
δημιούργησα, θεώρησα σωστό να την περιγράψω πριν προχωρήσω στην ανάλυση της πορείας της παρέμβασης.
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Περιγραφή Πολυμεσικής Εφαρμογής «Δίκτυα Υπολογιστών»
Η πολυμεσική εφαρμογή που περιγράφεται παρακάτω, δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο με
το πρόγραμμα Adobe Flash Professional CS4, με χρήση κώδικα Actionscript 3.0. Σκοπός της
εφαρμογής είναι να προσομοιώσει 1 τη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου Η/Υ (LAN), ώστε να
κατανοήσουν τα παιδιά μία δυσνόητη λειτουργία των υπολογιστών, αλλά και τις δύσκολες
έννοιες που πηγάζουν από τη θεματολογία αυτή. Με απλά λόγια, το σκηνικό της εφαρμογής είναι μία σχολική τάξη, στην οποία μαθητές και δασκάλα, θέλοντας να ανταλλάξουν
ηλεκτρονικά κάποια αρχεία, συζητούν και αναλύουν τον τρόπο που δουλεύει ο υπολογιστής για να πετύχει αυτή την ανταλλαγή, καθώς και τα υλικά που χρειάζονται για να μπορούν οι υπολογιστές των παιδιών να συνδεθούν σε δίκτυο και να ανταλλάξουν μηνύματα
και αρχεία.
Η κύρια σκέψη μας, ήταν να προσπαθήσουμε να αντιστοιχίσουμε τη λειτουργία ενός δικτύου, με μία απλή διαδικασία της καθημερινής ζωής, σαν αυτή του ταχυδρομείου, όπως φαίνεται στην εικ. 1.

Εικ. 1 . Το σκηνικό του χωριού «LAN Village»

Για το λόγο αυτό, μέσω των δύο πολυμεσικών εφαρμογών που δημιουργήσαμε (της παρούσας που παρουσιάζεται, καθώς και της εφαρμογής «LAN Village» που δημιουργήσαμε

1

Προσομοίωση: περιλαμβάνει διαδικασίες με τους μαθητευόμενους που αντιμετωπίζουν μία μικρότερης κλίμακας έκδοση μιας πραγματικής κατάστασης (Smaldino, Lowther, Russel, 2010)
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στο παρελθόν), γίνεται αντιστοίχιση των συμβόλων του δικτύου, με στοιχεία από την καθημερινή ζωή, ως εξής:
-

Το LAN Village συμβολίζει ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών (LAN).
Τα σπίτια του χωριού, τους σταθμούς εργασίας (Η/Υ) σε ένα δίκτυο.
Ο κεντρικός δρόμος του χωριού «Ethernet Road», ένα Ethernet τοπικό δίκτυο και το καλώδιο Ethernet.
Η μόνιμη θέση και διεύθυνση που έχει κάθε σπίτι, τη φυσική διεύθυνση
«MAC Address» ενός σταθμού εργασίας (Η/Υ).

-

Οι κάτοικοι του χωριού, έχουν ονόματα όπως όλοι μας, μόνο που εδώ τα
ονόματα τους αντιστοιχούν σε κάποιους αριθμούς, όπως οι IP διευθύνσεις
που προσδιορίζουν τη σύνδεση των σταθμών εργασίας σε ένα δίκτυο.

-

Ο ταχυδρόμος του χωριού κ.Switch συμβολίζει τον μεταγωγέα (Switch)
που διασυνδέει τους σταθμούς εργασίας σε ένα δίκτυο.

-

Ο κ.Router και η ταμπέλα έξω απ’το σπίτι του που δείχνει τα όρια του χωριού συμβολίζει το δρομολογητή (Router) που είναι υπεύθυνος για τη
δρομολόγηση κάθε πληροφορίας εκτός LAN.
Πίνακας 1 . Αντιστοίχιση συμβόλων δικτύου και σκηνικού του χωριού

Η εφαρμογή χωρίζεται σε τρία μέρη:
1ο Μέρος
Η εικόνα 2, δείχνει την αρχική οθόνη, αυτή που βλέπει πρώτη ο μαθητής. Στην οθόνη αυτή,
το παιδί έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τους ήρωες, πηγαίνοντας απλά το ποντίκι πάνω
απ’ τον καθένα. Τα μηνύματα που λένε οι ήρωες, είναι σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής, που θα γνωρίσουν στη συνέχεια. Δεξιά βλέπουν δύο κουμπιά. Το κουμπί Πληροφορίες , οδηγεί σε μία σελίδα που αφορά κυρίως τον εκπαιδευτικό, σχετικά με το σκοπό
της εφαρμογής, όσον αφορά τη διδασκαλία των δικτύων στο δημοτικό. Με το κουμπί Έναρξη, ξεκινάμε να «παίζουμε» και οδηγούμαστε στην οθόνη της Εικόνας 3.

Εικ. 2 Αρχική Οθόνη

Εικ. 3. Επιλογή Δραστηριότητας

Εικ. 4. Δρ. «Ιστορία της Επικοινωνίας»

Όλα διαδραματίζονται στο σκηνικό μίας σχολικής τάξης. Στην αίθουσα μπαίνει ο αφηγητής
(ο ήρωας που βρίσκεται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης), καλωσορίζει τα παιδιά και
τους εξηγεί ότι έχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να ξεκινήσουν εξερευνώντας την ιστορία της επικοινωνίας, ενώ η δεύτερη, να ασχοληθούν με τη σύγχρονη επικοινωνία.
Αφού επιλέξουν τη δραστηριότητα Ιστορία της Επικοινωνίας , οδηγούνται στο 2ο μέρος της
εφαρμογής.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

122/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2ο Μέρος
Στο δεύτερο αυτό μέρος, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να κάνει μία αναδρομή στην ιστορία της επικοινωνίας, βλέποντας εικόνες και διαβάζοντας πληροφορίες για τους τρόπους
που ανακάλυψε κατά καιρούς ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επικοινωνήσει. Κάθε εικόνα αποτελεί ένα κουμπί, το οποίο οδηγεί στο κείμενο με τις πληροφορίες (βλ. πάνω εικόνα
4)
3ο Μέρος
Στο 3ο μέρος της εφαρμογής οδηγούμαστε, αν επιλέξουμε τη δραστηριότητα Σύγχρονη Επικοινωνία (στην οθόνη της εικόνας 3). Το κομμάτι αυτό, εξυπηρετεί τον κύριο στόχο της διδακτικής παρέμβασης, που είναι η κατανόηση της λειτουργίας ενός δικτύου Η/Υ. Το σκηνικό
αναπαριστά ομοίως μία σχολική τάξη, στην οποία κάνουν μάθημα παιδιά έκτης δημοτικού.
Το σενάριο λέει ότι τα παιδιά τον τελευταίο καιρό, ερευνούν την ιστορία της επικοινωνίας
και η εργασία τους ήταν να γράψουν ένα σχετικό άρθρο. Αφού τα άρθρα γράφτηκαν στον
υπολογιστή, στη συνέχεια δόθηκαν στη δασκάλα, η οποία με τη σειρά της τα διόρθωσε και
τα μορφοποίησε, ώστε να είναι έτοιμα για δημοσίευση.
Στην αίθουσα, κάθε παιδί έχει το δικό του Η/Υ. Η δασκάλα είναι έτοιμη να τα στείλει λοιπόν
σε όλους. Τα παιδιά προβληματίζονται και αναρωτιούνται πως μπορεί να τους τα στείλει.
Ξεκινάει λοιπόν μία συζήτηση, κατά την οποία λύνονται οι απορίες των παιδιών όσων αφορά τη λειτουργία και το υλικό ενός τοπικού δικτύου LAN. Σταδιακά μέσα από το διάλογο,
βρίσκουν τα υλικά που χρειάζονται για να συνδέσουν μεταξύ τους, τους Η/Υ και καταλήγουν
ότι αυτό που πρέπει να δημιουργήσουν είναι το λεγόμενο «Δίκτυο Η/Υ». Κατά τη συζήτηση
των παιδιών, συχνά δημιουργούνται προβληματισμοί κι έτσι αδυνατούν να προχωρήσουν
στη δημιουργία του δικτύου. Τότε παρεμβαίνει ο αφηγητής, με σκοπό να δώσει στα παιδιά
ένα
νέο υλικό το οποίο χρειάζονται για να επιτύχουν το σκοπό τους. Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα και δεν είναι απλά ένα κινούμενο σχέδιο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κομμάτι από την πορεία της εφαρμογής.

Εικ. 5. Μόλις ο μαθητής πατήσει το κουμπί και ακολουθήσει τη συμβουλή του αφηγητή, η συσκευή switch,
μεγεθύνεται και πηγαίνει στη θέση της. Εκεί εμφανίζονται τα καλώδια των Η/Υ που συνδέθηκαν σε αυτή.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή ώσπου να καλυφθεί το θεωρητικό κομμάτι που
αφορά τη λειτουργία των δικτύων. Μόλις αναφερθούν όλες οι πληροφορίες για το δίκτυο,
στο σημείο αυτό, ο αφηγητής κάνει την αντιστοίχιση των υλικών και των λειτουργιών του
δικτύου της τάξης που έμαθαν τα παιδιά, με το σκηνικό ενός χωριού, του «LAN Village», το
οποίο γνώρισαν μέσω της Πολυμεσικής Εφαρμογής «LAN Village» (Βλ. πίνακα 1). Το σκη-
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νικό της τάξης εξαφανίζεται σταδιακά, και στην θέση του εμφανίζεται το σκηνικό του χωριού «LAN Village». Τώρα μπορούμε να παρακολουθήσουμε με το κινούμενο σχέδιο.

Εικ. 8. Αντιστοίχιση συμβόλων δικτύου και σκηνικού του χωριού

Τα Μέσα που Χρησιμοποιήθηκαν στις Διδασκαλίες
Υπολογιστές, Βιντεοπροβολέας, Φυσικά Αντικείμενα: Καλώδιο Ethernet, συσκευές Switch
και Router, Έντυπα Ερωτηματολόγια, Η Πολυμεσική Εφαρμογή «Δίκτυα Υπολογιστών», Η
Πολυμεσική Εφαρμογή «LAN Village»
Γενικός Σκοπός της Διδακτικής Παρέμβασης
Βασικός σκοπός της πολυμεσικής εφαρμογής (animation), αλλά και της διδακτικής παρέμβασης, ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την τεχνολογία των δικτύων, δίνοντας έμφαση κυρίως στο αποτέλεσμα και λιγότερο στην κατανόηση της τεχνικής που διέπει τη λειτουργία των δικτύων.

Ενότητα

Διάρκεια

Ειδικότερα, οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα της
πορείας των διδασκαλιών. Μέσα από τον πίνακα φαίνεται πιο αναλυτικά ο τρόπος που
δουλεύουμε σε κάθε ενότητα της παρέμβασης, καθώς και ο στόχος που εξυπηρετείται. Η
διδακτική παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε στα δύο τμήματα της Στ΄ τάξης του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, όπου φοιτούν 36 μαθητές και μαθήτριες.

Ειδικότεροι Στόχοι Μαθήματος

1η

45΄

Να περιγράψουν δίκτυα που ήδη γνωρίζουν, όπως το οδικό ή το τηλεφωνικό
δίκτυο και να αντιστοιχίσουν τις λειτουργίες τους, με αυτές του δικτύου
Η/Υ

2η

1η
μέ-

Περιγραφή Ενότητας

Γνωριμία με τους ήρωες της πολυμεσικής
εφαρμογής και συζήτηση σχετικά με την
επικοινωνία των ανθρώπων μέσα στα
χρόνια, αλλά και την ανάγκη για επικοινωνία. Βοηθούμε τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων.
Συνεχίζουμε κάνοντας τη δραστηριότητα
«Ιστορία της επικοινωνίας», από την πολυμεσική εφαρμογή.
Α) Να είναι σε θέση να εξηγήσουν «Τι Συζήτηση α) για την επικοινωνία μέσω
είναι Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογι- Η/Υ (email – άμεσα μηνύματα π.χ mes-
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στών»
senger κλπ) και β) για τα δίκτυα Η/Υ και
Β) Να κατανοήσουν βασικές έννοιες το διαδίκτυο.
από την ορολογία των δικτύων
Γ) Να αντιληφθούν την ύπαρξη βασικών
κανόνων που ορίζουν την οργάνωση
ενός δικτύου, με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο
Δ) Να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή
ως αυτόνομο σταθμό εργασίας ή ως
μονάδα ενός ευρύτερου δικτύου
Ε) Να αντιληφθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων
ΣΤ) Να διασκεδάσουν μέσα από το παιχνίδι, το οποίο παράλληλα τους βοηθάει να προσεγγίσουν τη μάθηση.
Α) Να μπορούν να περιγράψουν τους
τρόπους διασύνδεσης ενός δικτύου,
αντιστοιχίζοντας τα δομικά στοιχεία
του δικτύου (το υλικο), με έννοιες που
γνωρίζουν από την καθημερινή τους
ζωή
Β) Να περιγράψουν δίκτυα που ήδη
γνωρίζουν, όπως το οδικό ή το τηλεφωνικό δίκτυο και να αντιστοιχίσουν τις
λειτουργίες τους, με αυτές του δικτύου
Η/Υ
Γ) Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη λειτουργία και την τεχνολογία
των δικτύων
Δ) Να διασκεδάσουν μέσα από το παιχνίδι, το οποίο παράλληλα τους βοηθάει να προσεγγίσουν τη μάθηση.
Να δούμε την εξέλιξη των μαθητών/τριών, εμείς ως εκπαιδευτικοί, αλλά και τα παιδιά να κάνουν την αυτοαξιολόγησή τους

Συνεχίζουμε με τη χρήση της πολυμεσικής εφαρμογής. Οι ομάδες δουλεύουν
τη δραστηριότητα «Σύγχρονη Επικοινωνία»
Συζήτηση και σχολιασμός της εφαρμογής.
Τη 2η μέρα πηγαίνουμε στο εργαστήριο
των Η/Υ του σχολείου, ξαναδουλεύουμε
την πολυμεσική εφαρμογή και ψάχνουμε
στο δίκτυο του σχολείου μας, τα υλικά
του δικτύου που μάθαμε (καλώδιο
Ethernet, συσκευές switch και router.
Στην ενότητα αυτή θα παρακολουθήσουμε τη δεύτερη πολυμεσική εφαρμογή, με τίτλο «LAN Village».
Συζητάμε με τα παιδιά και σχολιάζουμε
αυτό που είδαμε, έτσι ώστε να αντιστοιχίσουμε τα δομικά στοιχεία του δικτύου
Η/Υ, με τα σύμβολα του animation, για
να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο
λειτουργίας του δικτύου.

Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο και παρατηρούν την εξέλιξη
και την πρόοδό τους σχετικά με τα δίκτυα των Η/Υ.

Πίνακας 2. Πορεία Διδακτικής Παρέμβασης και Ειδικότεροι Στόχοι

Αξιολογικά Εργαλεία
Τα αξιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, είναι τα εξής:
Α) Η νατουραλιστική παρατήρηση
Β) Εμπειρικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
- Διχοτομικές ερωτήσεις κλειστού τύπου (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
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Ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής
Συμπεράσματα – Συζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογικών εργαλείων και συγκεκριμένα εδώ, του ερωτηματολογίου, οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης φαίνεται να επιτεύχθηκαν, καθώς όπως είδαμε οι μαθητές/τριες άλλαξαν την αρχική τους άποψη ότι δίκτυο είναι μόνο το διαδίκτυο, και μπόρεσαν να εξηγήσουν «Τι είναι Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», όπως
φαίνεται στο σχήμα 1.

Η/Υ που συνδέονται με καλώδια και με τη
συσκευή Switch
H/Y που συνδέονται στο διαδίκτυο

28

50%
0%

H/Y που συνδέονται με καλώδια

6

100%

Απαντήσεις
Μαθητών

Σχήμα 1

Χρησιμοποιώντας τη δραστηριότητα της εφαρμογής «Ιστορία της Επικοινωνίας» και γενικότερα την εφαρμογή «Δίκτυα Υπολογιστών», κατάφεραν να περιγράψουν δίκτυα που ήδη
γνωρίζουν, όπως το οδικό ή το τηλεφωνικό δίκτυο και να αντιστοιχίσουν τις λειτουργίες
τους, με αυτές του δικτύου Η/Υ. Συνεργάστηκαν σε όλες τις διδασκαλίες πολύ καλά στις
ομάδες τους, αναπτύσσοντας έτσι κίνητρα για συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, με
ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και αλληλεπιδρώντας συνεχώς μεταξύ τους,
με τον εκπαιδευτικό αλλά και το μέσο.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατανόησαν την έννοια του τοπικού δικτύου «LAN»
αφού 32/36 μαθητές απάντησαν ότι αφορά τη σύνδεση και επικοινωνία Η/Υ, ακόμη κι όταν
δεν υπάρχει internet. Όσον αφορά το υλικό του δικτύου και όπως φαίνεται από τα παρακάτω σχήματα, κατάφεραν να αναγνωρίσουν σε υψηλό ποσοστό το καλώδιο Ethernet και τη
συσκευή switch.
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Απαντήσεις Μαθητών
Σχήμα 2

Σχήμα 3

Τέλος, όσον αφορά τις λειτουργίες του δικτύου και συγκεκριμένα τη διευθυνσιοδότηση,
μέσω των αποτελεσμάτων των αξιολογικών εργαλείων, φάνηκε πως ήταν πιο εύκολο για τα
παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της μόνιμης διεύθυνσης (mac address) ενός υπολογιστή,
παρά την προσωρινή ip διεύθυνση, η οποία όπως φάνηκε ήταν μία έννοια αρκετά αφηρη-
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μένη για να την κατανοήσουν τα παιδιά. Την εξηγούμε όμως χρησιμοποιώντας το σενάριο
του «LAN Village», αντιστοιχούμε δηλαδή τη λειτουργία αυτή, με λειτουργίες από την καθημερινή ζωή, που είναι γνωστές και οικείες στα παιδιά. Οι έννοιες παρότι ήταν καινούριες
και δυσνόητες, οι περισσότερες έγιναν εύκολα αντιληπτές από τα παιδιά, με εξαίρεση την
έννοια «ip διεύθυνση» αλλά και όπως παρατηρήθηκε, επειδή το διαδίκτυο είναι πλέον στη
ζωή των παιδιών, όταν μιλάμε για δίκτυα στο μυαλό τους έρχεται μόνο το διαδίκτυο. Μπορούμε όμως να εξηγήσουμε ότι οι Η/Υ μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ακόμη κι
όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι που καταφέραμε με αυτή την παρέμβαση σε
ικανοποιητικό βαθμό.
Οι δυσκολίες λοιπόν της εφαρμογής, απορρέουν αρχικά από το γεγονός ότι, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα λέει «όχι στις λεπτομέρειες». Δηλαδή προτείνει να κάνουμε αναφορά
μόνο στα οφέλη της χρήσης των δικτύων και όχι στον τρόπο λειτουργία τους. Αυτό φυσικά
προκύπτει μέσα από τα προγράμματα που αφορούν την πληροφορική. Από την άλλη μεριά,
όταν επιλέξουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να διδάξουμε ένα θέμα που αφορά τα δίκτυα, θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη δυσκολία των εννοιών και του θέματος και να αποφασίσουμε α) Τι θα διδάξουμε β) Πόσο θα εμβαθύνουμε στο θέμα των Δικτύων και γ) Τι θα παραλείψουμε. Όταν τελικά ξεκαθαρίσουμε το πεδίο στο οποίο θα κινηθούμε, τότε είναι πολύ
σημαντικό να Ερευνήσουμε, ευχάριστους, παιγνιώδεις και εύκολους τρόπους για να εισάγουμε τις έννοιες αυτές.
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Διδακτική παρέμβαση στις Φυσικές Επιστήμες με την παιδαγωγική αξιοποίηση λογισμικού μοντελοποίησης: Παράγοντες που επηρεάζουν την τριβή
Κίργινας Σωτήριος
Δάσκαλος, Μ.Α. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
kirginas@gmail.com
Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση πειραματικής μελέτης των παραγόντων που επηρεάζουν την τριβή με χρήση προσομοιώσεων που έχουν κατασκευαστεί για το σκοπό της
διδασκαλίας με το λογισμικό μοντελοποίησης Interactive Physics. Το σενάριο απευθύνεται
σε μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, γιατί στηρίζεται στη δημιουργία προσομοιώσεων που εξυπηρετούν τους
διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο
ακολουθεί τα βήματα του επιστημονικά εξελισσόμενου ερευνητικού μοντέλου: «Έναυσμα,
Υπόθεση, Πειραματισμός, Διατύπωση συμπερασμάτων, Γενικεύσεις». Η διδασκαλία με τη
βοήθεια των προσομοιώσεων καθιστά ευκολότερη και ουσιαστικότερη τη μελέτη των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται ή δεν εξαρτάται η τριβή, ιδιαίτερα όσον αφορά στην
εξάρτηση της τριβής από το εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος που τρίβεται.
Λέξεις - κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, τριβή, προσομοίωση, Interactive Physics
Εισαγωγή
Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και
αναφέρεται στο «Κεφάλαιο 9: Μηχανική» και στο Φύλλο Εργασίας 6 «Παράγοντες από τους
οποίους εξαρτάται η τριβή», σελ. 180 - 183. Είναι συμβατό με το Διαθεματικó Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) καθώς σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να
διαπιστώσουν την εμφάνιση της τριβής όταν προσπαθούμε να θέσουμε ένα σώμα σε κίνηση και γνωρίσουν τους παράγοντες από τους οποίους αυτή εξαρτάται.

Ανταποκρίνεται στις αρχές και τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών όντας: (α)
στοχοκεντρικό καθώς χαρακτηρίζεται από τη συστηματοποίηση των διδακτικών στόχων που
πρέπει να επιτευχθούν ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας ή της μάθησης, (β) καινοτόμο καθώς χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για την παρουσίαση, διερεύνηση και οικοδόμηση των νέων γνώσεων και (γ) συνεργατικό καθώς ωθεί τα παιδιά στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
τους με ποικίλες ομαδικές δραστηριότητες.
Σκοπός & στόχοι της διδακτικής πρακτικής
Οι διδακτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο είναι οι μαθητές να διαπιστώσουν
ότι: (α) η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει πάνω σε μια επιφάνεια,
εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται, (β) η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει πάνω σε μια επιφάνεια, εξαρτάται από το βάρος του σώματος και

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

128/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(γ) η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει πάνω σε μια επιφάνεια, δεν
εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος.
Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση και λειτουργία του λογισμικού Interactive Physics.
Τέλος ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές: (α) να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν προκειμένου να επιτύχουν τους προτεινόμενους στόχους και (β) να επιχειρηματολογούν, να κάνουν υποθέσεις και να είναι σε θέση με πειραματικά δεδομένα να ελέγχουν τις μεταβλητές και να εξαγάγουν συμπεράσματα για την τριβή.
Εκτιμώμενη διάρκεια
Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι δύο (2) διδακτικές ώρες στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος της τάξης για τη διδασκαλία του μαθήματος «Φυσικά». Επιθυμητό είναι η διδασκαλία να γίνει σε ένα συνεχόμενο δίωρο διδασκαλίας προκειμένου να υπάρχει
συνέχεια των δραστηριοτήτων.
Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, με τον απαιτούμενο
αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (6-7 ηλεκτρονικούς υπολογιστές) με εγκατεστημένο το
λογισμικό μοντελοποίησης Interactive Physics. Εναλλακτικά το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση βιντεοπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων με τρόπο ώστε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως προς το γνωστικό επίπεδο για να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Παιδαγωγικά σωστό θα ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη και οι επιλογές των
μαθητών. Απαραίτητο κρίνεται να υπάρχει σε κάθε ομάδα κάποιος που να γνωρίζει όσο το
δυνατόν καλύτερα χρήση Η/Υ. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους
κατά την διάρκεια της εργασίας τους (χειριστής του Η/Υ, γραμματέας που θα συμπληρώνει
το φύλλο εργασίας, παρατηρητής αν και εφ όσον υπάρχει τρίτος στην ομάδα). Καλό είναι οι
ρόλοι των μαθητών να εναλλάσσονται κατά την διάρκεια του μαθήματος.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές πρέπει να έχουν μάθει να εργάζονται συνεργατικά χωρισμένοι σε ομάδες για
την επίτευξη μιας δραστηριότητας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δυνάμεις θέτουν τα πράγματα σε κίνηση, ότι η τριβή είναι μια δύναμη που δυσκολεύει την κίνηση των σωμάτων και
είναι πιο έντονη όταν οι επιφάνειες που τρίβονται είναι τραχιές. Πρέπει είναι επίσης εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες χειρισμού του λογισμικού Interactive Physics.
Διδακτική προσέγγιση
Το σενάριο βασίζεται στις αρχές της εποικοδομητικής θεωρίας μάθησης σύμφωνα με την
οποία η δόμηση και η εποικοδόμηση της γνώσης συντελούνται μέσα από σταδιακά ερεθίσματα και ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Κατά τη διάρκεια της εργασίας υλοποίησης του
σεναρίου ακολουθούνται τα βήματα του επιστημονικά εξελισσόμενου ερευνητικού μοντέ-
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λου (Καλκάνης, 1998) το οποίο ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: (α) έναυσμα ενδιαφέροντος, (β) διατύπωση υποθέσεων, (γ) πειραματισμός, (δ) συμπεράσματα - διατύπωση θεωρίας (ε) γενικεύσεις – εφαρμογές.
Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση για τη διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων και την τελική παρουσίασή τους. Σε αυτό το συνεργατικό διερευνητικό
περιβάλλον οι μαθητές είναι απαραίτητο να είναι ενήμεροι πως είναι υπεύθυνοι όχι μόνο
για τη δική τους μάθηση, αλλά και για των άλλων μελών της ομάδας. Για τη διαμόρφωση
ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές καλούνται να αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και
την ομαδική τους απόδοση (Καρτσιώτης κ.ά., 2010). Η τάξη λειτουργεί τόσο ως σύνολο όσο
και ως ομάδες εργασίας με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την κατάλληλη χρήση
των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών.
Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ
Η εκτέλεση πειραμάτων σε εικονικό περιβάλλον σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
αυθεντικότητα των εμπειριών που συντελούνται στο εργαστήριο με πραγματικά υλικά, ιδιαίτερα σε παιδιά μικρής ηλικίας, μπορεί όμως να συνεισφέρει στην επέκταση των δυνατοτήτων και των ορίων του κλασικού εργαστηρίου (Μπισδικιάν & Ψύλλος, 2000). Κατά την
εκτέλεση όμως των πειραμάτων με παραδοσιακά μέσα παρατηρείται το φαινόμενο οι μετρήσεις που καταγράφονται από τα δυναμόμετρα κατά την ολίσθηση ενός σώματος να μην
είναι αξιοποιήσιμες στην πράξη είτε γιατί λόγω της στατικής τριβής οι μαθητές σύρουν με
περισσότερη δύναμη το σώμα χωρίς να διατηρούν σταθερή τη δύναμη είτε γιατί σε λεία
επιφάνεια η τριβή είναι αμελητέα και μη μετρήσιμη με τα διαθέσιμα δυναμόμετρα. Έτσι η
προσοχή των μαθητών επικεντρώνεται κυρίως στην προσπάθεια να πετύχουν το συντονισμό των κινήσεων και όχι στην παρατήρηση και εξαγωγή συμπερασμάτων (Κουλαϊδής &
Ράπτης, 1992; Μπισδικιάν & Ψύλλος, 2000). Προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες
αυτές προτείνεται η διδασκαλία των παραγόντων που επηρεάζουν την τριβή να γίνει με τη
χρήση προσομοιώσεων. Για την υλοποίηση του σεναρίου διδασκαλίας αξιοποιείται το λογισμικό μοντελοποίησης Interactive Physics. Το Interactive Physics είναι ένα υπολογιστικό
περιβάλλον που συνδυάζει μια απλή διεπαφή χρήστη με μια μηχανή προσομοίωσης των
βασικών αρχών της κλασικής Μηχανικής του Νεύτωνα. Με το Interactive Physics ο εκπαιδευτικός δημιουργεί προσομοιώσεις σχεδιάζοντας αντικείμενα στην οθόνη και ζωντανεύοντάς τα με κίνηση. Υπάρχουν διαθέσιμα ελατήρια, σχοινιά, αποσβεστήρες, μετρητές και μια
ποικιλία άλλων σχηματικών αντικειμένων. Κάνοντας κλικ στην Εκτέλεση, η προσομοίωση
τίθεται σε κίνηση. Η μηχανή προσομοίωσης του Interactive Physics ορίζει πώς θα κινηθούν
τα αντικείμενα και παρουσιάζει μια πολύ ρεαλιστική κίνηση. Με το Interactive Physics παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής εναλλακτικών υποθετικών σεναρίων. Οι μαθητές μπορούν
να κάνουν προβλέψεις, να εκτελούν προσομοιώσεις και να βλέπουν άμεσα τα αποτελέσματα (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, 2007).
Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα που αφορούν την έννοια της τριβής
Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών παρατηρείται έντονη ερευνητική προσπάθεια για την καταγραφή των ιδεών των μαθητών για τα φυσικά φαι-
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νόμενα, πριν τα διδαχθούν στο σχολείο, αφού αυτές σύμφωνα με τις επικρατούσες επιστημονικές θεωρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στα
πλαίσια αυτής της προσπάθειας αρκετοί ερευνητές (Driver et al., 1998) έχουν μελετήσει τις
προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών για την τριβή και τις δυνάμεις γενικότερα. Παρακάτω
αναφέρονται συνοπτικά οι σημαντικότερες εναλλακτικές απόψεις των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού για την τριβή:
•

Οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν την τριβή ως αιτία που επιβραδύνει τα κινούμενα αντικείμενα, ως δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση. Έτσι, αν ένα σώμα δε δέχεται σταθερή δύναμη, τότε η δύναμη που προκαλεί την κίνηση στην αρχή, λέγεται ότι έχει εξαντληθεί, όπως έδειξαν πολλές μελέτες ((Driver et al, 1998; Κόκκοτας, 1998).

•

Θεωρούν ότι η δύναμη καταναλώνεται και αυτό συμβαίνει όταν ένα αντικείμενο τίθεται
σε κίνηση με ένα σπρώξιμο και στη συνέχεια επιβραδύνεται και σταματάει (Driver,
1996). Επιπλέον, η τριβή δεν αναγνωρίζεται ως δύναμη από τους μαθητές που πιστεύουν ότι οι δυνάμεις θέτουν τα πράγματα σε κίνηση και όχι ότι τα σταματούν.

•

Οι μαθητές προβλέπουν σωστά ότι το είδος των επιφανειών που τρίβονται και το βάρος
αυξάνει την τριβή, αλλά όλοι σχεδόν προβλέπουν ότι το αντικείμενο που σύρεται με τη
μικρότερη επιφάνειά του θα έχει μικρότερη τριβή, δηλαδή ότι η τριβή εξαρτάται από το
εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος που τρίβεται (Κόκκοτας κ.ά., 2002; Αποστολάκης
κ.ά., 2006).

•

Ορισμένοι μαθητές θεωρούν την τριβή ως μια αντίσταση στην κίνηση που δεν εφαρμόζεται σε κάποια κατεύθυνση και τη διαχωρίζουν από μια δύναμη που αντιστέκεται στην
κίνηση (Κόκκοτας κ.ά., 2002).
Εφαρμογή – Ενδεικτικές δραστηριότητες

•

1η Φάση: Έναυσμα ενδιαφέροντος

Στην πρώτη φάση προκαλούμε το ενδιαφέρον των μαθητών παραθέτοντας ορισμένα βίντεο
κατά την προβολή των οποίων παρακινούμε τα παιδιά να συσχετίσουν την τριβή με τους
παράγοντες που την επηρεάζουν.
•

2η Φάση: Διατύπωση υποθέσεων

Οι μαθητές παροτρύνονται να διατυπώσουν υποθέσεις απαντώντας σε ερωτήματα όπως:
α) Τι θα συμβεί αν σύρουν ένα κιβώτιο πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες (ξύλο, ατσάλι,
λάστιχο);
β) Τι θα συμβεί αν σύρουν κιβώτια διαφορετικού βάρους πάνω στην ίδια επιφάνεια;
γ) Τι θα συμβεί αν σύρουν δύο κιβώτια που έχουν το ίδιο βάρος, αλλά στηρίζονται στο έδαφος με διαφορετική έδρα;
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Οι μαθητές καταγράφουν στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας τις υποθέσεις τους και στη επόμενη φάση θα πειραματιστούν με τη βοήθεια των προσομοιώσεων για να δουν αν οι υποθέσεις τους επαληθεύονται ή όχι.
•

3η Φάση: Πειραματισμός

1η Δραστηριότητα (Η τριβή εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας στην οποία κινείται ένα
σώμα)
Οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο του Interactive Physics με το όνομα trivi1 (Εικόνα 1) και διατηρώντας ίδιο το βάρος του κιβωτίου (2 κιλά) μεταβάλλουν το υλικό του εδάφους (ξύλο,
ατσάλι, λάστιχο) κάθε φορά.
Αφού εκτελέσουν τις προσομοιώσεις, παρατηρούν τις ενδείξεις που εμφανίζονται στον πίνακα «Τριβή» και συμπληρώνουν με αυτές τον αντίστοιχο πίνακα του φύλλου εργασίας.
Συμπληρωματικά μπορούν οι μαθητές να πειραματιστούν αλλάζοντας κάθε φορά το βάρος
του κιβωτίου σε 2, 3 και 4 κιλά αντίστοιχα και παρατηρώντας τις ενδείξεις στον πίνακα
«Τριβή».

Εικόνα 1:
Η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται

Στη συνέχεια ανοίγουν το αρχείο του Interactive Physics με το όνομα trivi2 (Εικόνα 2). Στο
αρχείο αυτό υπάρχουν τρία κιβώτια διαφορετικού χρώματος που μπορούν να κινηθούν επάνω σε διαφορετικό υλικό εδάφους (ξύλο, ατσάλι, λάστιχο). Οι μαθητές μετακινώντας
τους μεταβολείς «Δύναμη 1», «Δύναμη 2» και «Δύναμη 3» στην ίδια θέση ασκούν επάνω
σε κάθε κιβώτιο την ίδια δύναμη.
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Εικόνα 2:
Η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται

Αφού εκτελέσουν τις προσομοιώσεις, παρατηρούν τις ενδείξεις που εμφανίζονται στους
πίνακες «Τριβή Α κιβωτίου», «Τριβή Β κιβωτίου» και «Τριβή Γ κιβωτίου» και συμπληρώνουν
με αυτές τον αντίστοιχο πίνακα του φύλλου εργασίας. Συμπληρωματικά και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν αλλάζοντας κάθε φορά τις
δυνάμεις που ασκούνται στα τρία κιβώτια και παρατηρώντας τις ενδείξεις στους πίνακες
«Τριβή Α κιβωτίου», «Τριβή Β κιβωτίου» και «Τριβή Γ κιβωτίου».
Οι μαθητές εκτελώντας τις προσομοιώσεις αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τριβή
που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει πάνω σε μια επιφάνεια, εξαρτάται από το
είδος των επιφανειών που τρίβονται
2η δραστηριότητα (Η τριβή εξαρτάται από το βάρος του σώματος που γλιστρά πάνω σε μια
επιφάνεια)
Οι μαθητές ανοίγουν ξανά το αρχείο του Interactive Physics με το όνομα trivi1 (Εικόνα 1) και
διατηρώντας ίδιο το υλικό εδάφους (λάστιχο) μεταβάλλουν το βάρος του σώματος (2, 3, 4,
5 κιλά κάθε φορά). Αφού εκτελέσουν τις προσομοιώσεις, παρατηρούν τις ενδείξεις που εμφανίζονται στον πίνακα «Τριβή» και συμπληρώνουν με αυτές τον αντίστοιχο πίνακα του
φύλλου εργασίας. Συμπληρωματικά μπορούν οι μαθητές να πειραματιστούν αλλάζοντας
κάθε φορά το υλικό του εδάφους και παρατηρώντας τις ενδείξεις στον πίνακα «Τριβή».
Στη συνέχεια ανοίγουν το αρχείο του Interactive Physics με το όνομα trivi3 (Εικόνα 3). Στο
αρχείο αυτό υπάρχουν τρία κιβώτια διαφορετικού χρώματος τα οποία μπορούν να κινηθούν επάνω στο ίδιο υλικό εδάφους. Οι μαθητές μεταβάλλουν το βάρος του κάθε κιβωτίου
μετακινώντας το μεταβολέα με το όνομα «Βάρος Α κιβωτίου» στη θέση 30, το μεταβολέα
με το όνομα «Βάρος Β κιβωτίου» στη θέση 40 και το μεταβολέα με το όνομα «Βάρος Γ κιβωτίου» στη θέση 50. Αφού εκτελέσουν την προσομοίωση, παρατηρούν τις ενδείξεις της
τριβής σε κάθε κιβώτιο και συμπληρώνουν με αυτές τον αντίστοιχο πίνακα του φύλλου ερ-
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γασίας. Οι μαθητές εκτελώντας τις προσομοιώσεις αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
η τριβή εξαρτάται από το βάρος του σώματος που γλιστρά πάνω σε μια επιφάνεια.

Εικόνα 3:
Η τριβή εξαρτάται από το βάρος του σώματος που γλιστρά πάνω σε μια επιφάνεια

3η δραστηριότητα (Η τριβή δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος)
Οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο του Interactive Physics με το όνομα trivi4 (Εικόνα 4). Στο αρχείο αυτό υπάρχουν δύο κιβώτια που μπορούν να κινηθούν επάνω σε έδαφος ίδιου υλικού.
Τα δύο κιβώτια έχουν το ίδιο βάρος αλλά στηρίζονται στο έδαφος με διαφορετική έδρα,
οπότε στη δεύτερη περίπτωση το εμβαδόν επαφής μεταξύ κιβωτίου και εδάφους είναι μικρότερο. Οι μαθητές μετακινούν τους μεταβολείς «Δύναμη Α κιβωτίου» και «Δύναμη Β κιβωτίου» ώστε να ασκείται και στα δύο κιβώτια η ίδια δύναμη. Αφού εκτελέσουν την προσομοίωση, παρατηρούν ότι η τριβή που ασκείται από την κίνηση και των δύο κιβωτίων είναι η ίδια. Στη συνέχεια μετακινούν τους μεταβολείς «Δύναμη Α κιβωτίου» και «Δύναμη Β
κιβωτίου» έτσι ώστε να ασκείται στο ένα κιβώτιο μεγαλύτερη δύναμη από ότι στο άλλο.
Αφού εκτελέσουν την προσομοίωση, παρατηρούν ότι η τριβή που ασκείται από την κίνηση
και των δύο κιβωτίων είναι διαφορετική. Οι μαθητές εκτελώντας τις προσομοιώσεις αυτές
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει
πάνω σε μια επιφάνεια, δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος.
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Εικόνα 4:
Η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος.

•

4η Φάση: Συμπεράσματα - Διατύπωση θεωρίας

Στο τέλος των δραστηριοτήτων προκαλούμε συζήτηση βοηθώντας τους μαθητές να γενικεύσουν τις παρατηρήσεις τους και να διατυπώσουν τα συμπέρασμά τους, τα οποία αναμένονται να είναι τα εξής:
α) Η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει πάνω σε μια επιφάνεια, εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται. Όσο πιο τραχιά/ ανώμαλη είναι η επιφάνεια τόσο μεγαλύτερη δύναμη τριβής εμφανίζεται.
β) Η τριβή εξαρτάται από το βάρος του σώματος που γλιστρά πάνω σε μια επιφάνεια
γ) Η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, όταν αυτό ολισθαίνει πάνω σε μια επιφάνεια, δεν
εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος.
•

5η Φάση: Εφαρμογές - Γενικεύσεις

Οι μαθητές σκέφτονται και καταγράφουν τρόπους εφαρμογής όσων ανακάλυψαν για την
τριβή και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, προτείνοντας τρόπους να αυξήσουν ή να
μειώσουν τη δύναμή της χρησιμοποιώντας κάποια υλικά (π.χ. γυαλόχαρτο, λάστιχο, λάδι,
νερό, υγρό σαπούνι κ.ά.). Γενικεύουν τις απόψεις τους συσχετίζοντας όσα έμαθαν για την
αύξηση και την μείωση της δύναμης της τριβής με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (λάστιχα
αυτοκινήτου, σόλες παπουτσιών, αντιολισθητικά πατάκια). Αναφέρουν παραδείγματα της
καθημερινής τους ζωής που έχουν σχέση με τη δύναμη της τριβής (το λάδι στους μεντεσέδες της πόρτας, το ταλκ που χρησιμοποιούν οι αθλητές στις ρίψεις ή στα βάρη, οι ανάγλυφες λαβές, τα λάδια για τις μηχανές των αυτοκίνητων ή για τις αλυσίδες των ποδηλάτων
κ.ά.)
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Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης των στόχων του σεναρίου γίνεται με δύο τρόπους:
(α) την κατασκευή από την κάθε ομάδα ενός εννοιολογικού χάρτη για τους παράγοντες που
επηρεάζουν την τριβή και (β) με ένα φύλλο αξιολόγησης στο οποίο παρέχονται πειραματικά
δεδομένα και εικόνες από το Interactive Physics και ζητούνται από τους μαθητές να κάνουν
κάποιους απλούς υπολογισμούς, να βγάλουν συμπεράσματα και να δώσουν απαντήσεις σε
ερωτήματα που αφορούν στα ίδια τα δεδομένα του λογισμικού αλλά και σε εφαρμογές της
τριβής και των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται στην καθημερινή ζωή.
Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να
εκφράσουν τις εντυπώσεις και τις απόψεις από τρόπο από τον τρόπο εργασίας με το λογισμικό Interactive Physics. (διαδικασίες που τους διευκόλυναν στην κατάκτηση των γνώσεων, δυσκολίες που αντιμετώπισαν κ.α.)
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η αναλυτική περιγραφή μιας διδακτικής πρακτικής
που αναπτύχθηκε για να ενισχύσει το θεσμό της φιλαναγνωσίας στο δημοτικό σχολείο αλλά
και παράλληλα να προβάλλει τους εναλλακτικούς τρόπους προώθησης αυτού του θεσμού,
μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν. Η διδακτική πρακτική σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και
εφαρμόστηκε στην πράξη σε δύο τάξεις της Β΄ δημοτικού, διαφορετικών σχολικών μονάδων. Σημαντικοί άξονες της διδακτικής πρακτικής που τη διαφοροποιούν από μια απλή
πρόταση διδασκαλίας είναι το γεγονός ότι αποτελεί παράδειγμα εποικοδομητικής συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού δύο σχολικών μονάδων αλλά και επιτυχής πεπατημένη
αφού στο τέλος αλλά και κατά τη διάρκειά της αξιολογήθηκε συστηματικά από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που την εφάρμοσαν.
Λέξεις - κλειδιά: φιλαναγνωσία, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., λογοτεχνικό βιβλίο
Εισαγωγή
Το λογοτεχνικό κείμενο, πολύ περισσότερο από το πληροφοριακό κείμενο, προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, στο συμβολικό και πολύσημο λόγο του, χάρη στα κενά της αφήγησης, και στο στοιχείο της φαντασίας που είναι κυρίαρχο σε κάθε μυθοπλασία. Στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η λογοτεχνία θα
έπρεπε να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση και την πολύμορφη αισθητοποίηση του αναγνώστη μαθητή. Ωστόσο όμως, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι ανεπαρκής,
με αποτέλεσμα η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας να μην επιτυγχάνεται, παρά το γεγονός
ότι θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους του δημοτικού σχολείου(Αποστολίδου & Βασιλαράκης, 1999).
Προκειμένου να αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να εμφυσήσουν
στους μαθητές τους την αγάπη για το βιβλίο προωθώντας έτσι την ουσιαστική φιλαναγνωσία, είναι απαραίτητο να συντονίσουν διάφορους παράγοντες και διαδικασίες που εμπλέκονται στη γενικότερη παιδευτική πραγματικότητα. Η προσέγγιση ενός βιβλίου και ιδιαίτερα ενός λογοτεχνικού βιβλίου είναι καλό να γίνεται μέσα από το συνδυασμό διαφόρων
δραστηριοτήτων και μέσα από διάφορα επίπεδα: το επίπεδο των μαθημάτων, το επίπεδο
των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και το επίπεδο της προώθησης της φιλαναγνωσίας αυτής καθ’ αυτής. Η εμπλοκή όλων των παραπάνω στοχεύει στη δημιουργία ενός άλλου τύπου αναγνώστη, του εν εξελίξει κριτικού αναγνώστη στον οποίο το λογοτεχνικό γεγο-

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

137/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

νός θα είναι αποτέλεσμα μιας άλλης θέασης των πραγμάτων και πρωτίστως η αφορμή για
να κατανοήσει τον εαυτό του, το άμεσο περιβάλλον του και να επικοινωνήσει με τον κόσμο
(Παπαδάτος, 2009).
Από την άλλη πλευρά, λόγω των γενικότερων επιπτώσεων που έχει και θα έχει τη ζωή μας η
ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, ο υπολογιστής αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε μια
δύναμη κοινωνική, παραγωγική και πολιτιστική και σε ένα σημαντικό επαγγελματικό και
επιστημονικό εργαλείο, γι’ αυτό και οι διάφοροι τομείς της μελέτης και των εφαρμογών του
είναι ανάγκη να γίνονται αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης στα διάφορα επίπεδα του
εκπαιδευτικού συστήματος και να έχουν τη θέση τους στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης. Η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των δικτύων στη διδακτική διαδικασία παρέχει ελπίδες για μια αποτελεσματική ολική προσέγγιση του πολύσημου λογοτεχνικού λόγου (διαθεματικές προσεγγίσεις, μοντέλα, οπτικοποιήσεις) με στόχο την αύξηση
του ενδιαφέροντος των μαθητών και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία της
μάθησης και της αισθητικής απόλαυσης (Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Στη διδακτική πρακτική που παρατίθεται παρακάτω, συμπεριλάβαμε έναν ενδεικτικό αριθμό δραστηριοτήτων που βασίζονται στη χρήση των υπολογιστών και των ψηφιακών δικτύων οι οποίες επιχειρούν να δώσουν ζωή στο λογοτεχνικό κείμενο με την ενεργοποίηση των
εμπειριών των μαθητών, μέσα από την παρατήρηση, τη σκέψη και τη σκόπιμη δράση. Θα
μπορούσαν βεβαίως να γίνουν και χωρίς τον υπολογιστή, όμως, είναι γενικά παραδεκτό, ότι
ο υπολογιστής, μαζί με τα εργαλεία και τις πηγές που προσφέρει, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον με εργαστηριακή ατμόσφαιρα, που παρέχει στους
μαθητές ευκαιρίες αυθεντικής μάθησης. Το πιο βασικό, άλλωστε, τόσο για μας όσο και για
όλους τους εκπαιδευτικούς, είναι το να καταφέρουμε να αγαπήσουν τα παιδιά τη λογοτεχνία, ακόμα και αυτά που τη θεωρούν ξένη ή χωρίς αξία για την επιβίωσή τους κάνοντας το
δρόμο της πρόσβασής τους προς αυτή πιο ευχάριστο και πιο οικείο.
Η ταυτότητα της διδακτικής πρακτικής
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το σενάριο αφορά στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος φιλαναγνωσίας για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Στη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης μεταξύ των μικρών μαθητών και των λογοτεχνικών βιβλίων. Είναι απόλυτα
συμβατό με τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα (Α.Π.Σ.) και (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Π.Ι. και συμβάλει στην καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης, στη δημιουργική γραφή, στην ανάπτυξη της
φαντασίας, στην αισθητική καλλιέργεια, υποστηρίζοντας τη μαθησιακή διαδικασία με την
παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική πράξη.
Ιδιαίτερα μάλιστα, στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων του Νέου Σχολείου, του οποίου το πρόγραμμα εφαρμόζεται
από τον Σεπτέμβριο του 2010, καθιερώνεται ο θεσμός της φιλαναγνωσίας για τις Α΄ και Β΄
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Έτσι, το γλωσσικό μάθημα αυξάνεται κατά 1 ώρα εβδομαδιαίως για τις τάξεις αυτές και η επιπλέον αυτή η ώρα διατίθεται για την ανάγνωση λογο-

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

138/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

τεχνικών κειμένων. Οι δραστηριότητες που προτείνουμε είναι φρόνιμο να πραγματοποιηθούν στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου, όπου οι μαθητές με τη συνδρομή των ηλεκτρονικών εργαλείων θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε καταστάσεις κοινωνιογνωστικής ανακάλυψης της γνώσης. Στηριζόμενοι στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές
διευκολύνουν, ρωτούν, εξηγούν και προτείνουν, στέκονται κριτικά και αντιδρούν με σκεπτικισμό, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία. Θα συζητήσουν, θα συνεργαστούν,
θα αναπτύξουν τις απόψεις τους, θα προβληματιστούν και εν τέλει θα διαμορφώσουν τις
ιδέες τους (Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Βαθμίδα εκπ/σης στην οποία εφαρμόστηκε η διδακτική πρακτική
Εφαρμόστηκε σε μαθητές της Β΄ τάξης και κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλες τις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Α΄, Β΄, Γ΄) όπου ο θεσμός της «Φιλαναγνωσίας» μπορεί να είναι ή και να μην είναι ενταγμένος στα πλαίσια του ωρολογίου
προγράμματος, εντούτοις όμως μπορεί να προαχθεί στα πλαίσια της εφαρμογής, για παράδειγμα, της Ευέλικτης Ζώνης.
Το διδακτικό σενάριο, προώθησης της φιλαναγνωσίας, αναπτύχθηκε διεξοδικά κατά τη
διάρκεια του προγράμματος της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 2011 – 2012 και εφαρμόστηκε
στους μαθητές της Β΄ τάξης τόσο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, που είναι ένα
σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος (Ε.Α.Π.), όσο και του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας, όπου ο θεσμός της φιλαναγνωσίας καλλιεργήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης αφού το σχολείο δεν είναι Ε.Α.Π.
Είδος διδακτικής πρακτικής
Πρόκειται για μια διδακτική πρακτική που αποτελεί ολοκληρωμένο σενάριο διδασκαλίας
αποτελούμενη από μια ακολουθία σχεδίων μαθήματος δίωρης διάρκειας το καθένα, κατανεμημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και ειδικότερα σε τρία διδακτικά τρίμηνα. Επιπλέον, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων, διαφορετικών σχολικών μονάδων, με έναν κοινό στόχο, την προώθηση του κλίματος
της φιλαναγνωσίας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών. Οι
εκπαιδευτικοί σχεδίασαν δραστηριότητες, εφάρμοσαν στην πράξη, επαναδιαπραγματεύθηκαν προτείνοντας μετά την εφαρμογή τις απαραίτητες αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως
η ομαδοσυνεργατική, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν προτάσεις, σχεδίασαν αναλυτικά το περιεχόμενο δραστηριοτήτων, αναθεώρησαν δεδομένα, διαχειρίστηκαν διδακτικές συμπεριφορές, παραδειγματίστηκαν από την πρακτική εφαρμογή και υιοθέτησαν με μεγαλύτερη
ευκολία νέα διδακτικά μονοπάτια, διαμορφώνοντας μια προσωπική θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Ματσαγγούρας, 2001).
Σκοποί και στόχοι της διδακτικής πρακτικής
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου ειδικά αλλά και της φιλαναγνωσίας γενικότερα είναι η εξοικείωση του μικρού μαθητή με το λογοτεχνικό βιβλίο και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης μεταξύ τους. Αυτή η σχέση θα το βοηθήσει να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη, να δραστηριοποιήσει τη φαντασία του και
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την εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει την αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα
συναισθήματά του αναπτύσσοντας έτσι τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του (Κατσίκη-Γκιβάλου, Καλογήρου & Χαλκιαδάκη, 2008).
Επιμέρους στόχοι, ως προς τη διδασκαλία αυτή καθ’ αυτή αλλά ως προς την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών είναι: η καλλιέργεια της αναγνωστικής απόλαυσης και ακρόασης, η
ανάπτυξη της δυνατότητας κατανόησης κειμένου, η καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών αλλά και η εξοικείωσή τους με σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα
μάθησης, η γνωριμία τους με εκπαιδευτικά λογισμικά πολλών δυνατοτήτων και η εν τέλει η
καλλιέργεια του πληροφοριακού αλφαβητισμού τους.
Εκτιμώμενη διάρκεια της διδακτικής πρακτικής
Το προτεινόμενο σενάριο, επειδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της προώθησης της φιλαναγνωσίας στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα όμως από τη συνδυασμό και την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, θα διαρκέσει όπως είναι φυσικό όλο το διάστημα του
σχολικού έτους. Κατά την αναλυτική παρουσίασή του, παρακάτω, το χωρίζουμε σε τρία τρίμηνα, σύμφωνα και με τα όσα προτείνονται και από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). Σε
κάθε διδακτικό τρίμηνο αναφέρουμε ενδεικτικά και άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν
στην οικοδόμηση αυτής της καλής σχέσης των μαθητών με τα λογοτεχνικά βιβλία, δίνουμε
όμως μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες που αξιοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά
λογισμικά, τις οποίες παρουσιάζουμε και αναλυτικά.
Όπως είναι φυσικό στο εν λόγω διδακτικό σενάριο δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε μεγάλο
αριθμό λογοτεχνικών βιβλίων, σύμφωνα με την προτεινόμενη ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων κατά διδακτικό τρίμηνο. Κατά συνέπεια επεξεργαζόμαστε μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνουμε, δύο λογοτεχνικά βιβλία, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι κατά τη
διάρκεια των τριών διδακτικών τριμήνων δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί, κατά ανάλογο
τρόπο, να επεξεργαστούν μεγαλύτερο αριθμό λογοτεχνικών βιβλίων.
Ανάπτυξη της διδακτικής πρακτικής
Γενική περιγραφή
Κατά την παρουσίαση του σεναρίου που περιγράφουμε, πρόκειται να σταθούμε περισσότερο και να αναλύσουμε διεξοδικά εκείνες τις δραστηριότητες που υλοποιούνται με τη
συνδρομή των ΤΠΕ. Επειδή όμως κατά τη γνώμη μας τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει με
επιτυχία αν δεν συνδυαστεί με τη συνολική παρουσίαση της διαδικασίας ενίσχυσης της αγάπης των παιδιών για τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, γι’ αυτό και γίνεται αρχικά μια αναφορά και σε ενδεικτικές προτεινόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποίησης της φιλαναγνωσίας που προτείνει το ΕΚΕΒΙ.

Αναλυτική περιγραφή
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Κατά το 1Ο διδακτικό τρίμηνο, διαμορφώνεται από τους μαθητές και το δάσκαλο ένας χώρος κατάλληλος για την ώρα της φιλαναγνωσίας, καλό είναι να δοθεί και ένα ελκυστικό όνομα για το χώρο και την ώρα της φιλαναγνωσίας, ώστε να δημιουργήσει και μια θετική
προδιάθεση. Στο χώρο αυτό, ο δάσκαλος διαβάζει, σε συνέχειες, ένα λογοτεχνικό βιβλίο και
οι μαθητές ακροώνται και κατανοούν το κείμενο. Με δραστηριότητες όπως: αφήγηση ή αναδιήγηση, δημιουργία κάποιας ζωγραφιάς σχετικής με το βιβλίο που διαβάστηκε, ανατροπή της ιστορίας, αντιστροφή χαρακτήρων, σύνδεση με μια άλλη γνωστή ιστορία, δραματοποίηση μέρους ή όλου της ιστορίας, δημιουργία ενός άλλου εξώφυλλου του βιβλίου, ο δάσκαλος εισάγει τους μαθητές του στην μαγεία το κόσμου του λογοτεχνικού βιβλίου.
Με βάση τα όσα αναφέρονται και προτείνονται παραπάνω για το 1ο τρίμηνο, εμείς σκεφτήκαμε να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα δημιουργίας ζωγραφιάς σχετικής με το βιβλίο ή
η δημιουργία αφίσας για τη γωνιά της φιλαναγνωσίας, στο εργαστήρι της πληροφορικής. Οι
μαθητές, αποφασισμένοι να ομορφύνουν αισθητικά τη γωνιά της ακρόασης και ανάγνωσης, χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν δράση. Αξιοποιούν, για να τα καταφέρουν
ένα ευχάριστο και ελκυστικό σχεδιαστικό λογισμικό, το Tux Paint. Με τη βοήθεια του δασκάλου, εκτυπώνουν τις αφίσες τους και τις αναρτούν στη γωνιά του βιβλίου. Παράλληλα
εξηγούν στους άλλους συμμαθητές, τι αναπαριστά η αφίσα τους καθώς και γιατί κατέληξαν
σ’ αυτό.
Επιπρόσθετα, μπορούν ακόμα να αντλήσουν υλικό για τη ζωή και τα έργα του Ευγένιου
Τριβιζά, του συγγραφέα που διαπραγματεύονται, από το διαδίκτυο. Το σύνολο των εικόνων
και των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις ομάδες των μαθητών, γίνονται μια αφίσα τύπου κολλάζ που θα εμπλουτίσει και αυτή με τη σειρά της τη γωνιά της ακρόασης και
ανάγνωσης βιβλίων. Για την καλύτερη και ασφαλέστερη περιήγηση των μαθητών στο χώρο
του διαδικτύου δίνεται σχετικό καθοδηγητικό φύλλο εργασίας αλλά και επικουρικά προφορικές οδηγίες από τον δάσκαλο σε κάθε ομάδα εργασίας.
Εναλλακτικά για το 1ο τρίμηνο, προτείναμε την ακρόαση των δύο λογοτεχνικών έργων που
διαπραγματευόμαστε από τον video Projector της αίθουσας πληροφορικής. Ειδικά για το
πρώτο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά η αναπαραγωγή του σχετικού video από το YouTube
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να ακούσουν την ιστορία μέσα από μια πολύ
ωραία απαγγελία των κειμένων με συνοδεία μουσικής αλλά και να θαυμάσουν και την εικονογράφηση του βιβλίου όπως αυτή μεγαλεπήβολα παρουσιάζεται από την οθόνη του
video Projector a. Για την ακρόαση της δεύτερης ιστορίας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
ακούσουν μόνο το συγκεκριμένο παραμύθι, και μπορούν σ’ αυτό το σημείο να κρατούν στα
χέρια τους, ανά ομάδα, το βιβλίο θαυμάζοντας την εικονογράφηση και τη βιβλιοδεσία. Επιλέχτηκε εδώ, η εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας σειρά «Άμπρα κατάμπρα», η οποία
επανακυκλοφορεί ψηφιοποιημένη στο διαδίκτυο.
Μετά την ακρόαση της πρώτης ιστορίας γίνονται ερωτήσεις κατανόησης από το δάσκαλο,
όσον αφορά στην πλοκή του έργου, στην παρουσίαση των βασικών του ηρώων καθώς και
στο ρόλο που διαδραμάτισε ο καθένας. Στη συνέχεια, και πριν περάσουμε στην ακρόαση
της δεύτερης ιστορίας, επιχειρείτε από δάσκαλο και μαθητές μια ανατροπή των χαρακτήρων του έργου που ακούστηκε, γίνεται σύνδεση με το γνωστό παραμύθι «Τα τρία μικρά
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γουρουνάκια» και το διαφορετικό τέλος της κάθε μιας ιστορίας, παροτρύνοντας τους μαθητές να ακούσουν προσεχτικά και τη δεύτερη ιστορία εντοπίζοντας ομοιότητες αλλά και διαφορές, ως προς την πλοκή, το τέλος της ιστορίας και τους χαρακτήρες. Με την ολοκλήρωση της ακρόασης και της δεύτερης ιστορίας, αλλά και της «συνομιλίας» των δύο κειμένων,
οι μαθητές ανοίγουν το λογισμικό Revelation Natural Art και ζωγραφίζουν ηλεκτρονικά μια
«παραμυθοσαλάτα» που συνδυάζει εικόνες, ήρωες, χαρακτήρες και από τις δυο ιστορίες.
Το συγκεκριμένο λογισμικό διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη έτοιμων εικόνων που θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλουτίσουν με πολλά και ποικίλα υλικά την «παραμυθοσαλάτα» τους. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, παρουσιάζει την «παραμυθοσαλάτα»
που δημιούργησε αναλύοντας κυρίως όχι τόσο τα συνδετικά αλλά και τα αντιφατικά στοιχεία που την απαρτίζουν. Τέλος, δίνεται στους μαθητές, κατά ομάδα, το δεύτερο φύλλο
εργασίας που τους ζητά να περιγράψουν αναλυτικά τόσο τα υλικά της παραμυθοσαλάτας
αλλά και τον τρόπο παρασκευής της. Οι συνταγές που δημιουργούνται αναρτώνται στον
φανελοπίνακα της τάξης τους.
Στο στάδιο του 2ου τριμήνου, οι μαθητές συμμετέχουν οι ίδιοι στην ανάγνωση, ενώ από
την πλευρά του δασκάλου δίνεται περισσότερο έμφαση στην αναγνωστική εμβάθυνση και
ανταπόκριση των μαθητών. Για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της αγάπης των μαθητών
για το λογοτεχνικό βιβλίο επιλέγονται δραστηριότητες εικαστικής αποτύπωσης, όπως: κατασκευή ομαδικής αφίσας ή σελιδοδεικτών, οπτικοποίηση του συνόλου της ιστορίας, θεατρική αναπαράσταση των διαλόγων, δημιουργία κόμικς ή τέλος εμπλουτισμός με τραγούδια και μουσικές.
Μια πολύ ωραία δραστηριότητα με την αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, που προτείνουμε γι’ αυτό το στάδιο ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας, είναι να φτιάξουν
τα παιδιά σελιδοδείκτες τους οποίους θα εκμεταλλευτούν κατά την επιλογή των κειμένων
που θα διαλέξουν να διαβάσουν τα ίδια ζωντανά. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα
μέσα από τη χρήση του ανοικτού εκπαιδευτικού λογισμικού Revelation Natural Art που
συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, του οπτικού αλφαβητισμού και της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών. Παροτρύνουμε τις ομάδες των
μαθητών μας, τον σελιδοδείκτη που θα δημιουργήσουν, εκτός από τους κατάλληλους συνδυασμούς των χρωμάτων, την επιλογή των σχετικών εικόνων και σχημάτων, να τον εμπλουτίσουν και με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του λογοτεχνικού κειμένου που διάβασαν ή
που άκουσαν, το οποίο τους έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση. Το συγκεκριμένο κειμενάκι
καταγράφεται ακριβώς όπως παρουσιάζεται μέσα στο βιβλίο, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της αυθεντικότητας των λογοτεχνικών κειμένων.
Ακόμη προτείναμε, οι μαθητές να ζωγραφίζουν, κατά ομάδες, τις βασικές εικόνες των βιβλίων που προηγούμενα είχαν επεξεργαστεί, οπτικοποιώντας την πλοκή και εξέλιξη των
δύο ιστοριών. Οπτικοποιώντας τα λογοτεχνικά έργα, αυτά αποτυπώνονται στο νου και τον
ψυχισμό τους συνδυάζοντας συναισθήματα και φαντασία. Για την υλοποίηση της οπτικοποίησης των ιστοριών αξιοποιούνται, κατ’ επιλογή, δύο σχεδιαστικά λογισμικά με πολλές
δυνατότητες και εύκολη εργαλείο - χρήση τα οποία είναι προσιτά προς τους μικρούς μαθητές για το πλούσιο εικονικό περιβάλλον που διαθέτουν. Πρόκειται για τα εκπαιδευτικά λογισμικά Tux Paint και Revelation Natural Art που όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες
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δραστηριότητες που προτείναμε, είναι λογισμικά που ωθούν τους μαθητές σε ενεργητική
δράση και δημιουργική σκέψη. Οι εικόνες που δημιουργούν τα παιδιά, τυπώνονται, σε μικρές ή μεγαλύτερες καρτέλες τις οποίες μπορούμε και να πλαστικοποιήσουμε για να αποτελέσουν τόσο παιχνίδια μνήμης όσο και λογικής τακτοποίησης της πλοκής των ιστοριών
από τα ίδια τα παιδιά στη συνέχεια.
Κατά το 3ο και τελευταίο τρίμηνο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στην ανάγνωση
ενός λογοτεχνικού κειμένου αλλά και στην προβολή του και σε άλλους μαθητές των άλλων
τμημάτων του σχολείου. Εκφράζονται γραπτά, οργανώνουν βιβλιοπαρουσιάσεις σε άλλες
τάξεις, μεταφέρουν την αναγνωστική κοινότητα στην αυλή του σχολείου, δημιουργούν ένα
νέο οπισθόφυλλο για το βιβλίο, δημιουργούν ένα νέο βιβλίο με τους δικούς τους διαλόγους
και τη δική τους πλοκή.
Εφαρμόζοντας δραστηριότητες σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, προτείναμε στο 3ο διδακτικό τρίμηνο, οι μαθητές αξιοποιώντας το λογισμικό Kindspiration να σχεδιάσουν εννοιολογικούς χάρτες που θα μορφοποιούν μια ολοκληρωμένη βιβλιοπαρουσίαση των λογοτεχνικών βιβλίων που επεξεργάστηκαν. Προσπαθώντας να δώσουν απάντηση σε ερωτήματα
όπως: ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ποιο είναι το είδος
του βιβλίου που διαπραγματεύτηκαν, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του βιβλίου, που εξελίσσεται η ιστορία κ.α., δημιουργούν ολοκληρωμένους χάρτες εννοιών, τους οποίους αποκωδικοποιώντας στη συνέχεια και εμπλουτίζοντας με τις εμπειρίες τους από την προηγούμενη επεξεργασία θα αποτελέσουν μια ουσιώδης βιβλιοπαρουσίαση του έργου. Τα εννοιολογικά διαγράμματα που παράγονται από τις ομάδες των μαθητών, τα οποία παράλληλα
εμπλουτίζονται και με τις κατάλληλες εικόνες της βιβλιοθήκη του λογισμικού, τυπώνονται ή
προβάλλονται, και αποτελούν το βασικό υλικό της παρότρυνσης για μελέτη και των άλλων
μαθητών των υπολοίπων τάξεων του σχολείου τους.
Υλικοτεχνική υποδομή
Στην παρούσα διδακτική πρακτική γίνεται λόγος περισσότερο για τις δραστηριότητες που
σχετίζονται με την αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας. Κατά συνέπεια είναι καλό να
γίνονται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Ωστόσο στο εν λόγω σενάριο ενδεικτικά αναφέρονται και κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στην
κατάλληλα διαμορφωμένη γωνιά της τάξης.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην προβολή του παρόντος διδακτικού
σεναρίου έχουν επιλεγεί για παρουσίαση και επεξεργασία από τους εκπαιδευτικούς που το
δημιουργούν δύο παιδικά βιβλία. Πρόκειται για το παραδοσιακό παραμύθι της δύσης «Τα
τρία γουρουνάκια» που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1840 από τον Τζέιμς 'Ορχαρντ Χάλιγουελ-Φίλιπς (James Orchard Halliwell-Phillipps) και το έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Τα τρία
μικρά λυκάκια».
Για την υλοποίηση του σεναρίου αυτού, απαιτείται αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
ανάλογος με τις ομάδες των μαθητών, που θα πρέπει να διαθέτουν τόσο σύνδεση στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης) όσο και μια γκάμα λογισμικών γενικής χρήσης με ιδιαίτερη
έμφαση στα εκπαιδευτικά λογισμικά που ανήκουν στην κατηγορία των σχεδιαστικών λογι-
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σμικών, των λογισμικών αισθητικής έκφρασης και καλλιέργειας (MS Paint, Tux Paint, Natural Art κ.α) καθώς και στα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kindspiration).
Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής
Για την αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής και στα δύο σχολεία, επιλέχτηκε το μοντέλο
τόσο της διαμορφωτικής όσο και της τελικής αξιολόγησης από την πλευρά των εκπαιδευτικών και από την πλευρά των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2001).
Οι εκπαιδευτικοί, τόσο μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου εφαρμογής των δραστηριοτήτων
όσο και κατά τη διάρκειά του, συμμετείχαν σε εποικοδομητικές συζητήσεις και μέσα από
διεργασίες αναστοχασμού κατέγραψαν θετικά ή αρνητικά σημεία κατά την εφαρμογή, προχώρησαν σε επεκτάσεις ή αναπροσαρμογές.
Από την πλευρά των μαθητών, η αξιολόγηση της πρακτικής έγινε μέσα από τη συμπλήρωση
ενός κλειστού ερωτηματολογίου που οι δάσκαλοι τους είχαν προβλέψει να δημιουργήσουν
από την αρχή της εφαρμογής. Το ερωτηματολόγιο αυτό ήταν δομημένο σε τρεις ενότητες,
κατ’ αναλογία των διδακτικών τριμήνων και δόθηκε σταδιακά, κατά ενότητα, για συμπλήρωση, μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που προτείνονταν. Ταυτόχρονα, η αποκωδικοποίηση των απαντήσεων των μαθητών, αποτέλεσε και βασικό μοχλό τόσο της συνέχισης της εφαρμογής του σεναρίου, κυρίως μέσα από τον άξονα της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών όσο και του ανασχεδιασμού κάποιων από τις δραστηριότητες που αρχικά είχαν επιλεγεί. Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό τα λόγια της μιας εκπαιδευτικού που
εφάρμοσαν τη διδακτική πρακτική, που είπε: «Το ενδιαφέρον των μαθητών για την ενασχόληση με το λογοτεχνικό βιβλίο εντείνονταν όταν επρόκειτο να μεταφερθούμε στο εργαστήρι της πληροφορικής ή όταν εμπλέκαμε στη όλη διαδικασία κατάλληλα οπτικοακουστικά
μέσα που υποστηρίζονται από την υπολογιστική τεχνολογία».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βιβλιογραφία
Αποστολίδου, Β. & Βασιλαράκης, Ι. (1999). Φιλαναγνωσία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κατσίκη – Γκίβαλου, Α., Καλογήρου, Τ. & Χαλκιαδάκη, Α. (2008). Φιλαναγνωσία και Σχολείο. Αθήνα: Πατάκης.
Ματσαγγούρας, Η. (2001). Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού
σκέπτονται γιατί δεν γράφουν; Αθήνα: Γρηγόρης.
Παπαδάτος, Γ. (2009). Παιδικό Βιβλίο και Φιλαναγνωσία. Θωρητικές αναφορές και
προσεγγίσεις – Δραστηριότητες. Αθήνα: Πατάκης.
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας.
Αθήνα: Ιδίου.
ΥΠΕΠΘ - ΕΚΕΒΙ. (2010). Σχέδιο του (ΕΚΕΒΙ) για την προώθηση και υλοποίηση της φιλαναγνωσίας στις Α΄ και Β΄ τάξεις των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα. Αναλυτικές Οδηγίες. Ανακτήθηκε 2 Μαρτίου 2012 από
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/08-09-10-i-filanagnosia-sta-800oloimera-dimotika-sxoleia.html

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

144/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διδακτική της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο μέσα από το Ψηφιακό Παιχνίδι:
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος
Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόστηκαν μία σειρά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της μουσικής
στο Νηπιαγωγείο, μέσω της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Απρίλιο-Μάιο του 2011 σε ολοήμερο νηπιαγωγείο του Νομού Ευβοίας.
Κίνητρο για τη διεξαγωγή τους αποτέλεσε η γενική παραδοχή ότι η διδασκαλία στο νηπιαγωγείο στηρίζεται στις αρχές της παιγνιώδους μάθησης κι οι εκπαιδευτικοί καλούνται συνεχώς να επινοούν νέους τρόπους προσφοράς της γνώσης, ώστε η μάθηση να λαμβάνει
χώρα σε ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με τη φιλοσοφία
των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.
Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακό μουσικό παιχνίδι, Τ.Π.Ε στο Νηπιαγωγείο, μουσική αγωγή, προσχολική μουσική εκπαίδευση.
Εισαγωγή
Η Μουσική, ως ένα από τα σημαντικότερα μορφώματα της Τέχνης, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προσχολικής εκπαίδευσης γιατί η αξία της είναι πολύπλευρη και πολυσήμαντη. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι ως σημαντικότατος πολιτισμικός παράγοντας που
συμβάλλει στην καλύτερη έκφραση κι επικοινωνία, αναπτύσσει το νήπιο συναισθηματικά,
πνευματικά, ηθικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, αισθητικά, και συνεπώς δεν θα μπορούσε να
μην είναι ενταγμένη ως ισότιμο με τα άλλα γνωστικό πεδίο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πραγματικότητα.
Η τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, με τη ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζουν, δεν θα μπορούσαν βέβαια να αφήσουν ανεπηρέαστο το αντικείμενο της μουσικής. Τόσο σε επίπεδο
μουσικών λογισμικών (software), όσο και σε επίπεδο περιφερειακών συστημάτων (hard-
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ware), η τεχνολογία αγγίζει και επηρεάζει τη μουσική σε κάθε έκφανση και λειτουργία της.
Η χρήση των ΤΠΕ στη μουσική εκπαίδευση μπορεί αναμφισβήτητα να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για ένα μάθημα παιγνιώδες, διαδραστικό, ελκυστικό, διαθεματικό, συνεργατικό, γεμάτο κίνητρα και πειραματισμό για τους μαθητές, στοιχεία που συνάδουν με τη φιλοσοφία των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων.
Η παράλληλη διαπίστωση πολλών πρόσφατων ερευνών αναφορικά με την αυξανόμενη
χρήση και τα πολλαπλά οφέλη των μουσικών ψηφιακών παιχνιδιών (Μαρκέα, Γ., 2009;
Simms & Daugherty, 1977; McCord, K., 1993; Folkestad et al, 1998; Savage, J.,2005, κ.ά), όπου καταδεικνύουν ότι οι έννοιες “μουσική εκπαίδευση” και “ΤΠΕ”, όχι μόνο δεν είναι ασυμβίβαστες, αλλά σε συνεργασία μεταξύ τους μπορούν να έχουν εξαιρετικά παιδαγωγικά
αποτελέσματα, ενισχύει την επικρατούσα αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί –ιδιαίτερα της
προσχολικής αγωγής- οφείλουν να επινοούν συνεχώς νέους, ελκυστικούς και πρωτότυπους
τρόπους προσέγγισης της γνώσης με στόχο τη διατήρηση του αμείωτου ενδιαφέροντος των
νηπίων, την ενεργή εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία και την εξασφάλιση ενός κλίματος χαράς, ευχαρίστησης, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας. Οι νέοι αυτοί τρόποι εμπεριέχουν και τη χρήση του ψηφιακού μουσικού παιχνιδιού, εφόσον αναλογιστούμε ότι είναι
ένα μέσο που παρέχει γνώση σε συνδυασμό με διασκέδαση (fun). Και αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτέλεσε το κύριο κίνητρο της παρούσας μελέτης.
Το παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης και μάθησης
Το παιχνίδι είναι μία λειτουργία ζωής που δεν επιδέχεται ακριβή ορισμό από λογική, βιολογική ή αισθητική άποψη (Huizinga, 1989). Όπως επισημαίνει ο Roger Caillois στο βιβλίο «Les
jeux et les homes» (από Prensky, 2007), το παιχνίδι είναι μια ενέργεια ελεύθερη γιατί η
συμμετοχή σε αυτή δεν είναι υποχρεωτική, είναι αυτόνομη γιατί υπαγορεύεται από εσωτερική ανάγκη κι αβέβαιη γιατί το αποτέλεσμά της δεν είναι γνωστό εξ αρχής. Πρόκειται για
μια έμφυτη δραστηριότητα που συνοδεύεται από ευχάριστα συναισθήματα και παρασύρει
τον παίχτη μέσα στα δικά του όρια χρόνου και χώρου, ελέγχεται από κανόνες και περιέχει
στοιχεία φανταστικά κι εξωπραγματικά (Roger Caillois από Prensky, 2007).
Η σημασία που δινόταν στο παιχνίδι είναι ορατή από την αρχαιότητα. Όπως αναφέρει ο
Πλάτωνας «Παίζων τους παίδας τρέφε» (Γενειατάκη-Αρβανιτίδου, 2003), δηλαδή το νεαρό
άτομο για να αναπτυχθεί, πρέπει να εμπλακεί σε παιγνιώδεις δραστηριότητες. Πάντα υπήρχε η ανάγκη του ανθρώπου για παιχνίδι κι αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι τα παιχνίδια δύναμης κι αντοχής καταλάμβαναν πάντοτε σημαντική θέση στον ανθρώπινο πολιτισμό (Huizinga, 1989).
Πριν ακόμη μπει ο 20ος αιώνας, οι πρωτοπόροι της εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμενοι την πολύπλοκη και πολυδιάστατη φύση του παιχνιδιού, έδωσαν έμφαση στην παιγνιώδη δραστηριότητα (Σιβροπούλου, 1997). Ο Klaparede είχε αναφέρει πως το παιχνίδι είναι η εργασία
του παιδιού κι ο Frobel υποστήριξε πως «νόμος του θεού είναι το παιχνίδι του παιδιού» και
δημιούργησε τα γνωστά «φρεβελιανά δώρα» προκειμένου να μαθαίνουν τα παιδιά μέσω
του παιχνιδιού (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη από Γενειατάκη-Αρβανιτίδου, 2003). Σύμφωνα
με τη Σιβροπούλου (1997), ο Rousseau είχε αναγνωρίσει την αξία της ενέργειας που καταβάλλουν τα παιδιά σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που επιλέγουν να πραγματοποιούν μό-
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να τους (Emile, 1762). Ενώ όπως επισημαίνει ο Scheuerl (1962), η «παιγνιώδης μάθηση»
είναι το ανώτερο επίπεδο μάθησης κι ο «υψηλότερος βαθμός» της αφομοιωτικής ικανότητας (από Πανταζή, 1997).
Η σύγχρονη παιδαγωγική αξιοποιεί την παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας με σκοπό τη μάθηση, καθώς όπως αναφέρει η Αυγητίδου (2001), οι σύγχρονες έρευνες έχουν συνδέσει το
παιχνίδι με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Sylva, 1977), την εγγραμματοσύνη
(Christie, 1991 & Roskos και Christie, 2000), τον αυτοέλεγχο (Saltz, 1977), τις κοινωνικές δεξιότητες (Rubin, 1980), τη δημιουργικότητα (Dansky, 1980) καθώς και άλλα γνωστικά και
κοινωνικά οφέλη.
Όπως επισημαίνει ο Prensky (2007), η μάθηση μέσω των αθυρμάτων βελτιώνεται επειδή η
ευχαρίστηση και η συμμετοχή που προκαλούν, παρακινούν τα παιδιά να επενδύσουν σε
αυτά χρόνο και προσπάθεια. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω των διαφορετικών παιχνιδιών, τα παιδιά μπορούν να διευρύνουν σταδιακά τον πλούτο των εναλλακτικών συμπεριφορών τους, να ανακαλύψουν ή να επινοήσουν νέες συμπεριφορές και να τελειοποιήσουν
τις υπάρχουσες δεξιότητές τους, μέσω της εξάσκησης και της επανάληψης. Επιπροσθέτως,
η μάθηση είναι περισσότερο ουσιαστική και μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά κατακτούν μεταγνωστικές ικανότητες, δηλαδή «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» (Αυγητίδου, 2001).
Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι
Τις τελευταίες δεκαετίες, τα παιδιά από τις αλάνες βρέθηκαν στο υπνοδωμάτιό τους χαμένα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Η μπάλα αντικαταστάθηκε από το ποντίκι ή το
τζόιστικ. Αυτή η αλλαγή στις συνήθειες των παιδιών, εξηγείται αν λάβουμε υπόψη μας τις
αλλαγές που έχουν επέλθει στην κοινωνία από τα τεχνολογικά επιτεύγματα.
Η συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποιημένη πληροφορία, φέρνει τα παιδιά από το νεαρό της
ηλικίας τους σε επαφή με τα ψηφιακά μέσα. Μάλιστα αφιερώνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους στα ψηφιακά παιχνίδια. Ο Prensky (2007) χαρακτηρίζει τα
σημερινά παιδιά «ψηφιακούς ιθαγενείς», γιατί γνωρίζουν τη γλώσσα των ψηφιακών μέσων, όπως τη μητρική τους γλώσσα.
Αρχικά, είναι αλήθεια ότι υπήρξε μία έντονη αμφισβήτηση αναφορικά με την παιδαγωγική
αξία των ψηφιακών παιχνιδιών και κατηγορήθηκαν για πρόκληση επιθετικότητας και απομόνωσης των παιδιών. Στη συνέχεια όμως αναδύθηκαν θεωρίες που υποστήριζαν πως τα
ψηφιακά παιχνίδια επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στην ενδυνάμωση της νόησης και τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των παιδιών. Σύμφωνα με την
Greenfield (1984) τα βιντεοπαιχνίδια κι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, «διαμορφώνουν ανθρώπους με ειδικές δεξιότητες, όσον αφορά την ανακάλυψη κανόνων και προτύπων μέσα
από μια ενεργή και διαδραστική διαδικασία δοκιμής-αποτυχίας» (από Prensky, 2007).
Όπως η Greenfield επισημαίνει, τα ψηφιακά παιχνίδια βελτιώνουν την ικανότητα ανάγνωσης οπτικών εικόνων ως αναπαραστάσεων του τρισδιάστατου χώρου κι έτσι τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα αναπαράστασης. Ακόμη, προάγονται νοητικές ικανότητες, οι οποίες
αναπτύσσονται σωρευτικά. Για παράδειγμα, παίζοντας με ηλεκτρονικά παιχνίδια, το παιδί
θα καλλιεργήσει την ικανότητα αντίληψης η οποία όμως δε θα ισχύει μόνο για λίγες ώρες
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αλλά ενδυναμώνει το νοητικό υπόβαθρο του παιδιού (Greenfield, 1984 από Prensky, 2007).
Επίσης, η ίδια συμπεραίνει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια ενισχύουν την ικανότητα «ανακάλυψης των κανόνων», αφού δεν δίνονται κανόνες στα παιδιά κι έτσι τα ίδια πειραματιζόμενα
μέσω της δοκιμής, οδηγούνται στην ανακάλυψή τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται
η παρατήρηση, η διατύπωση υποθέσεων κι η εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ συντίθεται η
γνωστική διαδικασία της επαγωγικής ανακάλυψης που συνιστά τη βάση της επιστημονικής
σκέψης.
Σύμφωνα με τη Νικολοπούλου (2009), τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης κι εμπλοκής των
παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αποδίδονται στο πλαίσιο που εκτυλίσσεται η ιστορία και στους χαρακτήρες, υπό την έννοια ότι τα παιδιά ταυτίζονται μαζί τους και τους
μιμούνται. Τέλος, όπως επισημαίνει η Νικολοπούλου (2009), τα θετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω της κατάλληλης διαμεσολάβησης των ενηλίκων, οι οποίοι πρέπει να υποστηρίζουν, να παρακολουθούν από κοντά την διαδικασία του παιχνιδιού ώστε να καταγράφουν τις αντιδράσεις τους.
Μεθοδολογία και στόχοι των παρεμβάσεων
Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ολοήμερο νηπιαγωγείο του νομού Ευβοίας. Η τάξη αποτελούνταν από δώδεκα παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών. Οι επισκέψεις μας πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Απρίλιος-Μάϊος 2011. Ο αριθμός των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν τέσσερις και η κάθε μια διήρκησε από τριάντα
λεπτά έως μία ώρα. Αρχικά είχαμε μία πρώτη συνάντηση με τα παιδιά, με σκοπό την αμοιβαία καλλιέργεια οικειότητας. Στις επόμενες επισκέψεις μας, ξεκινήσαμε τις εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις, αξιοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των έξι ατόμων με κριτήριο την ανομοιογένεια. Μέσω των ανομοιογενών ομάδων στοχεύαμε στην συνεργασία παιδιών με ικανότητες που μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006), με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη. Τα νήπια
ήταν εξοικειωμένα με την εργασία σε ομάδες, αφού η εκπαιδευτικός προγραμμάτιζε δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα. Μπροστά στον υπολογιστή, τα παιδιά λειτούργησαν υποστηριχτικά, αφού το ένα κινητοποιούσε το άλλο στη διαδικασία του παιχνιδιού και εξηύραν λύσεις για τα ζητήματα και τους προβληματισμούς που ανέκυπταν.
Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, αξιοποιήθηκαν μέθοδοι ποιοτικής έρευνας και πιο
συγκεκριμένα η συμμετοχική παρατήρηση και η καταγραφή. Οι ενέργειες των παιδιών καταγράφονταν μέσω του προγράμματος Camtasia 7. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μάς
δόθηκε η δυνατότητα να καταγράψουμε μέσω της χρήσης κάμερας, τις παρεμβάσεις των
νηπίων επί της οθόνης του υπολογιστή, τα προφορικά σχόλια και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους. Ταυτόχρονα κρατούσαμε γραπτές σημειώσεις πριν την εφαρμογή, κατά τη
διάρκειά της και μετά το πέρας της, σε μία προσπάθεια να αφουγκραστούμε τους μαθητές, καθώς αντάλλασαν μεταξύ τους απόψεις για τα παιχνίδια. Η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, δηλαδή η αξιοποίηση περισσότερων του ενός τρόπων καταγραφής (Cohen-Manion,
1997), έγινε από την πλευρά μας προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη πληροφόρηση
σχετικά με την αλληλεπίδραση των παιδιών με το ψηφιακό υλικό και μεταξύ τους.
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Η εκπαιδευτική εφαρμογή αφορά στο αντικείμενο της Μουσικής και μελετήθηκαν παράλληλα όλες οι δυνατές διαθεματικές συνδέσεις που προέκυψαν με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος για το Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, από τους τρεις
άξονες βάσει των οποίων διαρθρώνεται η προσέγγιση της Μουσικής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, ασχοληθήκαμε με τον άξονα ΣΥΝΘΕΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και τον άξονα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Ο
καθορισμός των στόχων έγινε με βάση το γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο των παιδιών.
Βασικός σκοπός μας ήταν μέσα από κατάλληλα επιλεγμένα ψηφιακά παιχνίδια και παιγνιώδους χαρακτήρα περιεχόμενα εκπαιδευτικών λογισμικών, να πετύχουμε την καλλιέργεια της αίσθησης της ακοής μέσα από δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και αξιολόγησης Ειδικότερα, στοχεύσαμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που απαιτούνται για
την αναγνώριση, διάκριση, αλλά και τη δημιουργική χρήση ήχων διαφορετικού ηχοχρώματος. Οι επιμέρους στόχοι της προσέγγισής μας ήταν αφενός η ανάπτυξη της αντίληψης της
έννοιας του ηχοχρώματος, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ήχους της φύσης, του αστικού εργασιακού περιβάλλοντος και των μουσικών οργάνων κι αφετέρου η διερεύνηση της ικανότητας χρήσης ήχων, με σκοπό τη δημιουργία προσωπικών δημιουργικών
συνθέσεων από τα νήπια.
Ανάλυση ψηφιακού υλικού
Η επιλογή των ψηφιακών τίτλων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρέμβαση στηρίχθηκε στο
σχεδιασμό της υλοποίησης και έπρεπε να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, όπως η εναρμόνιση με την ηλικιακή ομάδα που μελετάμε, η ταύτιση των στόχων των παιχνιδιών με τους
στόχους των εφαρμογών μας (αντίληψη ηχοχρώματος και ανάπτυξη δημιουργικότητας μέσα από συνθέσεις των νηπίων) και η σταδιακή κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας των παιχνιδιών (από άποψη τεχνικής, σχεδιασμού και εκπαιδευτικού περιεχομένου). Αξιοποιώντας
τις αρχές της ανακαλυπτικής θεωρίας του Bruner, τα οργανώσαμε με μια σπειροειδή διάταξη ώστε να ξεκινούν από τις πιο απλές και να καταλήγουν στις πιο σύνθετες δραστηριότητες
(Κολλιάδης, 1997). Σε κάθε παρέμβαση επιλέξαμε τα παιδιά να παίζουν πρώτα με παιγνιώδεις δραστηριότητες που στόχο είχαν την ανάπτυξη της αντίληψης της έννοιας του ηχοχρώματος και στη συνέχεια θα έρχονταν σε επαφή με παιχνίδια που στόχευαν στη δημιουργία
των προσωπικών τους συνθέσεων. Επίσης, φροντίσαμε η φιλοσοφία των παιχνιδιών και
των δραστηριοτήτων του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν να στηρίζεται σε διαφορετικές
θεωρίες μάθησης, ώστε να μπορούμε να αποφανθούμε για την αποτελεσματικότητά τους
και το βαθμό αποδοχής τους από τα παιδιά. Ωστόσο, επιδιώξαμε τα παιχνίδια που θα χρησιμοποιούσαμε να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη επίδραση από συμπεριφοριστικά στοιχεία, διότι οι θεωρίες της συμπεριφοράς απαιτούν μικρό βαθμό επεξεργασίας (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003).
Παράλληλα με τα προηγούμενα, στόχος μας ήταν το ψηφιακό υλικό που επιλέξαμε να ανταποκρίνεται σε κάποιες γενικές απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν την ελκυστικότητά του,
αλλά και την καταλληλότητά του για τα παιδιά. Επίσης, θεωρήσαμε πως ένα αναπτυξιακά
κατάλληλο ψηφιακό παιχνίδι, θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς μαθητές με
διαφορετικές ικανότητες (Νικολοπούλου, 2009). Ένα ακόμη κριτήριο, βάσει του οποίου έγινε η επιλογή των παιχνιδιών ήταν η μαθησιακή αξιοποίηση του λάθους (Νικολοπούλου,
2009), ώστε τα παιδιά να μπορούν να μάθουν μέσα από τα λάθη τους και να οικοδομήσουν
τη γνώση χωρίς να νιώθουν την επιβολή “τιμωρίας” σε περίπτωση λάθους.
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Ακόμη, φροντίσαμε οι δραστηριότητες να έχουν ένα δομημένο πλαίσιο, να είναι διασκεδαστικές κι ευχάριστες, να έχουν στόχους για να δημιουργούν κίνητρα, να είναι διαδραστικές
ώστε να οδηγούν στην κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία, να ευνοούν τη δημιουργία
ροής στους παίκτες, να παρουσιάζονται οι στόχοι ως προβλήματα που ο παίκτης πρέπει να
λύσει (ώστε να καλλιεργείται η δημιουργικότητα) και πάνω από όλα, να μην χάνουν την
παιγνιώδη υφή τους που δημιουργεί στο παιδί έντονη και παθιασμένη συμμετοχή (Prensky,
2007). Τέλος, ήταν προσωπική επιλογή των ερευνητριών να μην δοθούν οδηγίες στα παιδιά, αλλά να αφεθούν ελεύθερα να εξερευνήσουν το περιεχόμενο κάθε παιχνιδιού και να
ανακαλύψουν το ζητούμενό του, απλά δοκιμάζοντας και σε συνεργασία μεταξύ τους.
Την πρώτη μέρα της εκπαιδευτικής εφαρμογής αξιοποιήθηκε το Μουσικό Λογισμικό «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» και πιο συγκεκριμένα οι επτά δραστηριότητες από την ενότητα Α1, προκειμένου
να αντιληφθούν τα παιδιά την έννοια του ηχοχρώματος ερχόμενα σε επαφή με τους ήχους
της φύσης. Ακόμη, για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών αξιοποιήθηκαν
τα διαδικτυακά παιχνίδια «Raycroft Park: Μουσικά Έντομα» (http://www.poissonrouge.
com/rycroftpark/), «Music Making»
(http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games
/gamespage.sht). Τη δεύτερη μέρα παρέμβασης τα παιδιά έπαιξαν με έξι δραστηριότητες
της ενότητας Β1 από το λογισμικό «ΕΜΜΕΛΕΙΑ», για την καλλιέργεια του ηχοχρώματος ενώ
για τη δημιουργία μουσικών συνθέσεων, ασχολήθηκαν με τα διαδικτυακά παιχνίδια: «Animal Sounds» (http://www.iboard.co.uk/iwb/Animal-Sounds-33), «Animal Tunes»
(http://www.iboard.co.uk/activity/Animal-Tunes-32), «Humpty Compose» (http://www.
iboard.co.uk/activity/Humpty-Compose-29), «Sound Patterns» (http://www.bbc.co.uk/
northernireland/schools/4_11/music/mm/rhythm02.shtml). Στην τρίτη συνάντηση τα παιδιά έπαιξαν με το παιχνίδι «Σχολείο Ελληνικών: Μουσικά Όργανα» (http://www.poisson
rouge.com/schoolofgreek/) και με έξι δραστηριότητες από το επίπεδο Α3 του λογισμικού
«ΕΜΜΕΛΕΙΑ». Στόχος αυτών των ψηφιακών εφαρμογών ήταν η επαφή με τους ήχους των
μουσικών οργάνων και η αντίληψη του ηχοχρώματος. Όσον αφορά τον τομέα της δημιουργίας, τα παιδιά ασχολήθηκαν με το παιχνίδι «Digger and the gang» (http://www.bbc.co.uk/
schools/digger/9_11entry/flash/musicmixer.shtml), ενώ εισήχθησαν στη μουσική έννοια
του «Κανόνα» μέσω του παιχνιδιού «Frère Jacques» (http://www.poissonrouge.com
/frerejacques/). Την τελευταία μέρα εφαρμογών, τα παιδιά ασχολήθηκαν με το παιχνίδι
«Animal Match up» (http://www.bbc.co.uk/northernireland /schools/4_11/music/mm/
mood02.shtml ), για την καλλιέργεια του ηχοχρώματος, ενώ για τη δημιουργία προσωπικών
συνθέσεων με ρυθμό και μελωδία, ασχολήθηκαν με το ψηφιακό υλικό «Boomthang»
(http://funschool.kaboose.com/fun-blaster/games/game_boomthang.html).
Συμπεράσματα εκπαιδευτικών εφαρμογών
Τα συμπεράσματα των εφαρμογών στηρίχθηκαν στην παρατήρηση της ικανότητας των νηπίων να πετύχουν τους στόχους κάποιων ψηφιακών παιχνιδιών που σχετίζονταν με συγκεκριμένους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, και έχοντας ενημερωθεί από τη νηπιαγωγό ότι δεν έχουν διδαχθεί συστηματικά και οργανωμένα από την ίδια το γνωστικό αντικείμενο που εξετάστηκε, τα κριτήρια αξιολόγησης των παρεμβάσεων αφορούν στην αποτελεσματικότητα με την οποία τα νήπια χειρίστηκαν τις δραστηριότητες και ο βαθμός επιτυχίας τους στα παιχνίδια που έπαιξαν.
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Αρχικά, οι τιθέμενοι στόχοι για το ηχόχρωμα επιτεύχθηκαν σε πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό
όμως ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι τα παιδιά είχαν ήδη αρκετές εμπειρίες στον τομέα
αυτό (επειδή ακριβώς μεγαλώνουν σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον που τους παρέχει
βιωματικά γνώσεις αναφορικά με τους φυσικούς ήχους), χωρίς να έχουν διδαχθεί συστηματικά κάτι σχετικό, οπότε η εμπειρία τους αυτή λειτούργησε επικουρικά στη διαδικασία των
δικών μας εφαρμογών. Ωστόσο, η ανακάλυψη του τρόπου αντιστοίχισης ήχου-εικόνας με
το ποντίκι στην ψηφιακή εφαρμογή αποτελεί επίτευγμα για τα νήπια. Αναφορικά με την
αντίληψη του ηχοχρώματος των μουσικών οργάνων, ο βαθμός επίτευξης των στόχων ήταν
λιγότερο ικανοποιητικός, δεδομένου ότι εδώ οι γνώσεις τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ
οι σχετικές ψηφιακές εφαρμογές πολύ λίγες. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, τη διερεύνηση
της ικανότητας χρήσης ήχων, με σκοπό τη δημιουργία προσωπικών δημιουργικών συνθέσεων από τα νήπια, τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά, έδειξαν ενθουσιασμό για τις προσωπικές δημιουργίες τους, ενώ θεωρούμε ότι λειτούργησε πολύ θετικά το γεγονός ότι δεν υπήρχε σωστή και λανθασμένη απάντηση. Όλες οι απόψεις ήταν αποδεκτές με χαρά και ενθουσιασμό από όλους, και γι’ αυτό τα νήπια έδειξαν μία ελευθερία έκφρασης και μια βαθειά
ικανοποίηση με τις δημιουργίες τους, γεγονός που τα οδήγησε να αποκτήσουν υψηλό αυτοσυναίσθημα κι αυτοεκτίμηση. Αναφορικά με τις διαθεματικές διασυνδέσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα παιδιά μέσα από την επαφή τους με τα ψηφιακά παιχνίδια πέτυχαν στόχους που αφορούν στη χρήση του Η/Υ, αλλά πολύ σημαντικό θεωρούμε το γεγονός ότι καλλιέργησαν κοινωνικές δεξιότητες, διότι η μέθοδος υλοποίησης απαιτούσε συνεργασία
(collaboration), με στόχο την επίτευξη κοινού για όλη την ομάδα στόχου. Ο όρος αυτός θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφέρει από τον όρο cooperation, όπου διατηρείται ο προσωπικός στόχος του παίκτη, και απλά αυτός χρησιμοποιεί την ομάδα για να βοηθηθεί στην
επίτευξή του (González et al., 2009). Στην πρώτη περίπτωση τα παιδιά δένονται, λειτουργούν πραγματικά σαν ομάδα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση βλέπουν το συνεργάτη τους
ως μέσο επίτευξης προσωπικής επιτυχίας, στοιχείο δηλαδή άκρατου εγωισμού. Τα νήπια
λοιπόν, ανέπτυξαν ικανότητες συνεργασίας, κατανόησαν την αξία της ομαδικής εργασίας
και της από κοινού ανακάλυψης. Ακόμη, ανέπτυξαν την αυτοεκτίμησή τους, εφόσον όλα
συμμετείχαν και ανέλαβαν ρόλο συντονιστή, λαμβάνοντας εκ περιτροπής πρωτοβουλίες,
χειριζόμενα το ποντίκι. Παράλληλα με τα προηγούμενα, καλλιέργησαν μαθηματικές δεξιότητες και βέβαια, μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων ευνοήθηκαν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο οι γλωσσικές λειτουργίες τους, και κυρίως η προφορική επικοινωνία τους.
Η μεγαλύτερη όμως για τα παιδιά, αλλά και για μας, επιτυχία του όλου εγχειρήματος ήταν
το γεγονός ότι απόλαυσαν τα παιχνίδια, ψυχαγωγήθηκαν κι όπως φάνηκε, οι ώρες που μάς
αφιέρωσαν ήταν για αυτά ευχάριστες. Παίζοντας μάς αποκάλυψαν τον τρόπο σκέψης τους,
εξέφρασαν τα συναισθήματά τους κι απελευθέρωσαν το δημιουργικό τους πνεύμα. Ακόμη,
αξιοσημείωτο είναι πως η ίδια η νηπιαγωγός της τάξης μάς ανέφερε ότι και τα πιο ζωηρά
παιδιά την ώρα των παρεμβάσεων ήταν πλήρως συγκεντρωμένα στη διαδικασία, χωρίς να
διασπάται η προσοχή τους.
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17. Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2006), Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο (Βιβλίο
Νηπιαγωγού), Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα.
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Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή

Ελένη Παπαθεοδώρου
Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εργαστήριο Διδακτικής Μηχανικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
elenpapath@gmail.com
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του κλάδου της διδακτικής των ξένων γλωσσών μέσω υπολογιστή σε θέματα συνεργατικής μάθησης. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας
προσέγγισης αποτελεί η μετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος από την κατάκτηση
των γλωσσικών δεξιοτήτων στις διαδικασίες που τις προκαλούν. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις δυνατότητες ένταξης της συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή (Computer-Supported Collaborative Learning-CSCL) στην ξενόγλωσση
τάξη, με σκοπό την αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και την αυτονομία στη μάθηση.
Λέξεις - κλειδιά: Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή (CSCL), διδακτική
ξένων γλωσσών, τεχνολογίες διαδικτύου
Εισαγωγή
Στη σύγχρονη διδακτική των ξένων γλωσσών αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνικοπολιτισμική διάδραση του μαθητή με το περιβάλλον του και στην ανάδειξη του πλαισίου
δράσης από « διακοσμητικό στοιχείο» σε καθοριστικό παράγοντα οικοδόμησης της γνώσης.
Στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών η απόκτηση της ικανότητας επικοινωνίας αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους των μαθημάτων. Όποια κι αν είναι η διδασκόμενη γλώσσα, μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων από το ΑΠΣ μαθησιακών στόχων αφορά στην επικοινωνία.
Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης μέσω Η/Υ η επικοινωνία μέσω διαδικτύου καθιστά
εφικτή τη δυνατότητα να λειτουργήσει η ξένη γλώσσα με την αυθεντική της υπόσταση , ως
πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας. Από την άποψη αυτή η επικοινωνία είναι πολύτιμη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες που δεν έχουν ίσως τις δυνατότητες για
να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την εξέλιξη της γλώσσας που διδάσκουν.
Οι παιδαγωγικές εφαρμογές των τεχνολογιών του διαδικτύου στη διδασκαλία ξένων
γλωσσών
Σύμφωνα με τη Δημητρακοπούλου (2002), οι δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών του
διαδικτύου που παρουσιάζονται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι οι εξής :
•
•

Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων
Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα συζήτησης σε πραγματικό χρόνο
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Δυνατότητα δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή
Δυνατότητα από κοινού εργασίας με μαθητές σε άλλη τάξη
Συνεργατικές δραστηριότητες : αυτό το είδος δραστηριότητας απαιτεί την ταυτόχρονη επικοινωνία καθώς και την ταυτόχρονη εργασία μέσω διαδικτύου. Γίνεται
δυνατή με αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικά σχεδιασμένων συνεργατικών λογισμικών και μέσω ειδικών εργαλείων για ομαδικές συζητήσεις. Με
αυτή τη μορφή δραστηριοτήτων οι μαθητές εργάζονται πάνω στα ειδικά θέματα
μελέτης ενώ επιπρόσθετα μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται.

Ωστόσο η έννοια της συνεργατικής μάθησης δεν μπορεί να γίνει πρακτική στο διαδίκτυο, αν
δεν είναι δυνατό να γίνει πρακτική στο περιβάλλον της τυπικής σχολικής τάξης. Τα προγράμματα σε περιβάλλον διαδικτύου θα έχουν βιωσιμότητα αν βρίσκονται σε μια διαλογική
σχέση με το γενικότερο πρόγραμμα της τάξης. Παρόλο που οι μαθητές γνωρίζουν αρκετές
πληροφορίες για την ξένη γλώσσα που μελετούν, δεν μπορούν τις περισσότερες φορές να
τις χρησιμοποιήσουν με φυσικό τρόπο, καθώς οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει στηρίζονται
σε επικοινωνιακά σχήματα μέσα στη σχολική τάξη κι όχι σε εμπειρίες αυθεντικών καταστάσεων επικοινωνίας.
Ένας από τους βασικούς στόχους της διδακτικής των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της
ικανότητας των μαθητών να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο βρίσκονται. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας διαμορφώνουν την ανάγκη για μια επικοινωνιακή ικανότητα χρήσης της
ξένης γλώσσας. Προκύπτει κατά συνέπεια η ανάγκη να ενσωματωθούν αυτοί οι νέοι τρόποι
επικοινωνίας με τους οποίους οι μαθητές είναι απόλυτα εξοικειωμένοι στη νέα γλωσσοδιδακτική, με τρόπο που να καλλιεργείται η ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται, να
αντιμετωπίζει κριτικά και να παράγει τους διάφορους τύπους λόγου ( Patel, Stevens &
Bean, 2007).
Η χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων τα τελευταία χρόνια έχει επιδράσει στην ίδια τη
χρήση της γλώσσας, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι τρόποι επικοινωνίας κυριαρχούν και
ταυτόχρονα μεταλλάσσουν τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία. Ιδιαίτερα σήμερα όπου η χρήση των ΤΠΕ, κυρίως χάρη στα συνεργατικά εργαλεία Web 2.0, τείνει να δικτυώσει
κοινωνικά ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη, μιλάμε για γνώση που
χτίζεται μέσα από την αλληλεπίδραση, η οποία διαρκώς ενισχύεται από τη χρήση των ΤΠΕ,
επιτρέποντας στο χρήστη τη συμμετοχή στην παραγόμενη συνολική γνώση.
Μια πρώτη ταξινόμηση των τρόπων και των μορφών αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία
της ξένης γλώσσας θα όριζε τη χρήση τους ως μέσο :
•
•
•

Αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας (διαδίκτυο, ιστότοποι, ψηφιακές βιβλιοθήκες)
Εμπλουτισμού της διδασκαλίας (πολυμεσικό υλικό, διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εικονικές τάξεις)
Επικοινωνίας και συνεργασίας (διαδικτυακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, e-mail, forum, κοινωνικά δίκτυα)
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Μέχρι πρόσφατα η ξένη γλώσσα ως όργανο επικοινωνίας διδασκόταν με βάση την επικοινωνιακή προσέγγιση. Σύμφωνα με τον Dornyei (2009:302), « η πρωταρχική εστίαση της επικοινωνιακής προσέγγισης ήταν η δημιουργία και η εφαρμογή προγραμμάτων και μεθοδολογιών που προωθούν την ανάπτυξη της λειτουργικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα μέσω
της συμμετοχής των μαθητών σε επικοινωνιακές δραστηριότητες».
Ως μετεξέλιξη αυτής της μορφής διδασκαλίας εμφανίζεται μια νέα προσέγγιση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Η διαφοροποίηση θεμελιώνεται στις θεωρίες της εποικοδόμησης της γνώσης και της αλληλεπίδρασης, επιτρέπει σε κάθε μαθητή στην ίδια τάξη να εργάζεται επιτυγχάνοντας στόχους που έχουν σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Η αλληλεπίδραση ως αρχή διδασκαλίας και εκμάθησης στην ξενόγλωσση τάξη
Η ένταξη και η αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης ως αρχής διδασκαλίας και εκμάθησης στην
ξενόγλωσση τάξη αποτελεί βασική προυπόθεση για το σχεδιασμό μαθήματος. Προυποθέτει
μια προετοιμασία από τον καθηγητή ως προς τα εξής σημεία :
•
•
•

Απομάκρυνση από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας
Δημιουργία μιας μικρο-κοινωνίας στον πυρήνα της ομάδας-τάξης
Προσανατολισμός σε επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές τεχνικές και
στρατηγικές διδασκαλίας

Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία των ξένων γλωσσών βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται εντός της ομάδας-τάξης. Μια θετική αλληλεπίδραση αποτελεί
απαραίτητη προυπόθεση για την αποτελεσματική διδασκαλία.
Οι μορφές της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας είναι αυτές που :
•
•
•
•

Οδηγούν σε αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών
Οδηγούν σε επικοινωνία που εστιάζεται στο μαθητή
Οδηγούν στην αυτονομία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
Οδηγούν στη συνεργασία των μαθητών μέσα σε μια αλληλεπιδραστική ομάδα
εργασίας

Η θετική προς την αλληλεπίδραση συμπεριφορά του καθηγητή ενθαρρύνει τους μαθητές
να συμμετέχουν στη συνεργατική εργασία.
Όταν αυτή η συμπεριφορά αποτυπώνεται σε ασκήσεις αλληλεπιδραστικής μορφής ενθαρρύνεται η κοινωνική αλληλεπίδραση στην ομάδα-τάξη.
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Η μορφή αυτής της διδασκαλίας θα μπορούσε να αναπαρασταθεί σχηματικά ως εξής :

Ειδικά για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών η αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική
για τους εξής λόγους :
•
•
•

Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις γλωσσικές τους γνώσεις σε καταστάσεις
της καθημερινής ζωής
Η αλληλοκατανόηση και η αλληλοεπικοινωνία οδηγούν στη δημιουργία, τη διατήρηση των γνώσεων και την πρόοδο

Οι προυποθέσεις επιτυχημένης εφαρμογής της αλληλεπίδρασης στην ξενόγλωσση τάξη είναι οι εξής :
•

•

•
•

Η χρήση αυθεντικών κειμένων : έχει ιδιαίτερη σημασία η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο αυθεντικό κείμενο και τον μαθητή, δηλαδή η ερμηνεία του, η συζήτηση και η ανακάλυψη
Δραστηριότητες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα
των μαθητών : η εργασία κατανόησης, ανάλυσης και σχολιασμού των αυθεντικών κειμένων, το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση είναι διαδικασίες που
ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών και την παραγωγή λόγου
Διαμοιρασμένες δραστηριότητες : είναι σημαντική η εμπλοκή των μαθητών σε
δραστηριότητες που τους οδηγούν σε συνεργατική εργασία και αλληλοβοήθεια
Επαφή με τις αλληλεπιδράσεις των φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου :
είναι γεγονός ότι η άμεση αλληλεπίδραση και επαφή με την κοινότητα των ομιλητών της γλώσσας στόχου είναι μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές

Η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών σε επικοινωνιακές δραστηριότητες και η διαφοροποίηση των μορφών αλληλεπίδρασης αποτελούν βασικές προυποθέσεις σχεδιασμού του

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

156/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

μαθήματος στην τάξη της ξένης γλώσσας. Ο περιορισμός των αλληλεπιδράσεων προς μια
διδακτική προσέγγιση εστιασμένη στον καθηγητή αγνοεί την κοινωνική διάσταση της διαδικασίας εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Οι τρόποι αλληλεπιδραστικής εργασίας στην ξενόγλωσση τάξη είναι α) με το σύνολο της τάξης β) σε μικρές ομάδες και γ) σε δυάδες. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζουμε το βαθμό συμμετοχής των μαθητών σε σχέση με κάθε μορφή εργασίας.
Σχέσεις μορφών αλληλεπιδραστικής εργασίας και εστίασης της διδασκαλίας
Μορφή εργασίας : Με το σύνολο της τάξης

Σε μικρές ομάδες

(a)

Σε δυάδες

(b)

Διδασκαλία : Εστιασμένη στον καθηγητή

Εστιασμένη στο μαθητή
(Ανδρουλάκης, 1999, 159)

Η εργασία σε δυάδες είναι μια αλληλεπιδραστική μορφή εργασίας όπου οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες δύο ατόμων και συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής εργασίας είναι τα εξής :
•
•
•
•

Παρέχει το μέγιστο της γλωσσικής πρακτικής. Το ποσοστό εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία αλληλεπίδρασης είναι αυξημένο.
Κάθε μαθητής επικοινωνεί με το συνεργάτη του, γεγονός που αποτελεί την πιο
κοντινή διαδικασία στην εκτός τάξης επικοινωνία.
Η εργασία σε δυάδες κάνει τους μαθητές ανεξάρτητους και τους προετοιμάζει
για την εργασία σε ομάδες.
Οι δραστηριότητες σε δυάδες είναι κατά κανόνα μικρής διάρκειας και εύκολα
εφαρμόσιμες στην τάξη.

Στην εργασία σε ομάδες οι μαθητές προτείνουν, ανταλλάσσουν ιδέες και δρουν σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε ότι αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, σε μια αυτόνομη και υπεύθυνη τάξη οι ίδιοι οι μαθητές εξασφαλίζουν τον έλεγχο, ορίζοντας συχνά και τον αρχηγό
κάθε ομάδας. Τα κριτήρια για τον ορισμό των ομάδων είναι πολλαπλά :
•
•
•
•
•

Το επίπεδο των γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών
Η υλικοτεχνική υποδομή και οι περιορισμοί χώρου
Οι στόχοι των προτεινόμενων δραστηριοτήτων
Η ηλικία και το φύλο των μαθητών
Τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των μαθητών

Πρόταση διδακτικής παρέμβσης
Στηριζόμενοι στο θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσοδιδακτικής που περιγράψαμε, επεξεργαστήκαμε μια σειρά από συνεργατικές δραστηριότητες με χρήση διαφόρων πολυμεσικών
εργαλείων, στηριζόμενοι στη μέθοδο διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας για τη
Γ΄Γυμνασίου Action.fr-gr 3. Ο στόχος μας είναι να εντάξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό
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τρόπο στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας συνεργατικές δραστηριότητες που
αξιοποιούν τους μαθησιακούς στόχους των διδακτικών ενοτήτων που επιλέχθηκαν και τις
υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, προς ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης με την αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων.
1. Επιλογή διδακτικών ενοτήτων
Η μέθοδος διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στην Γ΄Γυμνασίου Action.fr-gr 3 αποτελείται
από οκτώ διδακτικές ενότητες με την εξής θεματολογία :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενότητα 0. Μιλάτε Γαλλικά?- Parlez-vous français ?
Ενότητα 1. Επιστροφή στο σχολείο- C’est la rentrée
Ενότητα 2. Οι νέοι εκφράζονται- Les jeunes s’expriment
Ενότητα 3. Οι νέοι, οι οικείοι τους και το κατηγορώ τους- Les jeunes, leurs proches et
leurs reproches
Ενότητα 4. Ο καθένας με το στυλ του- Chacun son look
Ενότητα 5. Ένας σύντομος γύρος του Παρισιού- Un petit tour à Paris
Ενότητα 6. Οι νέοι και το περιβάλλον- Les jeunes et l’environnement
Ενότητα 7. Οι νέοι ενάντια στο ρατσισμό- Les jeunes contre le racisme

Οι γενικοί σκοποί της μεθόδου συνιστούν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για
την υλοποίηση βασικών επικοινωνιακών πράξεων στη γαλλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα
οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοούν μεμονωμένες λέξεις και εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή επικοινωνία, να ανταλλάσουν πληροφορίες πάνω σε καθημερινά ζητήματα που τους απασχολούν και να περιγράφουν το περιβάλλον
τους. Σε ότι αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη της ξένης γλώσσας αυτή εστιάζεται περισσότερο στην αξιοποίηση διαφόρων ιστοσελίδων ως μέσο εμπλουτισμού του μαθήματος. Η
υλοποίηση δραστηριοτήτων και projects με χρήση των ΤΠΕ εναπόκειται στην πρωτοβουλία
του εκπαιδευτικού, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τρια διαφορετικά σενάρια διδασκαλίας τα οποία στηρίζονται στις εξής θεματικές ενότητες :
•
•
•
•

Unité 1-C’est la rentrée
Unité 3-Les jeunes, leurs proches et leurs reproches
Unité 5-Un petit tour à Paris
Unité 6-Les jeunes et l’environnement

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες θεωρούμε ότι διαπραγματεύονται θέματα που άπτονται
άμεσα των ενδιαφερόντων των εφήβων, όπως οι διακοπές, η προστασία του περιβάλλοντος
και οι υποχρεώσεις της σχολικής ζωής. Οι δραστηριότητες που προτείνουμε στο πλαίσιο
αυτών των ενοτήτων ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την αλληλεπίδραση
και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσω της αξιοποίησης διαφορετικών πολυμεσικών εργαλείων και λογισμικών, όπως τα έγγραφα της Google, το forum, chat, e-mail αλλά
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και την εξερεύνηση σχετικών ιστοσελίδων. Επιπλέον επιτρέπουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως τη δεξιότητα της συνεργατικής μάθησης, της οικοδόμησης γνώσης μέσα από την καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση αλλά και του χειρισμού λογισμικών και εργαλείων ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων.
2. Ακολουθούμενη μεθοδολογία
Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των προτεινόμενων συνεργατικών δραστηριοτήτων λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα κριτήρια :
⇒ Την αξιοποίηση βασικών αρχών των σύγχρονων θεωριών μάθησης
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μπορούν να
μάθουν συνεργατικά είναι η Κοινωνιο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, η θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν
και η θεωρία της Δραστηριότητας. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε κάποιες
βασικές αρχές αυτών των θεωριών, οι οποίες και αποτέλεσαν το θεωρητικό
πλαίσιο σχεδιασμού των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Προκύπτει κατά συνέπεια ότι οι συγκεκριμένες αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση :
o
o
o
o

Στη Συνεργατική Μάθηση
Στην κοινωνική διάσταση οικοδόμησης της γνώσης
Στο ρόλο της γλώσσας και του λόγου
Στη χρήση κατάλληλων μέσων και εργαλείων

⇒ Την αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου
⇒ Αναφέραμε ήδη ότι οι συνεργατικές διαδικασίες πλέον καθίστανται εφικτές μέσω
δικτυακών περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης που αφορούν την κατανεμημένη
και από απόσταση μάθηση (Anderson & Jackson, 2000). Τα σύγχρονα εργαλεία υποστηρίζουν την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Τα
ασύγχρονα υποστηρίζουν τη συνεισφορά στην ομάδα με ξεχωριστή ατομική εργασία, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στα σενάρια διδασκαλίας
που προτείνουμε γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών του διαδικτύου.
⇒ Την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης
Η ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αποτελεί έναν από τους
βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της ξένης
γλώσσας στο Γυμνάσιο. Παράλληλα προτείνεται και η αξιοποίηση αυθεντικού παιδαγωγικού υλικού και των εφαρμογών του διαδικτύου, ως μέσα εμπλουτισμού της υπάρχουσας
μεθόδου διδασκαλίας. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που προτείνονται σχεδιάστηκαν με
σκοπό να αξιοποίησουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις παραπάνω κατευθύνσεις του
ΑΠΣ και παράλληλα να εναρμονιστούν με τις βασικές αρχές της μαθητοκεντρικής, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.
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⇒ Το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στη γαλλική γλώσσα
Σύμφωνα με την περιγραφή των γενικών στόχων της μεθόδου διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, αναμένεται από τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες και να κατακτήσουν τις γνώσεις που θα τους
επιτρέψουν να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα και να εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τις προδιαφραφές του Κοινού
Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες ( Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues-CECRL), ένας μαθητής ξένης γλώσσας επιπέδου A2 που ανταποκρίνεται σε αυτό της μεθόδου διδασκαλίας για τη Γ΄Γυμνασίου Action.fr-gr 3 μπορεί να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες για απλά θέματα της καθημερινότητάς του, όπως
οι φίλοι, η οικογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που
προτείνονται έγινε προσπάθεια να αξιοποιήσουν τις πρώτερες γνώσεις των μαθητών στη
γαλλική γλώσσα, αλλά και να εστιάζουν προς τα θέματα ενδιαφέροντος των εφήβων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές αρχές σύγχρονων θεωριών μάθησης

⇒
Συνεργατική Μάθηση
⇒
Κοινωνική διάσταση οικοδόμησης
της γνώσης
⇒
Ρόλος γλώσσας και λόγου
⇒
Χρήση μέσων και εργαλείων
Τεχνολογίες του διαδικτύου
⇒ Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων
⇒ Συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης
⇒ Δημιουργία ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή
⇒ Συνεργατικές δραστηριότητες
Συνεργατική Μάθηση
⇒ Χρήση αυθεντικού υλικού
⇒ Χρήση εφαρμογών του διαδικτύου
⇒ Μαθητοκεντρική, διερευνητική και
συνεργατική μάθηση
Γνωστικό επίπεδο μαθητών
⇒ Βασικό επίπεδο γνώσεων A2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων σχεδιασμού προτεινόμενων συνεργατικών δραστηριοτήτων

3. Αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων
Κατά τον σχεδιασμό των συνεργατικών δραστηριότητων σκοπός μας ήταν να εντάξουμε
στα διδακτικά σενάρια πολυμεσικά εργαλεία που να πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις :
⇒ Να απαιτούν σχετικά χαμηλό βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας
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⇒ Να παρέχουν τη δυνατότητα επαφής με φυσικούς ομιλητές της ξένης
γλώσσας
⇒ Να ενισχύουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα
Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε εργαλεία όπως το chat, το e-mail, το forum, διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου από όπου οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες
και να έρθουν σε επαφή με φυσικούς ομιλητές της γαλλικής γλώσσας, αλλά προγράμματα
όπως το Power-Point, το Publisher και τα έγρραφα της Google που θα τους βοηθήσουν να
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες. Επιπλέον τους προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς μπορούν να ανταλλάσσουν
απόψεις και πληροφορίες και να παρακολουθούν από κοινού την εξέλιξη της υλοποίησης
των συνεργατικών δραστηριοτήτων.
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

https://docs-google.com

Έγγραφα της Google που επιτρέπουν στις
ομάδες μαθητών να εργαστούν σύγχρονα
και ασύγχρονα για να κατασκευάσουν παρουσιάσεις, πίνακες και άλλα έγγραφα

www.visitgreece.gr/el,

Ιστοσελίδες στις οποίες καθοδηγούνται οι
μαθητές για να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων

www.wwf.gr,
www.greenpeace.org/greece
Chat, e-mail

Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που επιτρέπουν στους μαθητές να
επικοινωνούν σύγρονα και ασύγχρονα και
να ανταλλάσουν απόψεις για τις δραστηριότητές τους και εκτός σχολικής τάξης

Microsoft Office Publisher

Πρόγραμμα κατασκευής διαδικτυακής εφημερίδας που επιτρέπει σε κάποια σημεία
στους μαθητές να εργαστούν και εκτός δικτύου

www.okapi-jebouquine.com

Forum του γαλλικού εφηβικού περιοδικού
Okapi! που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας με συνομίληκους γαλλόφωνους μαθητές και ανταλλαγής
απόψεων για θέματα που τους απασχολούν

Συνοπτικός πίνακας βασικών λειτουργιών πολυμεσικών εργαλείων
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Πρόταση συνεργατικής δραστηριότητας με χρήση εργαλείων του διαδικτύου
Γνωστικό αντικείμενο

Γαλλικά Β΄Γυμνασίου
(Ενότητα 5-En route)

Πολυμεσικά εργαλεία

Video για το έργο του Van Gogh
Έγγραφα Google (φόρμες, φύλλα παρουσίασης, συλλογές)
Ιστοσελίδες http://www.musee-orsay.fr
http://www.grandpeintres.com

Οδηγίες

Στόχοι

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.grandpeintres.com. Επιλέξτε
έναν πίνακα και δημιουργήστε ένα συνοδευτικό έγγραφο προσθέτωντας εικόνες με
άλλα έργα του ίδιου ζωγράφου, ώστε να
δημιουργήσετε τη διαδικτυακή πινακοθήκη
της τάξης σας.
⇒ Κατανόηση και περιγραφή ενός πίνακα
⇒ Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής
μάθησης
⇒ Κατασκευή γνώσεων μέσα από τη
διερεύνηση και την κριτική αναζήτηση στο διαδίκτυο

Συμπεράσματα
Με την ένταξη των παραπάνω τρόπων εκμάθησης της ξένης γλώσσας και τη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την αυθεντική χρήση της
γλώσσας-στόχου. Επιπλέον μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης έχει τη δυνατότητα να
δρα αυτόνομα και αποτελεσματικότερα (Βοσνιάδου,2006 :56) ως κεντρικός πρωταγωνιστής
της διδακτικής πράξης και να αντιλαμβάνεται την καθοριστική του συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης και στη συνδιαμόρφωση των περιεχομένων μάθησης .
Η αξιοποίηση της εξωσχολικής γνώσης στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστημική, ολιστική μαθησιακή προσέγγιση (Johnson,2002), η οποία διευκολύνει τη δημιουργία πραγματικού νοήματος μέσα από την εμπειρία. Πρόκειται για μια δημιουργική κοινωνικο-πολιτισμική διαδικασία μέσα από την οποία ο μαθητής δημιουργεί τη
δική του αντίληψη του κόσμου μέσα από μια βιωματική προσέγγιση και διαδικασία αλλη-
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λεπίδρασης (Beck, 2008). Η νέα αυτή τάση είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές της
μαθητοκεντρικής, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.
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Διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικού πίνακα και πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Μία μελέτη περίπτωσης για τα μαθηματικά της Α΄Λυκείου.

Ιωάννης Σαράφης, Αθανάσιος Πέρδος
Καθηγητές Ελληνογαλλικής Σχολής «Καλαμαρί»
jsaraf@otenet.gr, perdos@kalamari.gr
Περίληψη
Στην εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο μεικτής μάθησης για τη διδασκαλία της Άλγεβρας
και της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ακολουθούμενο
από διδακτικές πρακτικές που βασίζονται στην ομαδοσυνεργατικότητα και τον εποικοδομητισμό. Οι διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζονται επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να
ακολουθήσουν τις δικές τους τροχιές μάθησης τόσο μέσα στη τάξη όσο και κατά την καθημερινή μελέτη στο σπίτι ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τη χρήση διαδραστικού πίνακα κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, τη χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών και τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με κατάλληλα διαμορφωμένο ψηφιακό υλικό τόσο για
μελέτη όσο και για την αυτό-αξιολόγηση του κάθε μαθητή και μαθήτριας πέρα από τη σχολική τάξη. Επίσης παρουσιάζεται μία σύγκριση του συγκεκριμένου μοντέλου σε σχέση με τις
συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται για τα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Λέξεις - κλειδιά: Μεικτή Μάθηση, Μαθηματικά Α΄ Λυκείου, Ψηφιακές Τεχνολογίες
Εισαγωγή
Η διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών που παρουσιάζεται σε αυτήν την
εργασία, βασίζεται σε ένα μοντέλο μεικτής μάθησης όπου μέθοδοι διδασκαλίας από απόσταση με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών αλληλοσυμπληρώνονται με την πρόσωπο με
πρόσωπο διδασκαλία σε μία φυσική τάξη. Όμως και στην φυσική τάξη η συγκεκριμένη πρόταση υιοθετεί τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως ο διαδραστικός πίνακας και η χρήση
εκπαιδευτικών λογισμικών στο εργαστήριο των υπολογιστών.
Οι λόγοι αξιοποίησης και υιοθέτησης του υβριδικού μοντέλου της μεικτής μάθησης είναι οι
ακόλουθοι:
•

Συνδυάζεται η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτύου, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρακολούθησης στη φυσική τάξη. Οι διδακτικές λειτουργίες της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασίζονται κυρίως στο «μοντέλο επεξεργασίας της πληροφορίας» σε αντίθεση με το «μοντέλο μεταβίβασης της πληροφορίας» που συνήθως
συνάδει με τη συμβατική εκπαίδευση. Οι κυριότερες διδακτικές λειτουργίες ή στρατηγικές που φαίνεται να είναι αποτελεσματικές στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η συνεργατική, η ενεργητική, η εποικοδομητική και η εξατομικευμένη μάθηση
(Gray, 2006).
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Αναμιγνύεται η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση με τέτοιο τρόπο ώστε η μία μέθοδος να στηρίζει λειτουργικά την άλλη. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστούν μορφές δικτυακής τεχνολογίας με διάφορες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις. Η μεικτή μάθηση μπορεί να προσφέρει «κατάλληλο περιεχόμενο στην
κατάλληλη μορφή την κατάλληλη στιγμή» (Singh, 2003).

Σε ότι αφορά το διαδραστικό πίνακα, η ουσιαστική παιδαγωγική αξία εντοπίζεται στα συνοδευτικά λογισμικά και τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται μέσω αυτού και παρέχουν στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό δυνατότητες ενεργής συμμετοχής, αυτενέργειας,
αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, ενεργής διαμοίρασης περιεχομένου, και αξιολόγησης. Με
βάση διεθνή και ελληνική έρευνα ο διαδραστικός πίνακας:
•

•

•
•

Ενθαρρύνει τις συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ δασκάλου και μαθητή γύρω από
μια μεγάλη οθόνη δίνοντας τις ευκαιρίες στο δάσκαλο να παρέχει «σκαλωσιές μάθησης» (Somekh, 2000), και να προωθήσει την εργασία στην ολομέλεια σε σχέση με την
ατομική εργασία σε εργαστήρια υπολογιστών (Reed, 2001)
Υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αυξάνοντας τη συμμετοχή των μαθητών και δίνοντας κίνητρα συμμετοχής, για συζήτηση στην
τάξη (Gerard κ.α., 1999)
Συμβάλλει στην επικέντρωση της προσοχής των μαθητών στο μάθημα καθιστώντας τη
διδασκαλία πιο παραστατική (Δημητρακάκης κ.α., 2010).
Χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και μπορεί να αξιοποιηθεί από
όλες τις ηλικίες των μαθητών (Bell 2002) ενώ σημαντικά πλεονεκτήματα του είναι η αποθήκευση των παραγόμενων δραστηριοτήτων για μελλοντική χρήση και η δυνατότητα
αξιοποίησης του σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Σε ότι αφορά ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, η παρουσία του αλληλεπιδραστικου πίνακα διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον τάξης, καθώς συνδυάζει ένα
ελκυστικό μέσο παρουσίασης (μπορούν να παρουσιάζονται διαφάνειες, κείμενο, εικόνες,
βίντεο, ιστοσελίδες κτλ) και ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό με το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει πειράματα και διερευνήσεις με τα μαθηματικά αντικείμενα μπροστά σε όλη
την τάξη (Κυνηγός κ.α., 2010). Καθώς ο διαδραστικός πίνακας στην πραγματικότητα είναι η
οθόνη του υπολογιστή της τάξης, ο εκπαιδευτικός αλλά και κάθε μαθητής μπορεί να χειρίζεται τα γεωμετρικά αντικείμενα που δημιουργεί ο ίδιος στο περιβάλλον ενός λογισμικού
δυναμικής γεωμετρίας, να κάνει πειράματα, να δοκιμάζει τις ιδέες του και γενικά να αλληλεπιδρά με τις γεωμετρικές του γνώσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
Μελέτη Περίπτωσης
Σύμφωνα με τους Derntl και Motsching-Pitrik (2004) δεν υπάρχει ολοκληρωμένη θεωρία
στη βάση της οποίας να είναι δυνατός ο σχεδιασμός μαθημάτων για τη μεικτή μάθηση. Ωστόσο, υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς οι οποίες προτείνουν μοντέλα στο πλαίσιο της μεικτής μάθησης. Το μοντέλο που υιοθετήθηκε και παραλλάχθηκε με σκοπό την διδασκαλία των Μαθηματικών ήταν το Skill-driven model (Valiathan,
2002) και αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη συγκεκριμένης γνώσης.
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Η επιλογή του μοντέλου έγινε διότι περιλαμβάνει τεχνικές οι οποίες δημιουργούν ένα αυστηρό ομαδικό σχέδιο μάθησης, βασίζονται σε διαλέξεις του διδάσκοντα αλλά και προσωπική επαφή με κάθε μαθητή, χρησιμοποιούν εργαστήρια υπολογιστών για σύγχρονη και
ασύγχρονη μάθηση, παρέχουν υποστήριξη στους μαθητές μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Όπως αναφέρθηκε το μοντέλο εμπλουτίστηκε και με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στο πλαίσιο της φυσικής τάξης.
Το μοντέλο εφαρμόστηκε πρώτη φορά φέτος κατά τη διδασκαλία της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας σε δύο τμήματα του σχολείου μας, 22 και 27 ατόμων αντίστοιχα. Μέσα στους
στόχους της εφαρμογής του ήταν να διερευνηθεί αν επιτυγχάνονται αυτά που υποστηρίζει
η βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στην εισαγωγή αλλά και ποια είναι η στάση των μαθητών σε μία διαφορετική εκπαιδευτική διαδικασία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία
του εκπαιδευτικού υλικού, η προσπάθεια απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας και η
ενασχόληση με την αξιολόγηση των μαθητών μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης ήταν μια
αρκετά επίπονη και χρονοβόρα προσπάθεια. Με πρόχειρους υπολογισμούς για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου απαιτήθηκε χρόνος ενασχόλησης περίπου έξι ωρών για
κάθε μία διδακτική ώρα. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω συμμετείχαν τόσο ο καθηγητής των Μαθηματικών όσο και ο καθηγητής της Πληροφορικής.
Έτσι, στη φυσική τάξη χρησιμοποιήθηκε διαδραστικός πίνακας, στο εργαστήριο πληροφορικής οι εφαρμογές του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου και στο διαδίκτυο η πλατφόρμα
ασύγχρονης εκπαίδευσης DOKEOS (Manitsaris et al., 2006).
Φυσική Τάξη
Στο πλαίσιο της φυσικής τάξης οργανώθηκε ένα ομαδικό σχέδιο μάθησης βασισμένο στο
σχολικό εγχειρίδιο. Ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας. Η διδακτική προσέγγιση βασίστηκε σε δύο άξονες.
Ο πρώτος άξονας περιελάμβανε την προσέγγιση των εννοιών των αντίστοιχων κεφαλαίων
του σχολικού βιβλίου σε μορφή παρουσίασης μέσω προβολικού μηχανήματος ή σε μορφή
κατάλληλη για παρουσίαση στο διαδραστικό. Οι διαφάνειες ήταν κατάλληλα εμπλουτισμένες με ορισμούς και παραδείγματα πέρα από την ύλη του σχολικού (Βαρουχάκης κ.α., 2002)
(π.χ. στην παράγραφο της έννοιας του κύκλου υπάρχουν και οι ορισμοί του κυκλικού τομέα
και του κυκλικού δίσκου).

Σχήμα 1:
Παρουσίαση Θεωρίας στο διαδραστικό πίνακα

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

166/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο δεύτερος άξονας περιελάμβανε την εμπλοκή των μαθητών με δραστηριότητες που περιέχονταν σε κατάλληλα κοινά φύλλα εργασίας. Κάθε φορά μετά την παρουσίαση των βασικών εννοιών δινόταν στους μαθητές ένα κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο εργασίας όπου
καλούνταν να εργαστούν. Τα φύλλα εργασίας στη συνέχεια παραδίδονταν στο διδάσκοντα
και χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μαθητών και της
μαθησιακής διαδικασίας.
Οι λύσεις των δραστηριοτήτων που διατυπώνονταν από τους μαθητές παρουσιάζονταν στη
συνέχεια με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. Είναι άξιο αναφοράς ότι σε πολλές ασκήσεις υπήρχαν περισσότερες από μία σωστές λύσεις ή τρόποι διερεύνησης των δραστηριοτήτων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο κοινωνικής ενορχήστρωσης και μάθησης στο
οποίο κυριαρχεί η κονστρουκτιβική προσέγγιση και η διδασκαλία δίνει ευκαιρίες σε κάθε
μαθητή να αναπτύσσει εικασίες, να διατυπώνει υποθέσεις και να τις εκθέτει στην τάξη. Η
συγκεκριμένη διαδικασία κατάφερε «να φέρει όλη την τάξη μαζί» (Κυνηγός κ.α., 2010) αφού πρόσφερε πλούσιες σε μαθηματικά νοήματα συζητήσεις, δημιούργησε συνθήκες για
κατάλληλα δομημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών
και του εκπαιδευτικού.
Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα η οποία επέτρεπε να αποθηκευτούν τόσο οι απορίες των μαθητών, όσο και οι επεξηγήσεις που δόθηκαν είτε από
συμμαθητές τους είτε από το διδάσκοντα. Η δυνατότητα αυτή προσδίδει στην εκπαιδευτική
διαδικασία το διττό πλεονέκτημα ότι: α) όλα τα τμήματα γίνονται κοινωνοί των σημείων
που χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και β) αν κάποιος μαθητής απουσίαζε για κάποιο λόγο
από την τάξη να αναπαράγει σχεδόν αυτούσιο το μάθημα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Στο πλαίσιο του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα
μικροπειράματα και τις εφαρμογές λογισμικού που περιέχονται στο εμπλουτισμένο σχολικό
βιβλίο. Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου δόθηκαν στους μαθητές κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία των εφαρμογών αλλά κατά βάση αφέθηκαν ελεύθεροι
να ακολουθήσουν τις δικές του διαδρομές. Επίσης ενθαρρύνθηκαν να συνεργαστούν με
τους συμμαθητές τους και να καταγράψουν από κοινού τα συμπεράσματα τους. Όπου κρίθηκε απαραίτητο ο διαδραστικός αξιοποιήθηκε εκ νέου για να αναδειχτούν οι διάφοροι
τρόποι διερεύνησης των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα
και η ευκαιρία να ακολουθήσουν τη δική τους τροχιά μάθησης και να δημιουργήσουν τη
δική τους αναπαράσταση για κάθε μαθηματικό ζήτημα που διαπραγματεύτηκαν. Στο εργαστήριο πληροφορικής οι μαθητές απασχολούνταν δύο με τρεις ώρες κάθε μήνα.
Οι δύο παραπάνω διαδικασίες που περιγράφτηκαν αποτελούσαν το ένα μέρος του μοντέλου που παρουσιάζεται και βασίζεται στη φυσική παρουσία τόσο του καθηγητή Μαθηματικών όσο και των μαθητών. Από την άλλη μεριά υπάρχει το Διαδίκτυο και η χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.
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Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η DOKEOS, η οποία αποτελεί ανοικτό λογισμικό.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει χαρακτηριστικά κατάλληλα για ηλεκτρονική μάθηση
αλλά και διαχείριση μεικτής μάθησης. Η εγκατάσταση της πλατφόρμας έγινε σε εξυπηρετητή του σχολείου.
Με την εγγραφή των μαθητών στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και την απόδοση
σε κάθε μαθητή μοναδικού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης εισέρχονταν στο σύστημα και αποκτούσαν πρόσβαση στα έγγραφα του μαθήματος (μάθημα της ημέρας με τη
χρήση διαδραστικού, διαφάνειες κεφαλαίων, φύλλα εργασίας και απαντήσεις τους), στις
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης καθώς και στις ανακοινώσεις του μαθήματος. Στο σχήμα 2 φαίνεται η αρχική επιφάνεια εργασίας που βλέπει κάθε μαθητής.

Σχήμα 2:Αρχική Επιφάνεια Εργασίας Άλγεβρας

Παρόμοια είναι και η επιφάνεια εργασίας για το μάθημα της Γεωμετρίας. Στο σχήμα 3 υπάρχει μία οθόνη στην οποία απεικονίζεται το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην
πλατφόρμα για το τρίτο κεφάλαιο της Γεωμετρίας.

Σχήμα 3:Ψηφιακό υλικό 3ου Κεφαλαίου Γεωμετρίας

Το εκπαιδευτικό υλικό που ήταν αναρτημένο στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και από τα
αρχεία που σχετίζονταν με το μάθημα της ημέρας. Τα συγκεκριμένα αρχεία παράγονταν με
το λογισμικό του διαδραστικού πίνακα SmartBoard και περιείχαν το εκπαιδευτικό υλικό
που είχε ετοιμαστεί από τον καθηγητή για το μάθημα της ημέρας καθώς και ότι γράφηκε
και προήλθε είτε από σημειώσεις του καθηγητή είτε από απορίες των μαθητών. Στο σχήμα
4 φαίνεται η παρουσίαση των ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων και οι αποδείξεις αυτών
(Αργυρόπουλος κ. α., 2003) με τη χρήση του λογισμικού του διαδραστικού πίνακα.
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Σχήμα 4: Ιδιότητες Παραλληλογράμμου

Στο σχήμα 5 υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με άσκηση ανατροφοδότησης όπου
με στοχευμένο διάλογο οι μαθητές καλούνται να την επιλύσουν ανακαλώντας τις βασικές
ιδιότητες παραλληλογράμμων (Αργυρόπουλος κ.α. ,2003).

Σχήμα 5: Μαθήματα Ημέρας με τη Χρήση του Διαδραστικού

Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης που
παρέχει. Η δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε και έτσι αναρτήθηκαν ασκήσεις για να μπορούν
να αυτοαξιολογηθούν οι μαθητές σε κάθε κεφάλαιο. Οι μαθητές μπορούσαν να επιχειρήσουν να λύσουν τις συγκεκριμένες ασκήσεις οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούσαν ενώ μπορούσαν επίσης να ολοκληρωθούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όλες οι διαθέσιμες
ερωτήσεις (είτε σε μορφή κριτηρίων αξιολόγησης είτε αυτοαξιολόγησης) ήταν δομημένες
έτσι ώστε για κάθε ερώτηση κλειστού τύπου να παρέχεται και αναλυτική λύση. Επίσης κάθε
φορά που οι μαθητές επιχειρούσαν να λύσουν κάποιο κριτήριο αξιολόγησης, τόσο η σειρά
των ερωτήσεων όσο και η σειρά των απαντήσεων άλλαζε, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών ήταν πολύ σημαντική για τους εξής λόγους
(Πέρδος κ.α., 2010): δεν υπάρχει πίεση για τους μαθητές, όταν εκτελούν κάποιο διαδικτυακό διαγώνισμα και έτσι μπορούν να ανατρέξουν στο εκπαιδευτικό υλικό και να αναζητήσουν τη λύση, μπορούν να συνεργαστούν με συμμαθητές τους, μπορούν να αναπληρώσουν
ελλείψεις και παραλείψεις από το μάθημα της φυσικής τάξης.
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Στο σχήμα 4 απεικονίζεται ερώτηση από μία άσκηση (Μαυρίδης κ.α.,2011) που αφορά στην
ενότητα ρίζες του μαθήματος της Άλγεβρας.

Σχήμα 6: Ασκήσεις Αυτοξιολόγησης

Πέρα όμως από την δυνατότητα των μαθητών να αυτοαξιολογηθούν υπήρχε και η δυνατότητα του καθηγητή να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των μαθητών κατά την διαδικασία
επίλυσης κάποιας άσκησης καθώς και το χρόνο της κάθε προσπάθειας. Έτσι ήταν εφικτό για
τον καθηγητή να αποκτήσει τις περισσότερες φορές μία καλύτερη εικόνα για την πορεία
μάθησης των μαθητών, να ανακαλύψει πιο εύκολα τις αδυναμίες τους αλλά και να βελτιώσει στοχευμένα την διδακτική του πρακτική. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι επίλυση των
συγκεκριμένων ασκήσεων δεν επηρέαζε την βαθμολόγηση των μαθητών
Συμπεράσματα – Μελλοντική Εργασία
Το μοντέλο που παρουσιάστηκε εφαρμόστηκε πρώτη φορά φέτος κατά τη διδασκαλία της
Άλγεβρας και της Γεωμετρίας σε δύο τμήματα του σχολείου μας. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της προσπάθειας προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα της βιβλιογραφίας
τόσο από την πλευρά μας όσο και από την πλευρά των μαθητών. Οδηγός μας ήταν η ρήση:
«Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι κατά πόσο πρέπει να αναμείξουμε στρατηγικές. Το ερώτημα
είναι μάλλον ποια είναι τα συστατικά για να πετύχουμε μία αποτελεσματική μείξη»
(Carman, 2002).
Σε ότι αφορά την πλευρά μας διαπιστώσαμε ότι η χρήση του διαδραστικού πίνακα έδωσε
την ευχέρεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος στη φυσική τάξη, να εναλλάσσεται η θεωρία
με τις δραστηριότητες και αυτό φάνηκε να διευκολύνει τους μαθητές ώστε να είναι σε θέση
να προσδιορίζουν τις μαθηματικές έννοιες και να εκτιμούν τις γνώσεις τους. Διαπιστώθηκε
επίσης ότι η κάλυψη της ύλης γίνεται με σημαντικά γρηγορότερους ρυθμούς στα συγκεκριμένα τμήματα σε σχέση με τα άλλα τμήματα του σχολείου που ακολουθούσαν συμβατικό
μοντέλο διδασκαλίας. Αυτό βέβαια από μόνο του δεν συνιστά πλεονέκτημα. Συνυπολογίζοντας όμως το γεγονός ότι η εμπλοκή των μαθητών ήταν χρονικά μεγαλύτερη στην εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα ότι η εμπλοκή τους είχε χαρακτηριστικά εποικοδομητικής προσέγγισης μέσω της χρήσης του διαδραστικού, των φύλλων εργασίας, των διαδικτυακών κριτηρίων αυτοαξιολόγησης, της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης και των μικροπειραμάτων, το μοντέλο φαίνεται από τη μία πλευρά ότι ανταποκρίνεται στους στόχους
που τέθηκαν αλλά και ενθαρρύνει τον εμπλουτισμό του υλικού και την περαιτέρω διερεύνηση της προσπάθειας.
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Σε ότι αφορά τους μαθητές ζητήθηκε η άποψη τους στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας όχι μέσω ενός οργανωμένου ερωτηματολογίου αλλά με τη μορφή μιας παραγράφου. Η
δημιουργία ενός ερωτηματολογίου και η στατιστική του επεξεργασία αποτελούν στόχο για
την επόμενη σχολική χρονιά. Οι απόψεις τους όπως διατυπώθηκαν, κατά βάση αυτούσιες,
για την διαδικασία συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία.
•
•
•
•
•

Τα σχήματα που γίνονται με ακρίβεια (λόγω διαδραστικού) στη Γεωμετρία με βοήθησαν πολύ στη διδασκαλία.
Μου άρεσε πολύ το μάθημα φέτος διότι έγινε μέσω του διαδραστικού και όχι στον
μαυροπίνακα όπως στα υπόλοιπα μαθήματα.
Σε οποιαδήποτε απορία είχαμε στο μάθημα επιστρέφαμε στο σημείο που μας ενδιέφερε λόγω της δυνατότητας του διαδραστικού πίνακα.
Μπορούσα και από το σπίτι να δω ξανά το μάθημα της ημέρας.
Μου άρεσε που ο καθηγητής μας έκανε παρατηρήσεις για τις ασκήσεις που λύναμε
στο διαδίκτυο.

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι το μοντέλο τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση έγινε αποδεκτό από τους μαθητές οι οποίοι αναγνώρισαν τα θετικά του στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια παρά μόνο από ένα μαθητή της μορφής
«Μου αποσπούσαν την προσοχή στη Γεωμετρία τα έντονα χρώματα».
Συνοψίζοντας λοιπόν θα χαρακτηρίζαμε τόσο την αξιολόγηση που έγινε από την πλευρά
μας όσο και από την πλευρά των μαθητών, ενθαρρυντική για τη συνέχιση και τον εμπλουτισμό της προσπάθειας.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Διδασκαλία τοπικής Ιστορίας με τη χρήση ΤΠΕ: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αποσκοπεί σε μια νέα προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας και ειδικότερα της Τοπικής με την
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ενδεικτικό σενάριο Ιστορίας της ΣΤ΄
Δημοτικού με τοπικές προεκτάσεις, που αφορά στην Πολιορκία και Έξοδο του Μεσολογγίου. Για χρόνια η διδασκαλία της Ιστορίας συνιστούσε στεγνή απαρίθμηση γεγονότων, την
οποία αποστρέφονταν οι μαθητές. Σήμερα όμως, η προσέγγιση του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου υποστηρίζεται με συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων εστιασμένων στην αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων. Σύμφωνα με τα
νέα αναλυτικά προγράμματα η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας εντάσσεται στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων ως ένα πεδίο μελέτης και έρευνας και συνδέεται με τα περιεχόμενα του μαθήματος της Ιστορίας όλων σχεδόν των τάξεων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η Τοπική Ιστορία συνεπικουρούμενη από τις ΤΠΕ βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον, να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους
για τους οποίους τα πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο, να
ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας
του τόπου του, να καλλιεργεί κίνητρα για ατομική και συλλογική δράση μέσα και έξω από
το σχολείο, να αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες.
Λέξεις - κλειδιά: Μετανεωτερικότητα, ΤΠΕ, Τοπική Ιστορία, Έξοδος του Μεσολογγίου
Εισαγωγή
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και
εκπαιδευτικής και διδακτικής καινοτομίας. Η εισαγωγή τους δεν αποτελεί θέμα που συνδέεται με την τεχνολογική φύση των ΤΠΕ αλλά κυρίως με την εκπαιδευτική και τη διδακτική
τους χρήση. Σκοπός, επομένως, αυτής της καινοτόμου εισαγωγής είναι η ανάπτυξη κριτικής
και δημιουργικής σκέψης αλλά και η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων μάθησης.
Οι σύγχρονες απόψεις της Διδακτικής των Επιστημών υποστηρίζουν ότι οι έννοιες οικοδομούνται από τους εκπαιδευόμενους και ότι η δόμηση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία
πολλαπλών αναπαραστάσεων (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). Αυτό μπορεί να γίνει με
τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, που δεν αποτελεί μόνο μία εναλλακτική μορφή βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή ή άσκηση στην απομνημόνευση γνώσεων, αλλά προωθεί μέσα
από τις κατάλληλες μεθόδους νέες δυνατότητες μάθησης. Στόχος δεν είναι οι γνώσεις και οι
πληροφορίες αυτές καθ’ αυτές, αλλά η μάθηση των τρόπων και των μεθόδων απόκτησης
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τους και η παροχή κινήτρων (Μαυρακάνας, 2005). Άλλωστε μέλημα κάθε εκπαιδευτικού
πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας, η αξιοποίηση των
ευεργετημάτων όλων των διαθέσιμων μέσων και μεθόδων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
και ο προβληματισμός σχετικά με τα ζητήματα αυτά (Σαΐτης, 2008). Και σ’ αυτή την περίπτωση βέβαια, ο υπολογιστής από μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αν αυτά δεν ταιριάζουν με τη φιλοσοφία των δασκάλων, των μαθητών και της κυρίαρχης ιδεολογίας γενικότερα, καθώς επίσης και αν δεν υπάρχει η κατάλληλη βούληση και η ετοιμότητα
για την υιοθέτηση των σχετικών καινοτομιών.
Για τη διδασκαλία της Ιστορίας με βάση τις Τ.Π.Ε., στη σχετική βιβλιογραφία, που συνεχώς
εμπλουτίζεται, τονίζεται η ανάγκη να αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη οι δυνατότητες
που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Πέραν του ότι εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, δίνουν τη δυνατότητα, με κατάλληλες προσομοιώσεις,
βιντεοταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα κτλ. να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος,
για κοινωνικοϊστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν, και να κατανοήσουν καλύτερα ιστορικούς όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες για τον ιστορικό τους εγγραμματισμό. Ακόμη, διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος,
θέτοντας στη διάθεσή τους πλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το
υλικό των σχολικών εγχειριδίων (Ρεπούση & Τσιβάς, 2003). Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια
που το ενδιαφέρον της ιστορικής εκπαίδευσης έχει επεκταθεί στην Τοπική Ιστορία και τη
χρήση των ιστορικών πηγών, η συμβολή των Τ.Π.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστική. Η σχέση της τοπικής ιστορίας με τη γενική αποτελεί μια σχέση αμοιβαία, αναγκαίων ανταλλαγών και όχι μια σχέση υπάλληλη. Η τοπική Ιστορία αποκτά αναγνωσιμότητα στο
πλαίσιο της γενικότητας που την αφορά (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002).
Μετανεωτερικότητα - Σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής της Ιστορίας
Το σχολείο απομακρύνεται σιγά-σιγά από τον κοινωνικοποιητικό ρόλο που διέθετε κατά
την εποχή της Νεωτερικότητας και καθίσταται πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο προετοιμασίας των νέων να εισέλθουν, όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι και καταρτισμένοι, στην
αγορά εργασίας (Νικολάου, 2004). Η διδασκαλία στη μετανεωτερική εποχή συνεπάγεται
νέες προσεγγίσεις στη μάθηση, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, στη μεταγνώση, στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στη λύση
του προβλήματος, στη λήψη αποφάσεων, στις ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές, στη βιωματική και επικοινωνιακή διδασκαλία, στη διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και τέλος στη διδασκαλία που στηρίζεται στη χρήση των υπολογιστών και τις νέες τεχνολογίες (Τριλιανός, 2004). Το νέο αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον, υπαγορεύει τον επαναπροσδιορισμό των αντιλήψεων για τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από νέους τρόπους
σκέψης που υποκινούν το άτομο να επιλέγει κριτικά και να εκφράζεται δημιουργικά (Κουλαϊδής, 2007).
Αναφορικά με το μάθημα της ιστορίας, υπερβαίνοντας το συμβατικό βιβλίο που δομείται
με μια γραμμική αφηγηματική λογική, η ψηφιακή πρόσβαση στην πληροφορία, βασισμένη
στην οπτικοποίηση και στη χρήση του υπερκειμένου/υπερμέσου, προσφέρει πολλαπλές
προοπτικές, νέες διαστάσεις και εμπειρίες, που μετασχηματίζουν, αρχικά, τον παραδοσιακό
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τρόπο διδασκαλίας με αποτέλεσμα οι μαθητές να στοχάζονται την ιστορία και να ισχυροποιούν τη σχέση τους με την ιστορική γνώση.
Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται πλέον από το κείμενο σε γραφιστικά πρότυπα -χάρτες, διαγράμματα ροής, τρισδιάστατες χωρικές αποτυπώσεις και περιηγήσεις, films, ενώ τα οπτικά είδωλα αναλαμβάνουν τη λειτουργία που είχαν μέχρι τώρα οι λέξεις: να δημιουργούν
και να «επικοινωνούν» πληροφορίες, έννοιες, ιδέες και μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά ρεαλιστικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του σύγχρονου σχολείου εξαρτάται τόσο από την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και από την επίγνωση του εκπαιδευτικού, τη στάση και τις αντιλήψεις του απέναντι στην οποιαδήποτε καινοτομία που απαιτεί τροποποίηση της διδακτικής
του συμπεριφοράς (Κοσσυβάκη, 2002). Η μέθοδος διδασκαλίας, κατά κάποιο τρόπο καθορίζει τις διδακτικές, σκόπιμες ενέργειες και πράξεις του εκπαιδευτικού και τους αντίστοιχους τρόπους μάθησης των μαθητών, που σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τη στάθμη
της εξελικτικής φάσης και πνευματικής ωριμότητάς τους, την ειδική φύση της διδακτέας
ύλης, τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας
(Δερβίσης, 1983).
Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Μάθημα της Ιστορίας
Στην εκπαίδευση ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυαισθητηριακό και δυναμικό μέσο διδασκαλίας για τη διευκόλυνση και προώθηση σημαντικών στόχων της μάθησης στους τομείς όλων των γνωστικών αντικειμένων (Γεώργας, 1986). Για τη διδασκαλία της
Ιστορίας η αλλαγή αυτή αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Οι ΤΠΕ ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της ιστορίας αφορούν:
•

•

•

Στο χώρο και το χρόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από τα σταθερά μαθησιακά
περιβάλλοντα περνάμε σε εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα (Αναστασιάδης, 2003).
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πηγές
που δεν είναι διαθέσιμες τοπικά (σύνδεση με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις πληροφοριών, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς για αναζήτηση υλικού) (Ράπτης & Ράπτη, 2001).
Στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Στις νέες συνθήκες ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του
πέραν των συμβατικών πηγών πληροφόρησης, μια μεγάλη ποικιλία πηγών, αλλά και
αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει τις μαθησιακές διαδικασίες, γνωρίζει ποικίλες πηγές πληροφόρησης και διάφορες μορφές
προγραμμάτων και ξέρει να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την υποστήριξη του μαθητή στην κατάκτηση της γνώσης.
Στο ρόλο του μαθητή. Στο πλαίσιο των αναγκών για συνεχή προσαρμογή στις ραγδαία
μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη ευθύνη στην επιλογή του
ρυθμού, του χρόνου, του τόπου, αλλά και του τρόπου προσέγγισης της γνώσης. Δίνεται
η ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες, που απαιτούνται στον κόσμο, όπου θα ζήσουν και θα εργαστούν, όπως η ικανότητα χειρισμού
πολλαπλών πληροφοριών, οι δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης, επιλογής, αξιολόγησης
και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών κ.α. Ο μαθητής πρέπει να ετοιμάζεται για την
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δια βίου εκπαίδευση και πρέπει πρωτίστως να μαθαίνει πώς να μαθαίνει (Ράπτης &
Ράπτη, 2001).
Στη φύση και τον ρόλο του εκπαιδευτικού υλικού. Το έντυπο υλικό εμπλουτίζεται και
σταδιακά υποκαθίσταται από ηλεκτρονικό πολυμεσικό υλικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα
ελκυστικό και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων της γνώσης και της μάθησης (Κατσαρός, 2008). Το εκπαιδευτικό υλικό έχει, με την κατάλληλη
αξιοποίηση, πολλές δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης που του δίνουν το
πλεονέκτημα απέναντι στο σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο από τη φύση του χαρακτηρίζεται από αδυναμία ανανέωσης, καθώς και από έλλειψη τοπικών και χρονικών διαφοροποιήσεων (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).
Στη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης
προχωράμε στο σύγχρονο μοντέλο που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού, υιοθετώντας παράλληλα τις εφαρμογές των ΤΠΕ, οι οποίες συμβάλλουν στη
διαμόρφωση ενός νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Κατσαρός, 2008). Παρέχουν ευκαιρίες σε σχολεία και ομάδες μαθητών να εργάζονται μαζί, χωρίς να είναι απαραίτητο
να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και χρόνο με μία σχετική αυτονομία στην εργασία τους.
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες συζητήσεις σχετικά
με τις διαφορές και τις ομοιότητες του δικού τους ιστορικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος
αμέσως ή σε εύθετο χρόνο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Οι συζητήσεις μπορούν να καταγράφονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι να τις επεξεργάζονται σε άλλες χρονικές στιγμές (Ράπτης & Ράπτη, 2001).
Τοπική Ιστορία μέσω ΤΠΕ: Η Πολιορκία και η Έξοδος του Μεσολογγίου

Λαμβανομένου υπόψη του παραπάνω θεωρητικού πλαισίου και επιζητώντας τον προσπορισμό γνήσιων μαθησιακών οφελών με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ, σχεδιάστηκε μια εκτεταμένη διδακτική παρέμβαση τριών δίωρων μαθημάτων, που θα μπορούσε να υλοποιηθεί
στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Η Πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου, για μαθητές
της Στ΄ Δημοτικού, προβάλλει ως δελεαστική, ιστορική πρόταση και ενδεχομένως μπορεί να
αναδείξει τις «αστραπές εκείνες που φωτίζουν τα σκοτεινά αποτυπώματα των χαμένων ημερών». Σύμφωνα με τον H. Lemonnier, ένα από τα πολλά οφέλη, που προσφέρει η διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας είναι η δυνατότητα της συγκεκριμενοποίησης της αίσθησης
από το μαθητή, αφού νιώθει κανείς καλύτερα ότι τα γεγονότα είναι πραγματικά, όταν βλέπει το μέρος, στο οποίο συνέβηκαν (Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1995).
Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο σχολείο δεν έχει την πρέπουσα θέση στη χώρα μας.
(Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1995), παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για
την καλλιέργεια του εθνικού αισθήματος και του πατριωτισμού. Η τοπική ιστορία μπορεί να
λειτουργήσει σαν μια γέφυρα ανάμεσα στη σχολική ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Επιπλέον δε, μπορεί να μυήσει τους μαθητές στις ιστορικές μεθόδους (Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1995). Τελικά, οι μαθητές μέσω αυτής της αναζήτησης, αναβαθμίζονται σε ενεργητικούς ερευνητές, ευθυγραμμιζόμενοι με τις αρχές και επιταγές των σύγχρονων επικοδομιστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης.
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Για την εφαρμογή της σχετικής διδακτικής πρότασης θα ενεργοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική, βιωματική-ανακαλυπτική μάθηση μέσω της χρήσης ΤΠΕ και θα αξιοποιηθούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά Centennia, 21 εν Πλω, Hot Potatoes, Inspiration αλλά και τα λογισμικά
γενικής χρήσης Google Earth, Google Maps, κειμενογράφος και φυσικά το Διαδίκτυο.
Στους γνωστικούς στόχους οι μαθητές αναμένεται να γνωρίσουν τα γεγονότα που σχετίζονται με την άμυνα και την έξοδο του Μεσολογγίου, όπως το χρόνο, τη διάρκεια, τις συνθήκες που επικρατούσαν, το σχέδιο εξόδου, την έκβαση της πολιορκίας. Ως προς τους στόχους
ανάπτυξης κριτικής ικανότητας θα δοθεί δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν και να
συναισθανθούν την τραγικότητα της θέσης στην οποία βρέθηκαν οι Μεσολογγίτες, καθώς
επίσης τη γενναιότητα και τον ηρωισμό τους. Να επισημάνουν τις συνέπειες που είχε για
την παραπέρα εξέλιξη της Επανάστασης η άμυνα και η αντίσταση των Μεσολογγιτών και να
εκτιμήσουν την αυτοθυσία, για τη μεγάλη υπόθεση του έθνους, των πολιορκημένων στο
Μεσολόγγι. (Ο.Ε.Δ.Β, Ιστορία ΣΤ’ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου). Επιπλέον, οι μαθητές μπορεί να εξοικειωθούν με την παρατήρηση της εικόνας και την άντληση πληροφοριών από
αυτή, να αξιοποιήσουν πηγές και να προβούν στη συγκριτική μελέτη τους σε συσχετισμό με
το κείμενο του σχολικού βιβλίου. Ακόμη μπορεί να ευαισθητοποιηθούν στην τέχνη και τον
πολιτισμό, παρουσιάζοντας έργα τέχνης (ζωγραφικής, λογοτεχνίας και ποίησης) αναφορικά
με το προς μελέτη ιστορικό γεγονός ώστε να αντιληφθούν τις επιρροές των γεγονότων της
πολιορκίας και της εξόδου στην καλλιτεχνική δημιουργία και να αντιληφθούν έτσι τη σημασία των έργων τέχνης στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης. Τέλος να γνωρίσουν την
προσέγγιση ενός γεγονότος από διαφορετικούς δημιουργούς και διαφορετικά είδη πηγών.
Όσον αφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών οι μαθητές μπορούν να μετέλθουν της διδακτέας
ύλης με ελκυστικότερο τρόπο ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και αφομοίωσή της. Θα εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου αλλά και με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. Αναμένεται, επίσης, να αναπτύξουν
δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής, επιλογής επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών
στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και παρουσίασης των δεδομένων τους. Ακόμα θα ασκηθούν
στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων στην ερμηνευτική προσέγγιση της γνώσης.
Στην πρώτη φάση του σεναρίου, χρησιμοποιείται ως προκαταβολικός οργανωτής η προβολή βίντεο. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές είτε από το βιβλίο τους, είτε εναλλακτικά από μια
προτεινομένη ιστοσελίδα έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας.
Κατόπιν όλοι οι μαθητές κάνοντας χρήση του λογισμικού Inspiration δημιουργούν ένα εννοιολογικό χάρτη με τα κυριότερα γεγονότα του μαθήματος και ακολουθεί συζήτηση. Στην
τρίτη φάση γίνεται ο χωρισμός σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επεξεργαστεί
μια συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που της έχει δοθεί. Η
σύνθεση των ομάδων είναι γίνεται με τρόπο ώστε οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
των μελών να διαμορφώνουν τη δυναμική και τη λειτουργικότητα της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2004). Οι ομάδες αναμένεται να ξεναγηθούν καλύτερα σε ιστοσελίδες και κυρίως
να εμβαθύνουν στα γεγονότα της διδακτικής ενότητας. Στην τέταρτη φάση κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας της. Στην πέμπτη φάση όλοι οι
μαθητές δουλεύουν στο Τετράδιο Εργασιών τους και παράλληλα τους δίνεται το ίδιο φύλλο

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

177/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

εργασίας όπου αποτυπώνουν κρίσεις και συναισθήματα. Στο τέλος γίνεται η αξιολόγηση
της επίτευξης των στόχων του μαθήματος.
1η φάση του Σεναρίου
Αρχικά προτείνεται στους μαθητές μέσω των λογισμικών Google Earth & Google Maps να
εντοπίσουν την περιοχή που έλαβε μέρος το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Γίνεται η αφόρμηση της διδακτικής ενότητας με την προβολή βίντεο, στο βιντεοπροβολέα, με οικείες
στους μαθητές εικόνες της πόλης του Μεσολογγίου και της αναπαράστασης της πολιορκίας
και της εξόδου (www.youtube.com/watch?v=xoOA16jwqCo&feature=related).
Οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού Centennia εντοπίζουν την περιοχή που έλαβε
μέρος το ιστορικό γεγονός και με τη βοήθεια των διαδραστικών χαρτών μελετούν τις συνθήκες του ιστορικού γεγονότος καθώς επίσης και την κατάσταση που επικρατούσε σε γειτονικές περιοχές, μελετώντας τις σχετικές πληροφορίες.
Ακολούθως, κάνοντας χρήση του λογισμικού πολυμέσων ΄21 εν Πλω, που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της ιστορίας παίρνουν πληροφορίες για τη βοήθεια που
δέχτηκαν οι Μεσολογγίτες από τη θάλασσα και γενικότερα για την κατάσταση της ναυσιπλοΐας τη συγκεκριμένη εποχή.
Στη συνέχεια προβάλλονται πίνακες δημιουργών με θέμα την πολιορκία και την έξοδο, ακούγοντας συνάμα μελοποιημένα αποσπάσματα από τους ελεύθερους πολιορκημένους του
Σολωμού (www.youtube.com/watch?v=yBTJYTuiyZM&feature=related). Με αυτό τον τρόπο
πετυχαίνουμε τη νοητή μετάβαση των μαθητών από το σύγχρονο Μεσολόγγι στην εποχή
των γεγονότων που εξετάζουμε.
2η φάση του Σεναρίου
Σε αυτή τη φάση προτείνεται στους μαθητές να ανατρέξουν στο κεφάλαιο 27 του σχολικού
εγχειριδίου και ταυτόχρονα να περιηγηθούν στην παρακάτω, προτεινομένη ιστοσελίδα.
(spirit16.blogspot.com/2010/02/1_04.html). Έτσι έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο της
διδακτικής ενότητας μέσα από οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα. Κατόπιν, όλοι οι μαθητές
κάνοντας χρήση του λογισμικού Inspiration δημιουργούν ένα εννοιολογικό χάρτη με τα κυριότερα γεγονότα του μαθήματος και ακολουθεί συζήτηση.
3η φάση του Σεναρίου
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, κάνοντας χρήση του λογισμικού Hot Potatoes ασχολούνται με δραστηριότητες αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών και λύνουν σχετικά σταυρόλεξα. Στη συνέχεια δίνονται φύλλα εργασίας, ώστε οι μαθητές σταδιακά να οδηγηθούν στη
βαθύτερη μελέτη και γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο. Προτείνονται
στους μαθητές ιστοσελίδες, όπως οι:
•
•
•
•

www.ime.gr/chronos/12/gr/index.html
www.parliament.gr/1821/ekthesi/polemika2.asp
egpaid.blogspot.com/2010/01/blog-post_29.html
www.kosmasaitolos-atlas.gr/prosopikotites/k/kapsales-khrestos.html
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www.youtube.com/watch?v=1ryG-9Cnjyc&feature=player_embedded#!

στις οποίες περιηγούνται και στη συνέχεια καλούνται αφού τις μελετήσουν να απαντήσουν
στις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας. Οι μαθητές παρατηρούν, για παράδειγμα, 2 πίνακες
με σχετική θεματολογία («Η έξοδος» του Θ.Π. Βρυζάκη και «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ντελακρουά). Ενδεικτικές ερωτήσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
σεναρίου και αφορούν στον πρώτο πίνακα θα μπορούσαν να ήταν οι εξής:
•
•
•

Πού γίνεται η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους;
Πώς παρουσιάζονται οι Έλληνες και πώς οι Τούρκοι;
Είναι πραγματική ή φανταστική η σκηνή από την έξοδο του Μεσολογγίου; Από πού το
συμπεραίνετε;

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τον πίνακα του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» και να απαντήσουν επίσης στις προηγούμενες ερωτήσεις κάνοντας έτσι ένα είδος συγκριτικής μελέτης πάνω στην απήχηση που είχε το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός στην τέχνη.
Παραθέτουμε επιπλέον και κάποιες άλλες ενδεικτικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν επαρκώς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σεναρίου. Αφού οι μαθητές κληθούν να μελετήσουν, την αντίστοιχη πηγή του σχολικού εγχειριδίου τους καθώς επίσης και την Επιστολή
των Nότη Μπότσαρη, Kίτσου Tζαβέλα, Φωτοματά, Δ. Mακρή κ.ά. οπλαρχηγών προς την κυβέρνηση, δύο μέρες μετά την έξοδο, με τίτλο «Επέσαμεν εις τα περιχαρακώματα», από σχετική ιστοσελίδα, παροτρύνονται να απαντήσουν στα εξής:
•

•
•

Ποιον θεωρούσε ο Νικόλαος Κασομούλης ότι υπήρξε μεγαλύτερος εχθρός για τους
Μεσολογγίτες; Αναφέρετε τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πολιορκημένη πολιτεία, όταν είχαν λείψει εντελώς οι τροφές.
Εντοπίστε τους λόγους που οδήγησαν τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες στην εξαθλίωση.
Τι σημαίνουν οι λέξεις Φιλέλληνας-Φιλελληνισμός; Να επισημάνετε τον αντίκτυπο που
είχε στον υπόλοιπο κόσμο ο αγώνας και η αυτοθυσία των Μεσολογγιτών αφού μελετήσετε τις πηγές που παρατίθενται στις εξής ιστοσελίδες:
o http://www.parliament.gr/1821/ekthesi/polemika2.asp
o http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82
_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD

Στο παράρτημα παρατίθεται φύλλο εργασίας ενδεικτικό του τρόπου εκπόνησης και υλοποίησης των συγκεκριμένων διδακτικών δραστηριοτήτων (Φ1 ).
4η φάση του Σεναρίου
Κάθε ομάδα παρουσιάζει στο βιντεοπροβολέα τα αποτελέσματα της εργασίας της έτσι ώστε
όλες οι ομάδες να γίνουν κοινωνοί του οπτικοακουστικού υλικού και κατά συνέπεια η μάθηση να είναι ελκυστική και το ενδιαφέρον να παραμείνει αμείωτο.
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5η φάση του Σεναρίου
Στη φάση αυτή όλοι οι μαθητές μελετούν το Τετράδιο Εργασιών και παράλληλα τους δίνονται τα ίδια φύλλα εργασίας (2) όπου αποτυπώνουν κρίσεις και συναισθήματα για τον αγώνα και τη θυσία των Μεσολογγιτών. Μια ενδεικτική ερώτηση θα μπορούσε να ήταν η εξής:
Ο Σολωμός γράφει για το Μεσολόγγι: «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι». Το «αλωνάκι» είναι υποκοριστικό. Το «ενδοξότερον» είναι επίθετο συγκριτικού βαθμού. Τι υπονοείται, τελικά, με τη χρήση των δύο αυτών λέξεων;
Τέλος στην έκτη φάση ακολουθεί η αξιολόγηση του σεναρίου διδασκαλίας (Το ενδεικτικό
φύλλο Φ 2 ακολουθεί στο παράρτημα).
Επέκταση Σεναρίου
Ως μια δυναμική επέκταση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Μεσολόγγι, όπου οι μαθητές θα ξεναγηθούν στον κήπο των ηρώων, θα δουν από κοντά
τους τάφους των αγωνιστών, τα οχυρωματικά έργα καθώς επίσης όλα τα υπόλοιπα αξιοθέατα (Σπίτι Παλαμά, Τρικούπη, Πινακοθήκη, λιμνοθάλασσα κ.λ.π.) Επίσης στα πλαίσια του
εορτασμού της 25ης Μαρτίου μπορούν να λάβουν μέρος σε θεατρική παράσταση με θέμα
την έξοδο του Μεσολογγίου, να απαγγείλουν αποσπάσματα από τους Ελεύθερους πολιορκημένους του Σολωμού καθώς επίσης και να μελετήσουν κλέφτικα και δημοτικά τραγούδια
με το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, στο μάθημα της αισθητικής αγωγής μπορεί να ασχοληθούν με την κατασκευή μακέτας που απεικονίζει τον αποκλεισμό του Μεσολογγίου από
τους Τουρκοαιγυπτίους.
Συζήτηση, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η χρήση των γνωστικών και επικοινωνιακών εργαλείων που παρέχει ο υπολογιστής δεν είναι εύκολη και αυτονόητα εποικοδομητική. Ο δάσκαλος είναι
εκείνος, που με τις κατάλληλες μαιευτικές μεθόδους, ιδέες του, την ενθάρρυνση, την επινόηση κινήτρων, τις ερωτήσεις, το συντονισμό της συζήτησης θα κατορθώσει να μετατρέψει το άψυχο μηχάνημα σε εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης. Η σχέση μαθητή και δασκάλου
μπορεί να αλλάξει επίσης ποιοτικά, αφού, μεταξύ άλλων, για το μαθητή άλλη σημασία έχει,
για παράδειγμα, ένας δάσκαλος που κάνει διάλεξη στην άκρη της αίθουσας και άλλη ένας
δάσκαλος που στέκεται δίπλα του για να τον βοηθήσει (Πόρποδας, 2003). Η πιο σημαντική
συμβολή του δασκάλου έγκειται στην ικανότητά του να οργανώνει κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον, να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, να
υιοθετεί σύγχρονες στρατηγικές και κατάλληλες μεθόδους και να αξιοποιεί τις ποικίλες ευκαιρίες για προβληματισμό και μάθηση τη στιγμή που αυτές αναδύονται κατά τη διάρκεια
της σχετικά αυτόνομης, βιωματικής και σύνθετης εργασίας των μαθητών μέσα στο εργαστήρι της τάξης (Ράπτης & Ράπτη, 2001).
Βιβλιογραφία
1. Αναστασιάδης, Π. (2003), Διαμόρφωση πλαισίου για την εισαγωγή των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, Επιστημονικό Βήμα, 2:44-54
2. Γενικά αρχεία του Κράτους. Αρχεία Νομού Εύβοιας (1995), Η Τοπική Ιστορία στο Σχολείο. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Χαλκίδα
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9. Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008), Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
10. Κοσσυβάκη, Φ. (2002), Διδασκαλία και Μάθηση, στη Σημερινή Πραγματικότητα: Αντιλήψεις και σχολικές πρακτικές των Εκπαιδευτικών, Ανάτυπα επετηρίδας: Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν/μίου Ιωαννίνων
11. Κουλαϊδής, Β. (2007), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής δημιουργικής σκέψης, Αθήνα: ΟΕΠΕΚ
12. Ματσαγγούρας, Η. (2004), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: Γρηγόρης
13. Μαυρακάνας, Φ. (2005), Το σημερινό σχολείο, το μελλοντικό σχολείο, Το σχολείο και το
σπίτι, τεύχος 406
14. Νικολάου, Γ. (2004), Διαπολιτισμική επικοινωνία στο πολύχρωμο σχολείο του νέου
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15. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), Η Τοπική Ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο Πλαίσιο της
Σχολικής Παιδείας
16. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011), Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, digitalschool.minedu.gov.gr/.../Κοινωνικές%20επιστήμες%20και%20
17. Παρασκευά, Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008), Επιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για
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Παράρτημα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.kosmasaitolosatlas.gr/prosopikotites/k/kapsaleskhrestos.html
και απαντήστε ποιος ήταν ο Καψάλης , τι έκανε και γιατί;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Δείτε το βίντεο από την ιστοσελίδα:
http://www.youtube.com/watch?v=1ryG-9Cnjyc&feature=player_embedded#!
Ποια άλλα παρόμοια ιστορικά γεγονότα έρχονται στο νου σας. Πώς αντιδρούν οι Έλληνες
όταν απειλείται η ελευθερία τους;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Πώς αισθάνεσαι ως απόγονοι τέτοιων προγόνων;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου, ποιος κατάφερνε να σπάει τον αποκλεισμό
από τη θάλασσα και να τους εφοδιάζει με τρόφιμα;
Α. Ο Καραϊσκάκης
Β. Ο Κανάρης
Γ. Ο Μιαούλης
2. Πώς αντιμετώπισαν την πείνα οι πολιορκημένοι όταν τελείωσαν τα τρόφιμα;
Α. Καλλιέργησαν τη γη
Β. Έτρωγαν γάτες, σκύλους, ποντικούς
Γ. Ψάρευαν στη λιμνοθάλασσα
3. Γιατί οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες αποφάσισαν τελικά την έξοδο;
Α. Γιατί η κυβέρνηση δεν κατάφερε να τους βοηθήσει, άρα δεν περίμεναν από πουθενά
βοήθεια
Β. Γιατί είχαν τελειώσει τα τρόφιμα
Γ. Γιατί είχαν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους
4. Ποιο ήταν το σχέδιο της εξόδου;
Α. Θα έβγαιναν πρώτα οι μισοί και μετά από λίγο οι άλλοι μισοί με ταυτόχρονο κανονιοβολισμό από ξηράς.
Β. Θα χωρίζονταν σε τρία σώματα και θα έβγαιναν έξω με ταυτόχρονο κανονιοβολισμό
από ξηράς.
5. Γιατί απέτυχε η έξοδος του Μεσολογγίου;
Α. Γιατί δε βγήκαν όλοι συγχρόνως, όπως έλεγε το σχέδιο και αποσυντονίστηκαν.
Β. Γιατί το σχέδιο είχε γίνει γνωστό στους Τούρκους που αγρυπνούσαν και περίμεναν.
6. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://daskalosk.gr/MESOLOGGI100.htm και λύστε το σταυρόλεξο του Μεσολογγίου.

7. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.mathima.gr/education/images/yliko/eiko
nes_1821/ellada_sta_ereipia_mesologiou.jpg&imgrefurl=http://www.mathima.gr/education
/yliko/files_yliko/25h_Martiou_eikones.html&usg=__Ab3UkNuyMrANuT2TcG7kDyfQhcY=&h
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=825&w=579&sz=131&hl=el&start=1&sig2=K0JOLGzaJcrjesb3WWsi8w&um=1&itbs=1&tbnid
=oeRrZKGZ_kUVM:&tbnh=144&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B7%25CE%25B5%25CE%25
BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2583%25CF%2584%25
CE%25B1%2B%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2580%25CE%25
B9%25CE%25B1%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25BC%25CE%25B5
%25CF%2583%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25
B9%25CE%25BF%25CF%2585%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBS_en
GR316GR317%26tbs%3Disch:1&ei=-AvxS8rnKIvy-QbZkPCxBA
και δείτε πώς η Ελληνική Επανάσταση επηρέασε γενικότερα την τέχνη.
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Διδασκαλία των ΕΣΥ σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Φαρσάρη Ελένη

Πολυζώης Γεώργιος

Νηπιαγωγός

Δρ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών

farsariel@gmail.com

gpolizois@edc.uoc.gr
Περίληψη

Η αναπαράσταση της οριζοντιότητας της ελεύθερης επιφάνειας του νερού (ή καλύτερα των
υγρών) και η κοινή αίσθηση των ανθρώπων για την κλίση της αποτελούν ένα από τα φυσικά
φαινόμενα που μελετήθηκαν εκτεταμένα στη βιβλιογραφία της διαισθητικής φυσικής.
Πολλοί ερευνητές ανέδειξαν και μελέτησαν διαφορετικές μεταβλητές και εξέτασαν την επίδρασή τους στις επιδόσεις παιδιών και ενηλίκων στα Έργα Στάθμης Υγρού (ΕΣΥ). Για τη συστηματικότερη μελέτη των μεταβλητών που σχετίζονται με τις επιδόσεις στα ΕΣΥ κατασκευάστηκαν δυο προσομοιώσεις τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη των προσομοιώσεων αυτών αξιοποίησε τα αποτελέσματα πολλών προηγούμενων
ερευνών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πιλοτική διδασκαλία των ΕΣΥ με αξιοποίηση προσομοιώσεων σε Η/Υ.
Λέξεις κλειδιά: Έργο Στάθμης Υγρού, Διαισθητική φυσική, Προσομοιώσεις, Προσχολική εκπαίδευση
Εισαγωγή
Η αναπαράσταση της οριζοντιότητας της ελεύθερης επιφάνειας του νερού (ή καλύτερα των
υγρών) και η κοινή αίσθηση των ανθρώπων για την κλίση της αποτελούν ένα από τα φυσικά
φαινόμενα που μελετήθηκαν εκτεταμένα στη βιβλιογραφία της διαισθητικής φυσικής. Πολλοί ερευνητές ανέδειξαν και μελέτησαν διαφορετικές μεταβλητές και εξέτασαν την επίδρασή τους στις επιδόσεις παιδιών και ενηλίκων στα Έργα Στάθμης Υγρού (ΕΣΥ-Water Level
Task).
Αρχικά στην εργασία αυτή θα παραθέσουμε συμπεράσματα διαφόρων ερευνών για παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Στη σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που παραθέτουμε, συνοψίζουμε θεματικά κατά επιστημονικό πεδίο τις σπουδαιότερες μεταβλητές που επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών στα ΕΣΥ.
Μεταβλητές σχετιζόμενες με τις Φυσικές Επιστήμες
α) Η γνώση της αρχής του αμετάβλητου της οριζοντιότητας της στάθμης των υγρών. Η αρχή
αυτή απέκτησε ιδιαίτερη (Vasta κ.ά., 1994) σημασία, αφού η άγνοιά της αποτελεί ένα προφανές μαθησιακό έλλειμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο θα μπορούσε να έχει
ως αποτέλεσμα την αποτυχία στα ΕΣΥ, παρόλο που η σαφής γνώση αυτής της αρχής δεν
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είναι ούτε απαραίτητη ούτε ικανή συνθήκη για ακριβή εκτέλεση στα ΕΣΥ (McAfee & Proffitt,
1991).
β) Η φυσική ιδιότητα της αλλαγής του σχήματος των υγρών. Η βιβλιογραφία δεν εξετάζει
τον παράγοντα αυτό αναλυτικά, παρόλο που φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην
κατανόηση της νοερής κίνησης των υγρών κατά τη στροφή των μπουκαλιών, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω στο δ.
γ) Η διατήρηση της ποσότητας του υγρού. Παρότι έχουν διερευνηθεί πολλές παράμετροι
του προβλήματος αυτού για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Psaltis & Duvven, 2007),
δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές στη βιβλιογραφία των ΕΣΥ για τη συσχέτιση της κατανόησης της διατήρησης της ποσότητας των υγρών με την επιτυχία στα ΕΣΥ.
δ) Σχετική κίνηση του υγρού. Τα παιδιά που βρίσκονται στο προ-λειτουργικό στάδιο δεν
μπορούν επίσης να διαχωρίζουν την κίνηση του υγρού από την κίνηση του δοχείου και τη
σχετική ανεξαρτησία τους. Άλλες έρευνες (Vasta κ.ά., 1994), υποστηρίζουν ότι η κατανόηση
της οριζοντιότητας της στάθμης του υγρού σχετίζεται με τη νοερή κίνησή του. Για παράδειγμα, άτομα που υποστήριξαν ότι στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν την ελεύθερη
επιφάνειά του σε ΕΣΥ συνυπολόγισαν τη νοερή κίνηση του υγρού, είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από άτομα που θεώρησαν το νερό ακίνητο, ενώ οι γυναίκες που ανέφεραν τη νοερή
κίνηση ήταν περισσότερες από τους αντίστοιχους άντρες (Robert & Morin, 1993). Η νοερή
περιστροφή προϋποθέτει ότι τα άτομα χρησιμοποιούν μια δυναμική στρατηγική και αποφεύγουν την αποκλειστικά στατική προσέγγισή του. Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο (β), στις έρευνες δεν αποσαφηνίζεται αν τόσο η στατική όσο και η
δυναμική στρατηγική σχετίζονται με τη φυσική ιδιότητα της αλλαγής του σχήματος των υγρών, σύμφωνα με την κλίση του δοχείου που τα εμπεριέχει, κάτι που ειδικά για παιδιά της
προσχολικής ηλικίας παίζει σπουδαίο ρόλο μιας και έχει παρατηρηθεί (Πολυζώης, 2009)
στα ΕΣΥ τα μικρά παιδιά να αποδίδουν στα υγρά ιδιότητες στερεού.
ε) Απλοϊκή κατανόηση της βαρύτητας. Η πτώση του νερού στον πυθμένα ενός κατακόρυφου μπουκαλιού και η κατακόρυφη ροή του κατά τη διάρκεια του αδειάσματος ενός μπουκαλιού δημιουργούν εμπόδια στην κατανόηση της οριζοντιότητας (Morra, 2008. Pulos,
1997).
Μεταβλητές σχετιζόμενες με τα Μαθηματικά
α) Συστήματα συντεταγμένων. Με βάση τη θεωρία του Piaget (Piaget & Inhelder, 1956) τα
μικρότερα σε ηλικία παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ένα σύστημα ενοποιημένων οριζόντιων
και κατακόρυφων συντεταγμένων, με τις οποίες να παρατηρούν και να αναπαριστούν φαινόμενα ή πτυχές φαινομένων του φυσικού κόσμου (DeLisi κ.ά., 1995). Η γνωστική αυτή «υστέρηση» έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των παιδιών να προβλέπουν το αμετάβλητο
της οριζοντιότητας της ελεύθερης επιφάνειας (της στάθμης) υγρών σε δοχεία με διαφορετικές κλίσεις (προσανατολισμούς). Με βάση αυτή την προοπτική τα ΕΣΥ αποτελούν εργαλείο
για την αξιολόγηση της κατανόησης πτυχών του Ευκλείδειου χώρου και ειδικότερα της οριζοντιότητας.
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β) Επιπλέον στα ΕΣΥ εμφανίζονται δύο συστήματα συντεταγμένων, αυτό του σταθερού εξωτερικού χώρου και αυτό που ορίζει η κλίση του μπουκαλιού. Στη φιλοσοφία του συσχετισμού των έργων ΕΣΥ με τα συστήματα συντεταγμένων η θεωρία του Piaget υποστηρίζει ότι
τα παιδιά κατά το στάδιο των συγκεκριμένων λειτουργιών (πέραν των 9 ετών) αρχίζουν να
συνειδητοποιούν ότι η θέση ενός αντικειμένου στο χώρο μπορεί να καθοριστεί με σταθερές
ορθογώνιες συντεταγμένες. Με την ανάπτυξη της ικανότητας αυτής και ανάλογα και με την
ανάπτυξη της παρατηρητικής τους ικανότητας τα παιδιά είναι πλέον σε θέση να διαπιστώνουν ότι η ελεύθερη επιφάνεια του νερού παραμένει σταθερά οριζόντια, ανεξάρτητα από
την κλίση ή τον προσανατολισμό του δοχείου που το περιέχει.
Μεταβλητές σχετιζόμενες με την Ψυχολογία
α) Εξάρτηση ή όχι από το πεδίο (field dependent/independent). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εξάρτηση από το πεδίο εκφράζει τη μικρότερη ή μεγαλύτερη τάση των ατόμων να επικεντρώνονται στην κλίση του υγρού σε σχέση με το δοχείο που το περιέχει και να αποφεύγουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να εξετάζουν την κλίση του υγρού σε σχέση με το
ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον ή το οριζόντιο επίπεδο. Όπως υποστήριξαν οι McAfee και
Proffitt (1991), τα χαρακτηριστικά των απαιτήσεων του προβλήματος (πλευρές, πυθμένας,
γωνίες, πώμα στα μπουκάλια) ευνοούν μια αντιληπτική προκατάληψη, στην οποία η κλίση
του υγρού τείνει να είναι προς την πλευρά της κλίσης του δοχείου. Επομένως, τα άτομα που
αναπαριστούν το πρόβλημα σε σχέση με το περιβάλλον απαντούν ορθά, ενώ τα άτομα που
αναπαριστούν το πρόβλημα σε σχέση με το δοχείο απαντούν λανθασμένα (η μεταβλητή
αυτή σχετίζεται και με την 2β).
β) Η χωρική αντίληψη. Μια άλλη χαρακτηριστική μεταβλητή, που σχετίζεται με την επιτυχία
στα ΕΣΥ, αποτελεί και η ικανότητα χωρικής αντίληψης (Linn & Peterson, 1985). Η ικανότητα
του υποκειμένου να τοποθετεί τον οριζόντιο άξονα σε αποσπασματικές ενδείξεις, όπως αυτές που παρουσιάζονται από την κλίση ή το σχήμα του δοχείου (Vasta κ.ά., 1994), είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ακριβή εκτέλεση του έργου.
γ) Εξελικτικά δεδομένα. Ο Morra (2008) μελετά αναλυτικά τα έργα ΕΣΥ σε συνάρτηση με την
ηλικία των υποκειμένων. Εισάγει έναν παράγοντα Μ, ο οποίος έχει διαφορετική τιμή για
κάθε ηλικιακή περίοδο και περιγράφει τον αριθμό των κατά Piaget «σχημάτων» που κατακτά κάθε υποκείμενο στην πορεία του προς την επιτυχή εκτέλεση των ΕΣΥ. Για παιδιά 4 έως
5 ετών το Μ έχει την τιμή 2 (Μ=2). Η τιμή αυτή του Μ υποδηλώνει τα δύο ακόλουθα «σχήματα»:
•

Το «σχήμα» μιας οριζόντιας γραμμής, που υποδεικνύει τη στάθμη του υγρού.

•

Το «σχήμα» του υγρού τοποθετημένο στο κάτω μέρος του μπουκαλιού. Το «σχήμα»
χρησιμεύει στο να φέρουν τα παιδιά την οριζόντια γραμμή, η οποία υποδεικνύει τη
στάθμη του υγρού.

Στην ηλικία των επτά ετών το Μ=3, κάτι που υποδηλώνει την κατάκτηση από αυτό τριών
«σχημάτων»:
•

Το «σχήμα» μιας οριζόντιας γραμμής, που υποδεικνύει τη στάθμη του υγρού.
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•

Το «σχήμα» που αντιπροσωπεύει την εμπειρική γνώση ότι το υγρό καταλαμβάνει το
κάτω μέρος του δοχείου.

•

Το «σχήμα» που δίνει μία κατά προσέγγιση εκτίμηση για τη μορφή με την οποία το
υγρό βρίσκεται στην κάτω πλευρά του μπουκαλιού.

Τέλος, στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες μεταβλητές που έχουν ερευνηθεί σε σχέση
με την επιτυχία στα ΕΣΥ. Τέτοιες μεταβλητές είναι το φύλο (Liben, 1991. DeLisi, κ.ά., 1988.
McAfee & Proffitt, 1991. Parameswaran, 1995. Signorella κ.ά., 1989. Vasta, 1994) καθώς και
μεταβλητές σχετιζόμενες με πρακτικά ζητήματα των ΕΣΥ όπως : α) Ο χρόνος εκτέλεσης, β)
Το μέγεθος της γωνίας περιστροφής (Cooper& Shepard, 1984. Finke, 1989), γ) Το σχήμα του
δοχείου (Randall, 1980).
Προσομοιώσεις σε Η/Υ και ΕΣΥ
Τα χειροπιαστά (manipulative) φυσικά υλικά, όπως μπουκάλια με νερό, διάφορες κατασκευές με κινητά μέρη, δημιουργούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της
διδασκαλίας και της μάθησης των νηπίων σε όλους τους πολιτισμούς (Βαλανίδης κ.ά.,
2008). Οι έρευνες που προηγούμενα αναφέραμε εντοπίζουν δυνητικά οφέλη από την αξιοποίησή τους αλλά δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει με σαφήνεια συγκεκριμένους μηχανισμούς μάθησης και τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία δεν μπορούν από μόνα τους να στηρίξουν προτεινόμενες πρακτικές (Morra, 2008). Η κατανόηση του ρόλου των χειροπιαστών
υλικών έχει λάβει μια ώθηση με την ανάπτυξη των Η/Υ, όπου παραγόμενες αναπαραστάσεις συνήθως ‘χειραγωγούνται’ με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Η εμφάνιση αυτών των
εικονικών αναπαραστάσεων έχει δημιουργήσει μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού λογισμικού,
εντούτοις παρά τις συναρπαστικές νέες δυνατότητες που προσφέρουν, δεν είναι σαφές πώς
αυτή η πιο έμμεση μορφή διεπαφής χρήστη-υπολογιστή, θα μπορούσε να επηρεάσει τη
μάθηση των νηπίων σε σύγκριση με την άμεση ‘χειραγώγηση’ των φυσικών αντικειμένων.
Ειδικά, για τη μελέτη των ΕΣΥ διεθνώς δεν υπήρχε εκπαιδευτικό λογισμικό. Για τη συστηματικότερη μελέτη λοιπόν, των μεταβλητών που σχετίζονται με τις επιδόσεις στα ΕΣΥ, αλλά και
την διδασκαλία τους, κατασκευάστηκαν δύο προσομοιώσεις των ΕΣΥ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προσομοιώσεων αυτών αξιοποίησε τα αποτελέσματα πολλών προηγούμενων ερευνών, οι οποίες και αναφέρθηκαν συνοπτικά στην
προηγούμενη παράγραφο. (Βαλανίδης κ.ά., 2008).
Κοινό σημείο και των δύο προσομοιώσεων είναι η ύπαρξη δύο δοχείων, του αρχικού ή δοχείου αναφοράς και του δοχείου δοκιμής. Το αρχικό δοχείο μπορεί να γεμίζει με νερό σε
δύο διαφορετικές στάθμες (μέχρι το μισό δοχείο και μέχρι τα 2/3), ενώ μπορεί να δέχεται
και πώμα. Το δοχείο δοκιμής βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της προσομοίωσης και μπορεί να τοποθετείται σε 6 διαφορετικές κλίσεις ή προσανατολισμούς, όπως ακριβώς φαίνεται κάτω από το δοχείο δοκιμής. Η επιλογή της κλίσης (προσανατολισμού) του δοχείου δοκιμής στις πέντε από αυτές τις θέσεις επιτυγχάνεται με τη μετακίνηση μικρού κύκλου, που
υποδεικνύει την κλίση του δοχείου ανάλογα με τη θέση του κύκλου (στο σχήμα ο κύκλος
υποδεικνύει την κατακόρυφη θέση του δοχείου δοκιμής). Η έκτη θέση (αναποδογυρισμένο
δοχείο) υποδεικνύεται με το αναποδογυρισμένο βέλος που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της προσομοίωσης. Στην ψηφιακή αυτή αναπαράσταση των ΕΣΥ, το δοχείο δοκι-
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μής εμφανίζεται με πώμα ή όχι ανάλογα με την τοποθέτηση ή όχι πώματος στο αρχικό δοχείο.
Για το δοχείο δοκιμής προσφέρονται δύο διαφορετικές δυνατότητες. Στην πρώτη προσομοίωση τα νήπια μπορούν να υποδεικνύουν μόνο τη στάθμη του υγρού, με μια «ελαστική
γραμμή», που μπορεί να μετακινείται, να μεγαλώνει και να προσανατολίζεται σε διάφορες
θέσεις, ανάλογα με τη θέση των δύο άκρων της, οι οποίες μπορούν να μετακινούνται.

Σχήμα 1: Πρώτη προσομοίωση του ΕΣΥ

Στη δεύτερη προσομοίωση τα νήπια μπορούν να σχεδιάζουν-ζωγραφίζουν το υγρό, όπως
ακριβώς θα κατανέμεται στο δοχείο δοκιμής.

Σχήμα 2: Δεύτερη προσομοίωση του ΕΣΥ

Μεθοδολογία έρευνας και σχεδιασμός της διδασκαλίας
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε πιλοτική διδασκαλία σε 4 νήπια, με ψηφιακή
αξιοποίηση των ΕΣΥ σε Νηπιαγωγείο των Χανίων. Η εκλογή του συγκεκριμένου δείγματος
έγινε με συμπτωματική δειγματοληψία. Τα νήπια ενεπλάκησαν με τα ΕΣΥ της προσομοίωσης, αφού πρώτα τους έγινε βιωματική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις απόψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα χειροπιαστά υλικά, επιδείχτηκαν στα νήπια διαφανή μπουκάλια με νερό σε διάφορες θέσεις - κλίσεις, όπου μέσα από συζήτηση κατευθύνονταν να εστιάσουν την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους στην ελεύθερη επιφάνεια
του νερού. Κατόπιν αξιοποιήθηκαν αδιαφανή μπουκάλια με νερό σε διάφορες θέσεις – κλίσεις, ώστε να προβλέπουν την ελεύθερη επιφάνεια (στάθμη) του νερού και τέλος πειραματίστηκαν τα ίδια με μπουκάλια με νερό σε διάφορες θέσεις.
Η βιωματική προσέγγιση επιπλέον αξιοποίησε προτάσεις προγενέστερης έρευνας (Πολυζώης, Λιουδάκη & Φαρσάρη, 2011), τις οποίες, η έρευνα, συνιστούσε να ληφθούν υπόψη για
μια αποτελεσματική διδασκαλία των ΕΣΥ. Έτσι με τα χειροπιαστά υλικά, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, επιδιώχτηκε: α) αρχικά να αντιληφθούν τα νήπια
την κίνηση του υγρού και έτσι να σχεδιάζουν άδεια τα μπουκάλια στην κατακόρυφη ανεστραμμένη θέση ή με λιγότερο υγρό στην οριζόντια θέση, στις περιπτώσεις όπου το υγρό
έχει τέτοια ποσότητα, ώστε κάποιο μέρος της να χύνεται. β) να κατανοήσουν, με τις «χειρο-
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πιαστές» δραστηριότητες: i) τη φυσική ιδιότητα της μεταβολής του σχήματος των υγρών. ii)
τη διατήρηση της ποσότητας του υγρού.
Μετά την βιωματική αυτή προσέγγιση, τα νήπια ενεπλάκησαν με την ψηφιακή αναπαράσταση των ΕΣΥ μέσω των προσομοιώσεων. Για την καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής
της διδακτικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν ένα laptop με κάμερα και το πρόγραμμα
CamStudio. Μέσα από το πρόγραμμα CamStudio ο υπολογιστής κατέγραφε σε βίντεο τις
κινήσεις των παιδιών καθώς εκείνα ασχολούνταν με τα ΕΣΥ της προσομοίωσης. Το κάθε
παιδί από τα 4 του δείγματος εργάζονταν μόνο του με τις προσομοιώσεις των ΕΣΥ. Η νηπιαγωγός είχε ρυθμίσει το πρόγραμμα CamStudio, να καταγράφει τις κινήσεις των παιδιών και
αφού πρώτα τους έδινε ελάχιστες οδηγίες για το τι βλέπουν στην οθόνη, πατούσε το κουμπί καταγραφής. Για την επικέντρωση στη στάθμη του υγρού ακολουθήσαμε αρχικά την
προσομοίωση με τη ζωγραφιά και κατόπιν την προσομοίωση με την ελαστική μεμβράνη.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα
1ο παιδί : Στο σχήμα 3 φαίνεται η συνολική επίδοση της Κ. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ. Η Κ.
σχεδιάζει τη στάθμη κυρίως παράλληλα στη βάση και σε κάποιες περιπτώσεις σωστά. Κατανοεί ότι το νερό χύνεται όταν το μπουκάλι είναι αναποδογυρισμένο χωρίς πώμα και ότι
δε χύνεται όταν είναι αναποδογυρισμένο με πώμα. Κατανοεί, επίσης ότι, όταν η ποσότητα
του νερού είναι μεγάλη, το νερό χύνεται λίγο όταν βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Όσον αφορά την ποσότητα του νερού τις περισσότερες φορές κατανοεί το «πολύ» – «λίγο».

Σχήμα 3: Επίδοση της Κ. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ

2ο παιδί : Στο σχήμα 4 φαίνεται η επίδοση του Κ. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ. Ο Κ. ζωγραφίζει το νερό παράλληλα στη βάση και τις περισσότερες φορές δείχνει να μην κατανοεί την
ποσότητα του νερού. Αντιμετωπίζει το νερό ως ένα στερεό σώμα, ανεξάρτητο από την κλίση
και δεν κατανοεί ότι το νερό πέφτει όταν το μπουκάλι είναι αναποδογυρισμένο χωρίς πώμα, αντίθετα το ζωγραφίζει στη βάση του μπουκαλιού.
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Σχήμα 4: Επίδοση του Κ. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ

3ο παιδί : Στο σχήμα 5 φαίνεται η επίδοση του Μ. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ. Ο Μ. ζωγραφίζει σωστά τη στάθμη του νερού. Κατανοεί την ποσότητα του νερού και ζωγραφίζει
ανάλογα λίγο ή πολύ νερό. Κατανοεί ότι το νερό χύνεται όταν το μπουκάλι είναι ανάποδα
και χωρίς πώμα και γι’αυτό το ζωγραφίζει έξω από το μπουκάλι. Παρότι τον δυσκολεύει
λίγο η ζωγραφική με το ποντίκι, εξηγεί σωστά την θέση του νερού σε κάθε κλίση του μπουκαλιού.

Σχήμα 5: Επίδοση του Μ. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ

4ο παιδί : Στο σχήμα 6 φαίνεται η επίδοση του Ν. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ. Ο Ν. δεν κατανοούσε την ποσότητα του νερού και ζωγράφιζε τις περισσότερες φορές «πολύ» ποσότητα
νερού. Ζωγραφίζει το νερό παράλληλα στη βάση και κατανοεί ότι το νερό χύνεται όταν το
μπουκάλι είναι ανεστραμμένο και χωρίς πώμα.

Σχήμα 6: Επίδοση του Ν. στις προσομοιώσεις των ΕΣΥ

Η πιλοτική αυτή παρέμβαση αποτελεί μια πρώτη συνεισφορά της έρευνας στα ΕΣΥ στον
σχεδιασμό μιας διδασκαλίας για τα ΕΣΥ. Ως γενικό συμπέρασμα αναφέρουμε ότι η εικόνα
των παιδίων στα ΕΣΥ είναι αρκετά ικανοποιητική. Για την εξαγωγή όμως «στερεότερων» και
λεπτομερέστερων συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν θα αξιοποιηθούν
σε δυο περαιτέρω κατευθύνσεις. Αρχικά θα βελτιώσουν σημεία της διδακτικής παρέμβασης
ώστε να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και να απαιτηθεί το ανοικτό ερώτημα
αν η διδασκαλία του ΕΣΥ βελτιώνει την επιτυχία των υποκειμένων στα ΕΣΥ. Παράλληλα με
το θέμα αυτό θα επιδιωχθεί και συγκριτική μελέτη των επιδόσεων στα ΕΣΥ μεταξύ της αξιοποίησης: α) μόνο χειροπιαστών υλικών β) μόνο της ψηφιακής αναπαράστασης των ΕΣΥ γ)
της υβριδικής διαπλοκής χειροπιαστών υλικών και ψηφιακής αναπαράστασης.
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Διδάσκοντας το υποστηρικτικό μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου των
ΕΠΑ.Λ. με τη χρήση ΤΠΕ. Μια πρώτη αποτίμηση της νέας πραγματικότητας
Δρ. Ασπασία Παπαναστασίου
Φιλόλογος, Καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
aspa_papanastasiou@yahoo.com
Περίληψη
Στην ελληνική κοινωνία επικρατεί η άποψη ότι τα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν σχολεία β΄ κατηγορίας,
εξαιτίας των μαθητών τους: συνήθως εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικοψυχολογικά προβλήματα και δυσκολεύονται να κατανοήσουν ένα κείμενο ή να συντάξουν επιτυχώς μια παράγραφο. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με την εισαγωγή του υποστηρικτικού μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Σε
ορισμένα ΕΠΑ.Λ., εγκαταστάθηκε το κλειστό Λογισμικό «Νέα Λογομάθεια» που, εμφορούμενο από τις θεωρίες του συμπεριφορισμού και δομισμού, στηρίζεται στο τρίπτυχο: «ερώτηση- απάντηση- αξιολόγηση». Συνεπικουρικά, οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
καταστήσουν τον μαθητή ενεργό υποκείμενο : με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού της
Νεοελληνικής Γλώσσας του Μ. Τριανταφυλλίδη η γνώση κατακτάται μέσα από την έρευνα
και αυξάνεται η ικανότητα στην παραγωγή ενός ικανοποιητικού ως προς το περιεχόμενο,
τη δομή και τη μορφή κειμένου.
Λέξεις – κλειδιά: ΕΠΑ.Λ., Νεοελληνική Γλώσσα, υποστηρικτικό μάθημα, «πίσω στα βασικά», Λογισμικό, «Νέα Λογομάθεια», ηλεκτρονικό λεξικό, Πύλη για την ελληνική γλώσσα.
Εισαγωγή
Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 εντάχτηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου των
ΕΠΑ.Λ., δίπλα στο προϋπάρχον δίωρο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που υπηρετείται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου και το δίωρο υποστηρικτικό μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας. Σ’ αυτό συμμετέχουν οι μαθητές που στο Διαγνωστικό τεστ,
στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, έλαβαν βαθμό κάτω από 14/20. (Π.Δ. 61/2012). Στο 1ο
ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής, όπου διδάσκω, τα αποτελέσματα του τεστ υπήρξαν αποκαρδιωτικά και οι μαθητές μας στο σύνολό τους υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν το νέο,
πλήρες, αλλά υπό διαμόρφωση μάθημα.
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ.
Είναι αναγκαίο να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις για τους μαθητές που φοιτούν στα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεωρούνται σχολεία
«δεύτερης κατηγορίας». Πρόκειται, λοιπόν, στην πλειονότητά τους, για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, προβληματική συμπεριφορά (βίαιος χαρακτήρας, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα), μαθητές με οικογενειακά προβλήματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κάποιους με προβλήματα αντίληψης και αρκετούς αλλοδαπούς, κυρίως αλβανικής
καταγωγής, αλλά και πολωνικής ή βουλγαρικής (αλλοδαποί στο σχολείο μας περίπου το
35% του συνόλου των μαθητών). Προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τα χαμηλά εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα, πολλών και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, με αποτέλεσμα να μη
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διαθέτουν σε κάποιες περιπτώσεις ούτε στοιχειώδεις γνώσεις, ενώ η οικογένεια παίζει συχνά αρνητικό ρόλο στη στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο. Οι μαθητές αυτοί συνηθίζουν στις συναναστροφές τους να επικοινωνούν με φτωχό προφορικό λόγο ή συχνά με
εξωλεκτικούς τρόπους (Χατζηαναστασίου, 2001. Χατζηαναστασίου, 2011. Λακασάς, 2012).
Συνοπτικά, λοιπόν, ως προς τις επιδόσεις τους, οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται από
δυσκολίες στην κατανόηση ενός νεοελληνικού κειμένου, πενιχρό λεξιλόγιο, ανορθογραφία, αδυναμία στη σύνταξη μιας σωστά δομημένης παραγράφου και προβλήματα στη
διάκριση γραμματικοσυντακτικών φαινομένων που θεωρούνται ήδη γνωστά από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Παΐζη–Καβουκόπουλος, 2001. Χατζηαναστασίου, 2011).
«Επιστροφή στα βασικά»
Το νέο υποστηρικτικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αποσκοπεί, έτσι, στην επιστροφή
στα βασικά, πρόθεση που υπαγορεύεται από την ίδια ανάγκη με εκείνη του ομώνυμου
διεθνούς κινήματος (Back to basics), το οποίο αντιμετωπίζει την έλλειψη βασικών δεξιοτήτων των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Sizer, 1984. Carter, 1995). Η στροφή στα βασικά νοείται με την έννοια του ελέγχου από τον διδάσκοντα του βαθμού στον
οποίο ο μαθητής κατέχει τις βασικές δεξιότητες σε κάθε επίπεδο γλώσσας (λεξιλογικό, σημασιολογικό, μορφολογικό, μορφοσυντακτικό), προκειμένου να οικοδομήσει νέα γνώση,
έτσι ώστε να επανέρχεται εν είδει ομόκεντρων κύκλων η γνώση και η διαδικασία απόκτησής της.
Παρόλο που οι αντιλήψεις του κινήματος αυτού για τη γλώσσα, η οποία αντιμετωπίζεται ως
αποπλαισιωμένος κώδικας, θεωρούνται ξεπερασμένες και εγκαταλείφθηκαν σχετικά νωρίς
από την επιστημονική κοινότητα (Κουτσογιάννης, 2010), στην τεχνική και επαγγελματική,
όμως, εκπαίδευση επιτρέπουν ακόμη και σήμερα στον διδάσκοντα του υποστηρικτικού
μαθήματος να αντιληφθεί με ακρίβεια το βάθος των προβλημάτων και δυσκολιών των μαθητών του ως προς τον χειρισμό της γλώσσας και να προγραμματίσει τις μεθόδους αντιμετώπισής τους σε συνεργασία – εάν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο- με τον καθηγητή της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Προσπάθειες κατά το Α΄ τετράμηνο
Στο α΄ τετράμηνο, ο σκοπός του επαρκούς χειρισμού της Νεοελληνικής Γλώσσας και της
κατάκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων από τους μαθητές μας υπηρετήθηκε με φωτοτυπίες από
το βιβλίο των Γλωσσικών Ασκήσεων (Κανδήρου, Πασχαλίδης, Ρίζος, 2009) που προορίζεται
για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Μολονότι το διδακτικό αυτό εγχειρίδιο στηρίζει πρακτικά
και πολύπλευρα τη γλωσσική διδασκαλία μέσα από πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν όλα
τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας (ορθογραφία, στίξη, παραγωγή, ιστορία της γλώσσας
μας και ετυμολογία), δεν ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των μαθητών μας,
καθώς οι ασκήσεις που περιέχει είναι αρκετά ή πολύ δύσκολες και δεδομένης της αδυναμίας τους να γράφουν, πολλές φορές η χρήση του υπήρξε αναποτελεσματική. Λίγο πριν τα
Χριστούγεννα, όταν αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και τα βιβλία που συνοδεύουν το Λογισμικό «Νέα Λογομάθεια», κυρίως η Ορθογραφία και το Συντακτικό, οι ασκήσεις εμπλουτίστηκαν με πιο προσιτό υλικό δανεισμένο από αυτά. Οι μαθητές μας, έτσι, ένιωθαν αυτοεκτίμηση γράφοντας - ή λέγοντας - με ευκολία, για παράδειγμα, τις φράσεις (το κατάρτι του
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καραβιού, το δάκρυ του παιδιού, τα οξέα των λεμονιών, τα δόρατα των παλικαριών) στον
άλλον αριθμό.
Η καινοτομία κατά το Β΄ τετράμηνο
Στο β΄ τετράμηνο, το σχολείο μας επελέγη πιλοτικά, μαζί με άλλα τριάντα ΕΠΑ.Λ., για να
χρησιμοποιήσει το Λογισμικό «Νέα Λογομάθεια» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου,
στη διδασκαλία του υποστηρικτικού μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Έτσι, μάς παραχωρήθηκε για ένα συνεχόμενο δίωρο ένα Εργαστήριο Πληροφορικής, στους Η/Υ του οποίου εγκαταστάθηκε το εν λόγω λογισμικό.
Η χρήση των ΤΠΕ και η Γλωσσική Διδασκαλία
Είναι γεγονός πως η σύγχρονη παιδαγωγική προσεγγίζει και αξιοποιεί τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) με δύο τρόπους: είτε ως νοητικά εργαλεία, είτε ως
πηγές πληροφόρησης και μέσα επικοινωνίας. Το δεύτερο ρεύμα που εμφανίστηκε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Παρουσιάζεται στα σενάρια διδασκαλίας που αφορούν το μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας και βρίσκονται αναρτημένα σε αγγλόφωνους ή ελληνόφωνους
κόμβους ή περιγράφονται σε σχετικά άρθρα. Σε αυτή την περίπτωση η έμφαση της διδασκαλίας μετατοπίζεται στην αναζήτηση, τη συγκέντρωση και την επεξεργασία πληροφοριών, καθώς και στην πολυμεσική παρουσίασή τους (Νικολαΐδου, 2009. Νικολαΐδου, 2010).
Όμως, το ζητούμενο της ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία δεν μπορεί να εξαντλείται στη
χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων, προκειμένου να αυξηθούν οι προσφερόμενες
πληροφορίες και να παρουσιαστούν ελκυστικότερα. Αντιθέτως, χρειάζεται να εστιάζεται
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων και πειραματικών μορφών
έκφρασης, δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας, εναλλακτικών μορφών διευρεύνησης και οικοδόμησης γνώσης (diSessa, 1995).
Παρόλ’ αυτά, η χρήση ενός καινοτόμου εργαλείου, του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού
λογισμικού, της «Νέας Λογομάθειας», υπηρετεί μια πιο συντηρητική και παραδοσιακή
πρόταση διδασκαλίας που απηχεί το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του (πρώτη
παρουσίαση του το 1997).
Η «Νέα Λογομάθεια»
Το λογισμικό «Νέα Λογομάθεια» αποτελεί μετεξέλιξη του γνωστού λογισμικού «Λογομάθεια» και προσφέρει έναν πλούτο εργαλείων Γλωσσικής Τεχνολογίας για επισήμανση και
διόρθωση ορθογραφικών λαθών και λαθών συμφωνίας μεταξύ των λέξεων, εργαλείων συγγραφής κειμένων, εργαλείων για την κλίση οποιασδήποτε λέξης. Το περιβάλλον του λογισμικού είναι ελκυστικό, με χρώματα, ο μαθητής κινείται στο «Δάσος της Γνώσης» με φόντο
την Ακρόπολη και μπορεί να συμβουλευτεί το Λεξικό όρων (με 58 λήμματα).
Το διδακτικό DVD-ROM, λοιπόν, όπως διατυπώνεται από τους δημιουργούς του (Καραγιάννης, 2005) καλύπτει το σύνολο των γλωσσικών φαινομένων της Νεοελληνικής Γλώσσας
και αποσκοπεί στο:
1) να παρακολουθήσουν οι μαθητές την πορεία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας,
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2) να συνειδητοποιήσουν και να εντοπίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν την πολυμορφία
της γλωσσικής έκφρασης και
3) να εξασκηθούν σε θέματα που αφορούν και στα τέσσερα επίπεδα του λόγου: Συντακτικό,
Γραμματική, Λεξιλόγιο, Ορθογραφία.
Έτσι, οι μαθητές μας έρχονται ξανά σε επαφή με τη δομή της Νεοελληνικής Γλώσσας, μέσω των «Διδακτικών μερών» που επεξηγούν δύσκολες έννοιες και εντυπωσιάζονται από τις
διάφορες προσεγγίσεις: συνθετική φωνή, animation. Καθώς, μάλιστα, πολλές ασκήσεις είναι σχεδιασμένες με παιγνιώδη τρόπο τούς κινητοποιούν για να εργαστούν ευχάριστα. Στη
γραμματική, για παράδειγμα, της πρώτης ενότητας σημειώνουν αμέσως το χρόνο του ρήματος (παρόν, παρελθόν, μέλλον) σε προτάσεις όπως: -Θα ταξιδέψεις με αεροπλάνο; Ή –
Θα έχω διαβάσει καλύτερα την επόμενη φορά, ενώ πειραματίζονται με περιέργεια σε πιο
σύνθετες ανάλογες ασκήσεις χρόνου (παρόν, παρελθόν, μέλλον και εξακολουθητικός, στιγμιαίος, συντελεσμένος) στις προτάσεις: - Θα φυτέψω μια κολοκυθιά. Ή -Έκλεισα τη βρύση.
Η τεχνολογία, όμως, δεν είναι ιδεολογικώς ουδέτερη και πολιτιστικώς αποχρωματισμένη το αντίθετο μάλιστα. Η έμφαση, λοιπόν, που το λογισμικό αυτό δίνει στη μεγάλη ιστορία
της ελληνικής γλώσσας, μέσω των στοιχείων που παραπέμπουν στην αρχαιότητα και η εκτενής αναφορά στην ιστορία και σημασία της ελληνικής γλώσσας, που συνοδεύεται και
από σχετικό βιβλίο, εκφράζουν την έντονη συζήτηση της δεκαετίας του 1980 κυρίως, για το
εάν υπάρχει γλωσσικό πρόβλημα στους νέους ή όχι και ποια η σχέση τους με τη συνέχεια
της γλώσσας (Κουτσογιάννης, 2010).
Παρατηρούμε πως στο λογισμικό αυτό ρόλο δασκάλου έχει αναλάβει μια αρχαιοελληνική
φιγούρα που με τη φωνή της και τις εκφράσεις της ακολουθεί το πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας: «ερώτηση- απάντηση- αξιολόγηση». Με τον τρόπο, όμως, αυτό, ο ρόλος
του διδάσκοντα της τάξης είναι πολύ περιορισμένος: καλείται να υποδείξει στους μαθητές
την προς επεξεργασία ενότητα, να επιβάλλει την τάξη στο Εργαστήριο Πληροφορικής, και
να παρακολουθεί την επίδοση των μαθητών μέσω των στατιστικών στοιχείων που παρέχει
το συγκεκριμένο λογισμικό.
Οι γνωστικοί, άλλωστε, στόχοι του λογισμικού εμφορούνται από τις θεωρίες του συμπεριφορισμού ως προς τη μάθηση και του δομισμού ως προς τη μελέτη της γλώσσας, θεωρίες
κυρίαρχες στις Η.Π.Α μέχρι και τη δεκαετία του 1960 (Κουτσογιάννης, 2010). Ο Η/Υ, λοιπόν,
ως υπομονετικός δάσκαλος αναλαμβάνει να διδάξει ή να εξασκήσει τους μαθητές στις
γλωσσικές δομές: η ύλη παρέχεται σε μικρές, δέκα ενότητες, η σωστή επιλογή του μαθητή
στις ασκήσεις ενισχύεται, καθώς επιβραβεύεται με τα λεγόμενα «ηλεκτρονικά βραβεία»
που έχουν επιλεγεί από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας τούς παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση, ώστε να οδηγηθούν στην επιλογή της
ορθής - προαποφασισμένης- απάντησης.
Οι μαθητές μας φαίνονται χαρούμενοι που χρησιμοποιούν τους Η/Υ, και παρόλο που μπαίνουν στον πειρασμό να περιηγηθούν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή στο Youtube, ασχολούνται με τις ασκήσεις του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια» για αρκετή ώρα με ενδιαφέρον. Ενώ, μάλιστα, βρίσκουν τις περισσότερες ασκήσεις εύκολες, κάποιες τούς φαίνονται απρόσμενα περίπλοκες: για παράδειγμα, στην ερώτηση: - ποια είναι η γενική του ονό-
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ματος «το σκυλί»; απάντησαν «του σκύλου» και χρειάστηκε χρόνος για να συνειδητοποιήσουν ότι ο σκύλος και το σκυλί είναι μεν το ίδιο ζώο, αλλά όνομα διαφορετικού γένους.
Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα και η γλωσσική εκπαίδευση
Όμως, ακόμη και στο Εργαστήριο Πληροφορικής, με τις πολλές προκλήσεις στη χρήση του
Η/Υ, ο ρόλος του διδάσκοντα παραμένει ισχυρά ρυθμιστικός. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, πως η
χρήση του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια» μπορεί να λειτουργήσει σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά και εποικοδομητικά τη μία από τις δύο διδακτικές ώρες του υποστηρικτικού
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, κατά την οποία η διδασκαλία της γλώσσας εκλαμβάνεται ως μια ατέρμονη εξάσκηση στις δομές της γλώσσας σε επίπεδο λέξης και πρότασης και η μάθηση προκύπτει μέσα από την επανάληψη και την επιβράβευση. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, λοιπόν, επιχειρήσαμε κάτι διαφορετικό: χρησιμοποιήσαμε το Λεξικό
της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη), στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που βρίσκεται στην Πύλη για την ελληνική
γλώσσα (www.greek-language.gr).
Πρόκειται για αυτό που αποκαλούμε συνήθως διερευνητικό λογισμικό: δεν είναι στατικό,
αφού δεν υπάρχουν προειλημμένες απαντήσεις, όπως συμβαίνει με το κλειστό λογισμικό
«Νέα Λογομάθεια», ούτε συγκεκριμένες πορείες που υποχρεούται να ακολουθήσει ο μαθητής ή ο διδάσκων. Το λεξικό, στην περίπτωση αυτή, μετατρέπεται σε γλωσσοδιδακτικό περιβάλλον, το πεδίο αναζήτησης, όμως, είναι παρόμοιο με του λογισμικού που ήδη συζητήσαμε: η λέξη, η πρόταση και η γνώση της γραμματικής είναι τα ζητούμενα (Κουτσογιάννης,
2010).
Με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού, όμως, αλλάζει η συνολική στάση του διδάσκοντα:
δεν διδάσκει πια, αλλά παροτρύνει για «διερευνητική μάθηση». Ο μαθητής καλείται να ερευνήσει και να διατυπώσει το συμπέρασμά του. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον
ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην άποψη που υποστηρίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ρόλο στη δημιουργία του νέου σχολείου του 21ου αι., καθιστώντας τον μαθητή ενεργούν υποκείμενο κι όχι απλό καταναλωτή γνώσης (Papert 1993). Οι ασκήσεις που επιλέγονται προς επεξεργασία αφορούν τα συνώνυμα ή αντώνυμα λέξεων, τις σημασίες λέξεων ή
φράσεων και τη δημιουργία μικροκειμένων με τη χρήση αυτού του υλικού. Προέρχονται
από φωτοτυπημένες σελίδες του βιβλίου των Γλωσσικών Ασκήσεων ή άλλων παρεμφερών
από το διαδίκτυο. Οι μαθητές μοιάζουν γοητευμένοι από την αναζήτηση στο λεξικό και τις
δημιουργικές δυνάμεις που ανακαλύπτουν ότι διαθέτουν.
Σε δοσμένες προτάσεις, για παράδειγμα, συμπληρώνουν τα κενά με ένα από τα απαιτητικά
συνώνυμα (ιδιαιτερότητα, ιδιορρυθμία, ιδιοτροπία, ιδιοσυγκρασία, εκκεντρικότητα, παραξενιά) που βρίσκονται σε παρακείμενο πλαίσιο και έχουν ήδη ερμηνευτεί από το σχετικό
λήμμα του ηλεκτρονικού λεξικού και κατανοηθεί μέσω των παραδειγμάτων που το συνοδεύουν. Έτσι, αφού ο μαθητής αναζητήσει και μελετήσει το λήμμα: ιδιοτροπία η
[iδiotropía]: συνήθεια της καθημερινής συμπεριφοράς που έρχεται σε αντίθεση με το κανονικό και γι΄ αυτό ενοχλεί ή παραξενεύει· παραξενιά· (πρβ. ιδιορρυθμία): Έχει την ~ να τρώει
το φρούτο πριν από το φαγητό. Έχω ιδιοτροπίες, είμαι ιδιότροπος. || ~ της φύσης, μπορεί
τότε με σιγουριά να επιλέξει αυτήν τη λέξη για να συμπληρώσει την πρόταση: Στις
………………………….. του οφείλεται ότι ζει απομονωμένος, χωρίς φίλους και παρέες.
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Επίσης, στο Εργαστήριο Πληροφορικής μάς παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την
ομαδοσυνεργατική μάθηση (ανά δύο ή τρεις μαθητές σε έναν Η/Υ). Ο μαθητής διατηρεί την
αυτονομία του μέσα στην ομάδα, καθώς , όμως, είναι υποχρεωμένος να διαπραγματευτεί
τα συμπεράσματα του με την υπόλοιπη ομάδα για να προκύψει ένα αποτέλεσμα από κοινού, η μαθησιακή διαδικασία δημιουργικής δόμησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας ολοκληρώνεται μέσα από μία συνεργατική διαδικασία μάθησης (Vygotsky,
1978).
Άλλωστε, απώτερος σκοπός του γλωσσικού μαθήματος είναι να κατακτήσουν οι μαθητές
μας τους τρεις πυλώνες της παραγωγής λόγου - σε επικοινωνιακό πλαίσιο: το περιεχόμενο,
τη διατύπωση και τη δομή του νέου κειμένου (Π.Δ. 61/2012). Έτσι, θεωρούμε πως ένας
συνδυασμός των δύο αυτών μέσων, του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια» και του ηλεκτρονικού λεξικού, στο πλαίσιο του υποστηρικτικού μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας γίνονται μέσα γραμματισμού. Μπορούν, δηλαδή, να δώσουν ώθηση στους μαθητές μας για
διάβασμα και δημιουργικό γράψιμο, ώστε η γνώση να κατακτηθεί και να αναδημιουργηθεί
με γνώμονα τη γλωσσική, πολιτιστική και ιδεολογική αφετηρία τους (Κουτσογιάννης,
2001).
Συμπεράσματα
Γενικότερα και συνοψίζοντας τα συμπεράσματά μας κατά το β΄ τετράμηνο διδασκαλίας του
υποστηρικτικού μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ. με τη
χρήση των ΤΠΕ, διαπιστώνουμε πως χρειάζεται πρώτα-πρώτα η χάραξη μιας συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης πολιτικής σχετικά με την ελληνική γλώσσα και την καινοτόμα διδασκαλία της κι όχι η ευκαιριακή αντιμετώπιση. Είναι, όμως, αισιόδοξο το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης της γλωσσικής διδασκαλίας στα ΕΠΑ.Λ.
σε σχέση με τα γενικά λύκεια και αξιοποιήθηκαν λογισμικά που έδωσαν στους μαθητές μας
τη δυνατότητα αναγκαίας επανάληψης βασικών ενοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας ως
προς το Λεξιλόγιο, τη Γραμματική, το Συντακτικό και την Ορθογραφία.
Άλλωστε, αυτό που λείπει δεν είναι τα Λογισμικά. Επίκαιρο και αυθεντικό γλωσσικό υλικό
παρέχει αφειδώς το διαδίκτυο. Αυτό που λείπει είναι η ύπαρξη μιας επίκαιρης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης από τους διδάσκοντες του υποστηρικτικού γλωσσικού μαθήματος, η οποία θα παρέχει επιμορφωτικό υλικό που θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και εργαλεία, όπως δοκιμασμένες διδακτικές προτάσεις ανάλογες με τις δυνατότητες των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., ένα forum για την ανάπτυξη του οικείου προβληματισμού μας και μια υπηρεσία για την απαραίτητη τεχνική εξ αποστάσεως υποστήριξη. Επίσης, χρειάζεται να αυξηθούν τα νεοελληνικά χρηστικά λεξικά ηλεκτρονικής μορφής που
χρησιμοποιούνται και να συγκεντρωθούν σε έναν ή περισσότερους κόμβους, καθώς η παράλληλη χρήση λεξικών είναι μια ιδιαιτερότητα που προσφέρει η τεχνολογία και χρειάζεται
να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε διδακτικό σενάριο της Νεοελληνικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ
δεν θα μένει μετέωρο, ασυνεχές και χωρίς σαφή στόχο, αλλά θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου παιδαγωγικού σχεδίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

199/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βιβλιογραφία
1. Carter, R. (1995), Keywords in Language and Literacy. London and New York: Routledge
2. diSessa, A. – Hoyles, C.- Noss, R.- Edwards, L. (1995), Computers and Exploratory Learning, Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 15-29
3. Papert, S. (1993), The Children’s Machine. Rethinking School in the Age of the Computer.
Harvester-Wheatsheaf
4. Siger,T. (1984), Horace’s Compromize the dilemma of the American High School, Boston: Hongton M:Elfin
5. Vygotsky, L.S. (1978), Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
6. Κανδήρου, Γ.-Πασχαλίδης, Δ.- Ρίζος, Σ. (συντονισμός: Τσολάκης,Χ.), Γλωσσικές Ασκήσεις
για το Γενικό Λύκειο, ΟΕΔΒ, Αθήνα
7. Καραγιάννης, Γ. (2005), Σειρά Νέα Λογομάθεια, Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Περί Γλώσσας-Εισαγωγή, ΙΕΛ,7-9
8. Κουτσογιάννης, Δ. (2001), «Πληροφορική- επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις», στο
Δ. Κουτσογιάννης (επιμ.), Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
9. Κουτσογιάννης, Δ. (2010), «Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και αξιοποίηση των ΤΠΕ» , στο Επιμορφωτικό υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ. 3: κλάδος ΠΕ02, Πάτρα, 71-99
10. Λακασάς, Α. (2012), Οι δύο όψεις του νομίσματος στα ΕΠΑ.Λ. Από τη μία δημιουργικότητα και διακρίσεις, από την άλλη, σχολική δραστηριότητα σε αποσύνθεση και αδιάφοροι μαθητές, Εφημερίδα Καθημερινή, 19/05
11. Νικολαΐδου, Σ. (2009), Η διδασκαλία της λογοτεχνίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
περιοδικό Φιλόλογος, τ.138, 1202-1208
12. Νικολαΐδου, Σ. (2010), «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές»,
στο Επιμορφωτικό υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης, τ. 3: κλάδος ΠΕ02, Πάτρα, 129-140
13. Παΐζη, Λ. – Καβουκόπουλος, Φ. (2001), Η γλώσσα στο σχολείο, κοινωνιογλωσσικές διαφορές και σχολική πρόοδος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Νεφέλη, Αθήνα, 19-20
14. Π.Δ. 61/2012 ΦΕΚ 112 Α΄/2012 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»
15. Χατζηαναστασίου, Τ. (2001), Το άλλο σχολείο, πρόταση για μια παιδεία χωρίς αποκλεισμούς από την εμπειρία διδασκαλίας στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση,
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 12-27
16. Χατζηαναστασίου, Τ. (2011), Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα,15-74

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

200/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με τη χρήση συγχρόνων προγραμματιστικών περιβαλλόντων
Αγγελική Σπαή,
Ιδιωτική Νηπιαγωγός-Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας για την εκπαίδευση»,
angelikisp@yahoo.gr
Μαρία Σφυρόερα,
Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ,
msfyroera@ecd.uoa.gr
Περίληψη
Είναι κοινός τόπος ότι στην εποχή μας οι ψηφιακές αναπαραστάσεις της πληροφορίας βρίσκονται εντός της σχολικής τάξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ξεκινώντας από την
προσχολική εκπαίδευση, γεγονός το οποίο διαφαίνεται κι από την επίσημη εφαρμογή των
νέων αναλυτικών προγραμμάτων του «Ψηφιακού Σχολείου» από την ερχόμενη σχολική
χρονιά. Τα σημερινά παιδιά θεωρούνται ψηφιακοί γηγενείς, καθώς γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε μία εποχή που κατακλύζεται από τα ψηφιακά μέσα. Με την παρούσα μελέτη θα
στόχος μας ήταν να παρατηρήσουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα για την μέθοδο
που θα κινητοποιούσε πιο πολύ τα παιδιά στη μάθηση, θα συνέβαλε με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην οικοδόμηση της γνώσης και θα τα ωθούσε στη συνεργασία. Η παρούσα
έρευνα διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» κι αφορά στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα του
φαινόμενου της τήξης και της πήξης με δραστηριότητες πραξιακής και συμβολικής αναπαράστασης, σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Όσον αφορά τις πραξιακές δραστηριότητες,
αυτές βασίστηκαν σε πειραματικές δραστηριότητες, ενώ οι συμβολικές σε ψηφιακές εφαρμογές με την αξιοποίηση συγχρόνων προγραμματιστικών περιβαλλόντων και διαδικτυακού
παιχνιδιού.
Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακή μάθηση, αναλογική μάθηση, ψηφιακή αφήγηση με διαδραστικά
στοιχεία, ψηφιοποίηση φυσικών φαινομένων, επιστημονικός εγγραμματισμός.
Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με ΤΠΕ
Τα παιδιά καθημερινά οικοδομούν απόψεις για τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει και
για τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, βασιζόμενα στις προσωπικές τους εμπειρίες και στις
παρατηρήσεις τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνουν τα νοητικά μοντέλα, τα οποία
αρκετές φορές δεν συμβαδίζουν με την επιστημονική γνώση. Συνεπώς στόχος του σχολείου
είναι να μετασχηματιστούν οι προέννοιες σε σχολική γνώση η οποία θα συμβαδίζει με τις
επιστημονικές αρχές, δηλαδή να επέλθει η εννοιολογική αλλαγή (Σολομωνίδου, 2006).
Η προσχολική ηλικία δίνει στα παιδιά ένα δυναμικό πεδίο για την οικοδόμηση γνωστικών
εργαλείων με τα οποία θα ανιχνεύουν και θα συγκροτούν τον κόσμο που τα περιβάλλει
(Καμπεζά, 2009). Τα νήπια συχνά γνωρίζουν δύσκολα φυσικά φαινόμενα και χρησιμοποι-
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ούν με ασάφεια έννοιες και φυσικούς όρους (Ραβάνης,2009). Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της προέλευσης των προεννοιών διαπιστώθηκε πως τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή
μαζί τους, από τις ταινίες κινούμενων σχεδίων, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα ψηφιακά
παιχνίδια και γενικότερα άλλες ψηφιακές πηγές (Ραβάνης,2009). Κατά αυτόν τον τρόπο,
δημιουργείται η ανάγκη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, αφού φαίνεται πως τα τεχνολογικά μέσα κινητοποιούν
τα παιδιά στην οικοδόμηση της φυσικής γνώσης. Σύμφωνα με την Σολομωνίδου (2006), η
επιλογή κατάλληλων τεχνικών μέσων και η οργάνωση εποικοδομητικών περιβαλλόντων
μάθησης που θα είναι τεχνολογικά εμπλουτισμένα, συνιστούν σημαντικούς παράγοντες οι
οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας των φυσικών εννοιών.
Το ψηφιακό παιδαγωγικό υλικό περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τους μικροκόσμους, τις προσομοιώσεις, τις ψηφιακές αφηγήσεις και τα ψηφιακά παιχνίδια (Σεραφείμ &
Φεσάκη, 2009). Με τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό εννοούμε το λογισμικό «που εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία, και
κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα» (Μικρόπουλος,
2000, σ:41) και «χρησιμοποιούνται για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και
της μάθησης» (Κόμης, 2004, σ:73) Το εκπαιδευτικό λογισμικό περιλαμβάνει πακέτα εφαρμογών επιμορφωτικού, εγκυκλοπαιδικού και ψυχαγωγικού τύπου που έχουν τη μορφή
edutainment, δηλαδή συνδυάζουν την εκπαίδευση (education) με την διασκέδαση
(entertainment) (Μικρόπουλος, 2000).
Στο νηπιαγωγείο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε εκπαιδευτικά λογισμικά για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, για να γίνει προσομοίωση διαφόρων φαινομένων του
πραγματικού κόσμου. Με τον όρο «προσομοίωση», εννοούμε τη μίμηση της συμπεριφοράς
ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα. Η μίμηση μπορεί να πάρει τη μορφή ενός μοντέλου που μπορεί να το χειριστεί ένας υπολογιστής (Μικρόπουλος, 2000). Όπως τονίζουν οι
Σεραφείμ και Φεσάκης (2009), οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις σχεδιάζονται για τη μελέτη
και την κατανόηση ενός φυσικού φαινομένου μέσα από την παρατήρηση του και μέσω της
ανάδρασης που παράγεται από την προσομοίωση. Στις προσομοιώσεις δίνεται έμφαση στη
βίωση εμπειριών από τον πραγματικό κόσμο μέσω της συμμετοχής στην εικονιστική αναπαράσταση, η οποία αναπαράσταση μπορεί να αφορά ένα πιο σύνθετο σύστημα, όπως μία
πόλη ή ένα οικοσύστημα (Νικολοπούλου, 2009). Τέλος, οι προσομοιώσεις μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για διερεύνηση και ανακάλυψη, καθώς τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το
λογισμικό (Νικολοπούλου, 2009).
Όπως επισημαίνει η Σολομωνίδου (2006), ένα εποικοδομητικό λογισμικό για τη διδασκαλία
των φυσικών επιστημών, προκειμένου να καταφέρει να επιφέρει την εννοιολογική αλλαγή,
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία που έχουν για τη μάθηση οι προϋπάρχουσες
ιδέες των παιδιών. Επίσης, θα πρέπει το περιεχόμενο της μάθησης να είναι οργανωμένο
μέσα από διαδοχικούς διδακτικούς μετασχηματισμούς. Τέλος, ο σχεδιασμός των διδακτικών δραστηριοτήτων του θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο με βάση τη γνώση του ειδικού αλλά
και έχοντας ως γνώμονα τις γνωστικές ασυμφωνίες των παιδιών.
Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται πως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας συνιστούν ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, αρκεί όμως να υ-
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πάρχει το κατάλληλο υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών που έχει απέναντί του. Δεν αρκεί να πάρουμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που ακολουθεί μια θεωρία
μάθησης, είτε αυτή είναι του εποικοδομητισμού είτε του συμπεριφορισμού, και να το εφαρμόσουμε με τους μαθητές. Η πραγματικότητα είναι πως δεν υπάρχουν λογισμικά των
φυσικών επιστημών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και πως ελάχιστες είναι οι εφαρμογές
των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό αποδεικνύεται από την ελάχιστη βιβλιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα.
Στοχοθεσία και Μεθοδολογία παρεμβάσεων
Στόχος των παρεμβάσεων ήταν να προσεγγιστεί το γνωστικό αντικείμενο των φυσικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα να αντιληφθούν τα παιδιά τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία
της τήξης και της πήξης ενός υλικού και την έννοια της αιτιότητας, δηλαδή τους παράγοντες
που οδηγούν στην τήξη ή την πήξη του. Ακόμη, επιδιώξαμε να παρατηρήσουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα για την μέθοδο που θα κινητοποιούσε πιο πολύ τα παιδιά στη
μάθηση και θα τα ωθούσε στη συνεργασία. Συνεπώς έγινε μία σύζευξη τόσο των αναλογικών, όσο και των ψηφιακών δραστηριοτήτων με τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για τα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης περιβάλλοντος
και πιο συγκεκριμένα του φυσικού περιβάλλοντος και του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Αρχικά, ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παιδική σκέψη, όσον αφορά
στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Συνήθως τα νήπια δεν μπορούν να συνδέσουν την τήξη με
την παροχή θερμότητας και δεν αναγνωρίζουν ότι ένα υλικό που περνάει από τη στερεή
στην υγρή κατάσταση δεν αλλάζει από άποψη σύστασης (Ραβάνης, 2003). Ακόμη, τους είναι αρκετά δύσκολο να κάνουν προβλέψεις σχετικά με το τι θα συμβεί αν πάνω στο γκαζάκι
βάλουμε έναν δίσκο με παγάκια, αλλά όταν παρακολουθήσουν τη διαδικασία, τότε την αποδίδουν στη «ζέστη» που παρέχει η θερμαντική συσκευή (Βαΐτση κ.αλ. 1993, Ραβάνης,
1999, από Ραβάνη, 2003).
Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της έρευνας-δράσης, που είναι
μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του πραγματικού κόσμου και μια εξέταση
από κοντά των επιδράσεων της (Cohen, Manion, 1997). Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε διότι είναι συμμετοχική, δηλαδή ο ερευνητής μπορεί να λαμβάνει μέρος άμεσα
στην υλοποίηση της έρευνας, και αξιολογική, αφού η πορεία της αξιολογείται συνεχώς μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης (Cohen, Manion, 1997). Επίσης, αξιοποιήθηκε
συμπληρωματικά η μη-κατευθυντική συνέντευξη, όπου η πορεία των ερωτήσεων που τέθηκαν καθοδηγήθηκε από τα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκμαίευση των απόψεων και των προϋπαρχουσών γνώσεων τους. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο της παρατήρησης-καταγραφής τόσο των αλληλεπιδράσεων των παιδιών
με τα υλικά και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και των λεκτικών και μη λεκτικών εκφράσεων τους. Πιο συγκεκριμένα η παρατήρηση ήταν συμμετοχική, αφού ο εκπαιδευτικός ενεπλάκη στις ίδιες τις δραστηριότητες που επιχείρησε να παρατηρήσει, συμμετείχε στις συζητήσεις και προσπάθησε με διακριτικό τρόπο να προβληματίσει τα παιδιά και να τα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων. Ως μέσα καταγραφής επιλέχθηκαν το ημερολόγιο και η
μαγνητοφώνηση των συζητήσεων, οι οποίες και απομαγνητοφωνήθηκαν. Εν τέλει, επιδιώ-
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χτηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, με το συνδυασμό περισσότερων μεθόδων συλλογής
στοιχείων, ώστε να επιτευχθεί η έγκυρη κι αξιόπιστη αξιολόγηση των αλλαγών που περιέρχονταν στις γνώσεις των παιδιών.
Περιγραφή παρεμβάσεων
Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο έως το Μάρτιο του σχολικού
έτους 2011-2012. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ανομοιογενείς ομάδες ως προς τις δεξιότητες. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από επτά παιδιά κι ασχολήθηκαν με δραστηριότητες
πραξιακού χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη ομάδα είχε έξι μέλη που ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες συμβολικού χαρακτήρα με τη χρήση ψηφιακού υλικού.
Γενικός σκοπός των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία της πήξης και της τήξης και ποιοι παράγοντες οδηγούν στην τήξη
των υλικών. Πιο συγκεκριμένα, βασικά ερευνητικά ερωτήματα ήταν σε ποια από τις δύο
περιπτώσεις τα παιδιά θα αντιλαμβάνονταν τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, θα κατανοούσαν τη σταθερότητα του υλικού, και θα συνεργάζονταν αποδοτικά στα πλαίσια των
ομάδων.
Το ψηφιακό υλικό επιτρέπει στα παιδιά να παρατηρήσουν φαινόμενα ή διαδικασίες, άμεση
εμπειρία των οποίων θα ήταν δύσκολο να αποκτηθεί υπό άλλες συνθήκες (Σολομωνίδου,
2006). Για παράδειγμα, ακόμη κι αν γίνει αναφορά για την τήξη του χιονιού στο φυσικό περιβάλλον, θα είναι καθαρά θέμα τύχης η άμεση παρατήρησή του, ενώ η ψηφιοποίηση του
φυσικού φαινομένου δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να το δουν να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια τους. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά οι δραστηριότητες πραξιακού χαρακτήρα, δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να έχουν αισθητηριακές εμπειρίες. Ακόμη, το ψηφιακό
υλικό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αναπαράστασης του φαινομένου σε πολλά επίπεδα
μέσω διαφόρων προσομοιώσεων στον υπολογιστή (Σολομωνίδου, 2006). Επίσης, μέσω του
ψηφιακού υλικού ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τα άμεσα αποτελέσματα των ενεργειών του και να διαπιστώσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν οι προβλέψεις του
ευσταθούν, αφού χαρακτηριστικό των ψηφιακών δραστηριοτήτων είναι η συμπύκνωση του
χρόνου. Παράλληλα με αυτό το θετικό στοιχείο τους, στις ψηφιακές εφαρμογές υπάρχει κι
ένας κίνδυνος που προέρχεται από το γεγονός ότι τα νήπια δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη την
έννοια του χρόνου. Τέλος, όσον αφορά το ψηφιακό υλικό η διαδικασία είναι εξαρχής προκαθορισμένη, ενώ στις πειραματικές δραστηριότητες τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν τη
διαδικασία ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, αφού θα μπορούσαν να δοκιμάσουν την
τήξη οποιουδήποτε υλικού στο άμεσο περιβάλλον τους κινούσε το ενδιαφέρον.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες πραξιακής αναπαράστασης, αυτές είχαν τη μορφή πειραμάτων. Στην πρώτη παρέμβαση επιδιώχθηκε η ανίχνευση των προϋπαρχουσών ιδεών των
παιδιών για το φυσικό φαινόμενο μέσω της ελεύθερης συζήτησης και ζωγραφικής. Στις επόμενες παρεμβάσεις, έγινε η εισαγωγή της νέας γνώσης μέσω δραστηριοτήτων, όπου τα
παιδιά πειραματίζονταν με τα υλικά, παρατηρούσαν τη σύσταση και την κατάστασή τους,
περιέγραφαν τις αλλαγές που συνέβαιναν στην κατάστασή τους με την πρόσδοση θερμότητας ή ψύξης σε αυτά και διατύπωναν λειτουργικούς ορισμούς. Οι δραστηριότητες της τε-
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λευταίας ημέρας ήταν αξιολογικές, ώστε να διαπιστωθεί αν επήλθε η νέα επιστημονική
γνώση. Σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά συνέθεσαν ένα δικό τους παραμύθι με στοιχεία από
τις δραστηριότητες που είχαν πραγματοποιηθεί.
Ακριβώς ο ίδιος σχεδιασμός χρησιμοποιήθηκε και για τις συμβολικές δραστηριότητες στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αρχικός στόχος, ήταν όλες οι εφαρμογές να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, αφού όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει κι ο Prensky (2007), το παιχνίδι είναι
«ο παγκόσμιος δάσκαλος» (σ:133). Οι δραστηριότητες που στόχευαν στην ανίχνευση των
«προεννοιών» των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα, ήταν κοινές με αυτές της πρώτης ομάδας κι έγιναν με αναλογικό τρόπο. Οι δραστηριότητες των παρεμβάσεων που είχαν στόχο την εισαγωγή της νέας γνώσης ήταν μια ψηφιακή αφήγηση με διαδραστικά στοιχεία που
σχεδιάστηκε με το πρόγραμμα Alice Canergie Mellon, δύο πίνακες ταξινόμησης με παιγνιώδη χαρακτηριστικά που κατασκευάστηκαν μέσω του προγράμματος Game Maker κι ένα διαδικτυακό
παιχνίδι
που
κάλυπτε
και
τα
δύο
φυσικά
φαινόμενα
(http://fossweb.com/modulesK-2/SolidsandLiquids/activities/changeit.html).
Η ψηφιακή αφήγηση αξιοποιήθηκε προκειμένου να γίνει προσομοίωση του φαινομένου
της τήξης στο φυσικό περιβάλλον, ενώ οι πίνακες ταξινόμησης στόχευαν στην ανίχνευση
των γνώσεων των παιδιών για τα υλικά του παιχνιδιού και στην αξιολόγηση της νέας γνώσης που επήλθε. Ακόμη, στην τελευταία παρέμβαση τα παιδιά της δεύτερης ομάδας δημιούργησαν το δικό τους ψηφιακό παραμύθι, χρησιμοποιώντας μόνα τους τη βιντεοκάμερα, ώστε να ηχογραφήσουν τους εαυτούς τους. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως τα υλικά που αξιοποιήθηκαν στις αναλογικές και ψηφιακές δραστηριότητες ήταν ίδια.
Συμπεράσματα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
Αρχικά, όσον αφορά στο ψηφιακό υλικό και πιο συγκεκριμένα την ψηφιακή αφήγηση θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι εισήγαγε επιτυχώς τα παιδιά στο θέμα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν παρακολουθώντας την ψηφιακή ιστορία κι αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ήθελαν να την ξαναπαρακολουθήσουν και την περιέγραφαν με ενδιαφέρον στους φίλους
τους. Ακόμη, το διαδραστικό στοιχείο που εμπεριέχονταν τους κίνησε το ενδιαφέρον και
την προσοχή και τα παιδιά επιζητούσαν κι άλλα τέτοια στοιχεία κατά τη διάρκεια της αφήγησης, αφού συνεχώς έκαναν κλικ με το ποντίκι τους πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Επίσης, μέσω του υλικού τα παιδιά αντιλήφθηκαν την τήξη του χιονιού και την έννοια αιτίουαποτελέσματος. Ωστόσο, μέσω των πινάκων που σχεδιάστηκαν στο Game Maker έγινε ανίχνευση των προϋπαρχουσών γνώσεων των παιδιών όσο και προβληματισμών που αναδύθηκαν. Τα παιδιά έδωσαν μόνα τους τις λύσεις κι από αυτό το γεγονός φαίνεται η εφευρετικότητα του ψηφιακού γηγενή-digital native (Prensky, 2007). Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε πως το διαδικτυακό παιχνίδι είχε ενδιαφέρον για τα παιδιά, αφού τα ίδια επέλεξαν
να το παίξουν ξανά και ξανά με αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή.
Όσον αφορά το επίπεδο των αρχικών γνώσεων των παιδιών, καταλήγουμε πως τα μέλη και
των δύο ομάδων είχαν παρόμοιες αρχικές γνώσεις για τα δύο θερμικά φαινόμενα, αφού
δυσκολεύονταν να αντιληφθούν τις αιτίες που θα έκαναν ένα υλικό να λιώσει ή να πήξει, να
διαχωρίσουν τα υλικά με κριτήριο την τήξη τους ή την πήξη τους και να κάνουν υποθέσεις
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για τη μορφή των υλικών μετά την τήξη ή την πήξη τους. Με το πέρας των εφαρμογών τα
παιδιά οικοδόμησαν γνώσεις και καλλιέργησαν δεξιότητες σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα
με την ομάδα που άνηκαν. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές από τις δύο προσεγγίσεις.
Κριτήριο σύγκρισης

Ομοιότητες

Διαφορές

Σχέση αιτίουαποτελέσματος

Όσον αφορά το φαινόμενο της τήξης

Μόνο η ομάδα πραξιακής

και οι δύο ομάδες συνέδεσαν την

αναπαράστασης αντιλήφθη-

τήξη των υλικών με την παροχή θερ-

κε τις αιτίες που μπορούν να

μότητας.

προκαλέσουν την πήξη ενός
υλικού.

Χρήση ορολογίας

Και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούσαν

Μόνο η ομάδα πραξιακής

τους όρους «στερεό» και «υγρό», για

αναπαράστασης χρησιμο-

να περιγράψουν τα υλικά. Όμως με

ποίησε τους όρους «τήξη»

πιο συστηματικό τρόπο αυτό έγινε

και «πήξη».

από την ομάδα πραξιακής αναπαράστασης.
Κατανόηση σταθε-

Όσον αφορά στο φαινόμενο της τή-

Στο φαινόμενο της πήξης η

ρότητας υλικού

ξης και οι δύο ομάδες κατανόησαν

σταθερότητα υλικού κατα-

ότι η σταθερότητα ενός υλικού εξαρ-

νοήθηκε πλήρως μόνο από

τάται από διάφορους παράγοντες.

την ομάδα πραξιακής αναπαράστασης.

Συνεργασία/ Αλληλεπίδραση

Και στις δύο ομάδες υπήρξε συνεργασία, όμως σε αυτή της συμβολικής αναπαράστασης, τα παιδιά συνεργάστηκαν πιο αποδοτικά.
Πίνακας 1: Σύγκριση αποτελεσμάτων των δύο ομάδων

Αναφορικά με τη συνεργασία, αξίζει να επισημανθεί ότι στη δεύτερη ομάδα ένα παιδί που
είναι αρκετά υπερκινητικό και συνήθως δεν συνεργάζεται, επικοινώνησε και συνεργάστηκε
με την συμπαίχτριά του σε πολύ υψηλό βαθμό.
Επίσης, μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων εξαγάγαμε συμπεράσματα σχετικά με τους μηχανισμούς σκέψης των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να αναφερθεί πως ένα παιδί που
έχει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή διατήρησε το ενδιαφέρον του αμείωτο κι ολοκλήρωσε
την εργασία του υπολογιστή χωρίς να διασπάσει την προσοχή του, όπως συνήθως κάνει με
όλες τις δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους Shonfeld & Rohnen (2009, από Rekkedal &
Torstein, 2011), οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση επωφελούνται από
τη διαδικτυακή μάθηση περισσότερο από τους άλλους μαθητές.
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Σχετικά με το ερώτημα που είχαμε θέσει στην αρχή της μελέτης για τη μέθοδο που θα κινητοποιούσε περισσότερο τα παιδιά στη μάθηση, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως και
στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά κινητοποιήθηκαν. Ωστόσο, από τον παραπάνω πίνακα εξάγουμε το συμπέρασμα ότι στην ομάδα πραξιακής αναπαράστασης η γνώση οικοδομήθηκε
αποδοτικότερα.
Ωστόσο, τα παιδιά αυτής της ομάδας, συνεχώς ρωτούσαν πότε θα «έπαιζαν» στον υπολογιστή. Από την επιμονή των παιδιών να ασχοληθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά επιζητούν το ψηφιακό, καθώς αυτό υπάρχει στην καθημερινότητά τους. Εν αντιθέσει, τα παιδιά της δεύτερης ομάδας δεν ζήτησαν να ασχοληθούν με τις
δραστηριότητες της άλλης ομάδας.
Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα
πρέπει να βασίζεται σε έναν συγκερασμό πραξιακών και συμβολικών δραστηριοτήτων, αφού οι προσομοιώσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δουλειά του εργαστηρίου.
Αυτή την πραγματικότητα δεν πρέπει να την αγνοούμε ειδικά όταν τα ίδια τα παιδιά επιζητούν τα ψηφιακά μέσα. Η τεχνολογία υπάρχει μες στη ζωή μας και η παραπάνω ανάλυση
είναι μία απόδειξη της εργασίας των παιδιών μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εκεί είναι σαν να βρίσκονται στο «φυσικό» τους περιβάλλον, συνεργάζονται, αλληλοβοηθιούνται, προσπαθούν να δώσουν λύσεις στους προβληματισμούς τους. Σαν τελική
αποτίμηση της παραπάνω μελέτης θα θέλαμε να αναφέρουμε την πρόταση ενός συγκερασμού των πραξιακών και συμβολικών δραστηριοτήτων για την προσέγγιση των φυσικών
επιστημών, αφού το «πραγματικό» και το «ψηφιακό» αλληλοσυμπληρώνονται
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των διεργασιών του προσομοιώνοντας το μοντέλο του ενεργειακού ισοζυγίου

Σταματία Αρτέμη
Υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ
stamart84@gmail.com
Χαρίτων Πολάτογλου
Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ
hariton@physics.auth.gr
Περίληψη
Η παρούσα πρόταση, είναι μία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης περιβαλλόντων μάθησης
από απόσταση με απώτερο στόχο την επεξήγηση της έννοιας του κλίματος και των διεργασιών του σε κοινό διαφόρων ηλικιών και κοινωνικών ομάδων. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο
που βοηθά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης περιβαλλόντων μάθησης που τονίζουν την διαδραστικότητα μεταξύ διδασκομένων – διδασκόντων και
εκπαιδευτικού υλικού. Είναι ένα μέσο το οποίο ενισχύει και την σύγχρονη και την ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας για ένα τεράστιο (πληθυσμιακά) κοινό. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί
με τέτοιο τρόπο, ώστε να δράσει αποτελεσματικά για τον στόχο και σκοπό που έχει αποφασιστεί, και να αναπτυχθούν περιβάλλοντα μάθησης που θα μπορούν να ενθαρρύνουν την
διερευνητική και κριτική σκέψη.
Όσον αφορά το θέμα της φυσικής, έγινε μία προσπάθεια επεξήγησης των παραγόντων που
επηρεάζουν το κλίμα και της διαδικασίας υπολογισμού της μέσης θερμοκρασίας της Γης. Η
προσομοίωση – πείραμα που δημιουργήθηκε βασίστηκε στο κλιματολογικό μοντέλο του
ενεργειακού ισοζυγίου.
Λέξεις - κλειδιά: μοντέλο ενεργειακού ισοζυγίου, κλίμα, διδασκαλία εξ αποστάσεως
Εισαγωγή
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει και την εκπαιδευτική διαδικασία. Αναπτύσσονται νέες μέθοδοι εκπαιδευτικής επικοινωνίας με θετικά αποτελέσματα, αλλάζοντας τον
ρόλο του εκπαιδευτικού από «εκτελεστή» σε αρχιτέκτονα της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και του μαθητή από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε πρωταγωνιστή. Η δυνατότητα διδασκαλίας από απόσταση με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-Learning) βοηθά στην μάθηση νέων εννοιών και στην συμπληρωματική μάθηση ήδη γνωστών με κύριο
πλεονέκτημα την μαζικότητα, όσον αφορά το κοινό που απευθύνεται (ανήλικοι και ενήλικοι) και την διαθεσιμότητα, όσον αφορά το πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στην γνώση.
Στην Φυσική, η ενεργή συμμετοχή του μαθητή αποτελεί επιτακτική ανάγκη και η χρήση του
Η/Υ, χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου.
Στο τομέα του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα του κλίματος, έχει παρατηρηθεί και αποδειχθεί ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις, από ανηλίκους και ενήλικες, γύρω από έννοιες
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που περιγράφουν το κλίμα και δυσκολία στην επεξήγηση διεργασιών του (Spiropoulou et
al, 1997, Hantsaridou et al ,2005). Χαρακτηριστικά παραδείγματα της τελευταίας έρευνας
είναι η αδυναμία του στατιστικού δείγματος να διακρίνει την διαφορά των εννοιών του
κλίματος και του καιρού, η αδυναμία επεξήγησης του φαινομένου της μεταφοράς ενέργειας μεταξύ γεωγραφικών ζωνών και πώς η ύπαρξή του αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει
το κλίμα. Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που να
χρησιμοποιείται ευρέως για την κατανόηση του κλίματος και των διεργασιών του. Οι προσομοιώσεις μπορούν να αποτελέσουν μοναδικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου, αφού είναι ο μόνος τρόπος για την απεικόνιση και απόδοση του κλίματος σε παγκόσμιο και
τοπικό επίπεδο και για διάφορα χρονικά διαστήματα και κατανόηση του πώς υπολογίζεται
η μέση θερμοκρασία της Γης.
Κατανόηση κλίματος προσεγγίζοντας κλιματικά μοντέλα
Χρήση κλιματικών μοντέλων για την κατανόηση του κλίματος
Υπάρχουν αρκετά κλιματικά μοντέλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην μοντελοποίηση του κλίματος, ακόμα και
τα πιο λεπτομερή κλιματικά μοντέλα δεν μπορούν να αποδώσουν το πραγματικό κλιματικό
σύστημα. Κάθε κλιματικό μοντέλο αποτελεί προσπάθεια προσομοίωσης ποικίλλων διεργασιών που ευθύνονται για το κλίμα. Κύριες διεργασίες που λαμβάνουν μέρος σε αυτό είναι
οι ακόλουθες:
1. Η ενέργεια που αποδίδεται στην είσοδο και στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και η εκπομπή αντίστοιχα της υπέρυθρης ακτινοβολίας.
2. Η δυναμική, δηλαδή ο τρόπος μεταφοράς της ενέργειας γύρω από τον πλανήτη μέσα από τους ανέμους και τα ωκεάνια ρεύματα, από τα χαμηλά στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένων και των κατακόρυφων κινήσεων.
3. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια του πλανήτη, συμπεριλαμβάνοντας τα φαινόμενα του σχηματισμού πάγου στη θάλασσα και τη ξηρά, το χιόνι, τη
βλάστηση, καθώς και τα αποτελέσματα που προκαλούνται στις τιμές της ανακλαστικότητας, του ποσοστού ανάκλασης και απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας
ανάλογα με την φύση της επιφάνειας.
4. Η χημική σύσταση της ατμόσφαιρας και οι αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία π.χ.
ανταλλαγές άνθρακα ανάμεσα στον ωκεανό, τη ξηρά και την ατμόσφαιρα.
5. Η ανάλυση τόσο σε χρόνο όσο και σε χώρο που σημαίνει το χρονικό βήμα του μοντέλου καθώς και οι οριζόντιες και κατακόρυφες κλίμακες στις οποίες γίνεται η ανάλυση.
Λαμβάνοντας υπόψη το βάθος ανάλυσης καθεμιάς από τις παραπάνω διεργασίες και τις
διαστάσεις του μοντέλου, δηλαδή τον αριθμό των μεγεθών που καλείται το μοντέλο να υπολογίσει και να μελετηθούν, η μοντελοποίηση του κλίματος αναδεικνύεται από την παρακάτω πυραμίδα μοντελοποίησης:
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Σχήμα 1:
Η πυραμίδα μοντελοποίησης του κλίματος. Ο κατακόρυφος άξονας που καταδεικνύει τη σειρά αύξησης της πολυπλοκότητας δεν είναι ποσοτικός (με προσαρμογή από τους McGuffie και Henderson-Sellers, 2001).

Επιλογή μοντέλου
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να επιλεχθεί το κατάλληλο κλιματικό μοντέλο, πρέπει να
οριστούν οι σκοποί χρήσης του μοντέλου αυτού. Στην προσπάθεια δημιουργίας μιας
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας , στόχος δεν είναι η απλή απάντηση στις ερωτήσεις που
υπάρχουν γύρω από το κλίμα, αλλά να επικρατεί η καθοδηγούμενη ανακάλυψη και η
λογική του “μαθαίνω πώς να μάθω” καθ’ όλη την διαδικασία της μάθησης. Με αυτό τον
τρόπο οι διδασκόμενοι μαθαίνοντας πώς δημιουργείται ένα κλιματικό μοντέλο κατανοούν
πιο εύκολα και εις βάθος το φαινόμενο το ίδιο. Σε αντίθεση με το γεγονός ότι τα
κλιματολογικά μοντέλα είναι πολύπλοκα και δυσνόητα, το μοντέλο του ενεργειακού
ισοζυγίου είναι το καταλληλότερο εκπαιδευτικά εργαλείο καλύπτοντας όλες τις παραπάνω
ανάγκες χωρίς να μειονεκτεί εγκυρότητας.

Τι είναι το μοντέλο του ενεργειακού ισοζυγίου (EBMS);
Στο μοντέλο αυτό θεωρείται ότι επικρατεί μια ενεργειακή ισορροπία μεταξύ ενέργειας που
λαμβάνει ο πλανήτης και αυτής που εκπέμπει. Ξεκινώντας από την θεώρηση ότι ο πλανήτης
Γη είναι ένα μέλαν σώμα και ότι ισχύει η αρχή διατήρησης ενέργειας (εκπεμπόμενη (𝑅 𝑜𝑢𝑡 ) =
απορροφούμενη (𝑅 𝑖𝑛 )), μελετάται η Γη ανά γεωγραφική ζώνη αναλύοντας έτσι τις διάφορες
μορφές ενέργειας που συγκροτούν την εξερχόμενη και εισερχόμενη ακτινοβολία – ενέργεια.

Σχήμα 2: Μοντέλο ενεργειακού ισοζυγίου
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Το μοντέλο του ενεργειακού ισοζυγίου υπολογίζει την θερμοκρασία κάθε γεωγραφικής ζώνης (𝑇𝑖 ) (και κατ' επέκταση την μέση θερμοκρασία της Γης) λαμβάνοντας υπόψη φαινόμενα
– μεγέθη όπως τα αέρια του θερμοκηπίου, η μεταφορά ενέργειας μεταξύ ζωνών (𝐹𝑖 ), η ανακλαστικότητα της επιφάνειας και των ατμοσφαιρικών στρωμάτων της Γης. Έπειτα από
μια σειρά υπολογισμών καταλήγουμε στην παρακάτω μαθηματική έκφραση υπολογισμού
της μέσης θερμοκρασίας κάθε γεωγραφικής ζώνης:
𝑇𝑖 =

𝑆𝑖 (1− 𝛼𝑖 )− 𝐴+𝐾 𝑇𝑠
𝐵+𝐾

(1)

όπου τα μεγέθη της εξίσωσης περιγράφονται στον πίνακα 1
Μέγεθος

Περιγραφή

Μονάδες μέτρησης
ο

𝑇𝑖

Μέση θερμοκρασία κάθε γεωγραφικής ζώνης

𝑆𝑖

Ηλιακή σταθερά κάθε γεωγραφικής ζώνης
(μεταβάλλεται λόγω γωνίας πρόσπτωσης
ακτινών ηλίου στην Γη)

W/m2

𝛼𝑖

Ανακλαστικότητα κάθε γεωγραφικής ζώνης

Καθαρός αριθμός

𝑇𝑠

Μέση επιφανειακή θερμοκρασία (σταθερή
σε όλη την Γη για χάρη απλότητας)

K

Σταθερά μεταφοράς ενέργειας από μία γεωγραφική ζώνη σε μία άλλη

W/(m2 ο C)

A,B

Σταθερές που υπολογίστηκαν εμπειρικά
κατά την εκτίμηση επίδρασης των θερμοκηπικών αερίων στον τελικό υπολογισμό

W/m2 και W/(m2 ο C) αντίστοιχα

ο

C

C

Πίνακας 1:
Συνοπτική επεξήγηση μεγεθών

Η εξίσωση αυτή λύνεται μέσα από διαδοχικές επαναλήψεις καθώς τόσο ο όρος 𝛼𝑖 όσο και
ο 𝑇𝑠 εξαρτώνται από το Ti.

Λόγοι επιλογής του μοντέλου αυτού
Αναλύοντας τα παραπάνω, είναι ξεκάθαροι η λόγοι επιλογής του μοντέλου αυτού. Το γεγονός ότι είναι δημοφιλή οφείλεται στο ότι:
1. η απλή δομή τους μπορεί να γίνει κατανοητή και από το ίδιο το κοινό, μιας και χρησιμοποιείται ο παραγωγικός τρόπος ανάλυσης των μεγεθών, καθιστώντας το κατάλληλο να ενσωματωθεί ως μέρος της διαδικασία της μάθησης
2. υλοποιούνται σε υπολογιστικά συστήματα χωρίς σημαντικές απαιτήσεις,
3. καλύπτει το γνωστικό επίπεδο του επιθυμητού κοινού (από μαθητές μέχρι ενήλικες), αφού βασίζεται σε βασικές γνώσεις φυσικής.
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Ως αποτέλεσμα χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διερεύνηση της ευαισθησίας του κλιματικού συστήματος σε εξωτερικές μεταβολές, καθώς και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
που προκύπτουν από πιο σύνθετα μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν πολύ κατάλληλα
εκπαιδευτικά εργαλεία για τη μελέτη του κλίματος (Budyko, 1969, Schneider, 1992,
McGuffie & Henderson-Sellers, 2001).

Δημιουργία προσομοίωσης EBMS
Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη ενσωμάτωσης μιας προσομοίωσης σε μία ιστοσελίδα.
Στόχος ήταν ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει ο ίδιος την εξέλιξη της προσομοίωσης όπου το
αποτέλεσμά της να δημιουργείται δυναμικά την ώρα που ο χρήστης θα επέλεγε. Με πλεονέκτημα την επίτευξη του παραπάνω στόχου, την ταχύτητα αλλά και την ευκολία στην δημιουργία της, επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η προσομοίωση σε γλώσσα PHP.
Η γλώσσα προγραμματισμού PHP είναι ένα από τα γνωστά εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. Ένα κείμενο PHP ενσωματώνεται εύκολα σε ένα αρχείο τύπου HTML
ή μπορεί να είναι από μόνο του μια ξεχωριστή εφαρμογή. Η PHP ανήκει στο δυναμικό του
λογισμικού ανοικτού κώδικα (Open Source Software). Είναι ένα εύχρηστο εργαλείο διότι η
διαδικασία συγγραφής κειμένων ΡΗΡ μπορεί να γίνει μέσα στο περιβάλλον του web server
με αποτέλεσμα την ταχύτερη επεξεργασία, καλύτερη διαχείριση μνήμης και ευκολότερη η
διαδικασία της συντήρησης. Μπορεί να υπάρχει η πεποίθηση ότι η ΡΗΡ χρησιμοποιείται σε
forums, σε φόρμες παραγγελίας και γενικότερα στον εμπορικό – διαφημιστικό τομέα, αλλά
όπως φαίνεται μπορεί με την ίδια ευκολία να χειριστεί και αριθμητικές μεταβλητές που ακολουθούν μαθηματικούς – φυσικούς κανόνες.
Με την τοποθέτηση κάποιων αρχικών τιμών και συνθηκών σε μία βάση δεδομένων MySQL,
την επεξεργασία εικόνων με την βοήθεια της GD-library, αλλά και την χρήση της βιβλιοθήκης phplot για την δυναμική απεικόνιση διαγράμματος της μέση θερμοκρασίας κάθε γεωγραφικής ζώνης, δημιουργήθηκε ένας PHP κώδικας μικρής χωρητικότητας και εκτελείται η
προσομοίωση από όλους τους browsers σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Χρήση ιστοσελίδας στην εξ αποστάσεως μάθηση
Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για
την αποδοτικότερη και μαζικότερη πληροφόρηση γύρω από το κλίμα. Ο συνδυασμός των
παραπάνω μας οδήγησε στην δημιουργία μιας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας που θα περιέχει
πληροφορίες γύρω από το θέμα προσεγγίζοντάς τες με έναν δημιουργικό τρόπο, την παρουσίαση της προσομοίωσης του μοντέλου του ενεργειακού ισοζυγίου και την χρήση της
προσομοίωσης αυτής, ασκήσεις γύρω από την προσομοίωση και ερωτήσεις αξιολόγησης –
ανατροφοδότησης του χρήστη με την έμμεση επικοινωνία αυτού με τον διδάσκοντα (με την
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Δομή και περιεχόμενο ιστοσελίδας υπό παιδαγωγικής σκοπιάς
Μετά από μελέτη ανάπτυξης τρόπων παρουσίασης ενός φυσικού φαινομένου, βασιστήκαμε σε αυτόν που ακολουθούν οι επιστήμονες: παρατήρηση στην φύση (συλλογή, ανάλυση
δεδομένων), ανάπτυξη θεωρίας, πειραματική επεξεργασία φαινομένου. Αφορούν διαφορε-
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τικές σκοπιές του ίδιου φαινομένου οι οποίες είναι απαραίτητες να υπάρχουν αλλά δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένη σειρά. Έτσι λοιπόν, η διαδικασία
της αναζήτησης της αλήθειας για την πλήρη γνώση ενός φυσικού φαινομένου περνά από
στάδια, όπου ανεξαρτήτως της σειράς που θα επιλεχθεί να εκτελεστούν, το αποτέλεσμα θα
είναι ίδιο. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η επιλογή του μαθητή να προσαρμόσει την διαδικασία της πληροφόρησής του όπως αυτός το επιθυμεί.
Το περιεχόμενο της σελίδας χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες: την παρουσίαση του
θεωρητικού υποβάθρου του φαινομένου δίνοντας παραδείγματα παρατηρήσεων που έχουμε όλοι κάνει στην καθημερινότητά μας, την πειραματική διάταξη – την προσομοίωση –
όπου καλούνται οι χρήστες να πειραματιστούν και την αξιολόγηση που ξεπερνά την τυπική
έννοια της αξιολόγησης, θέτοντας την άμεση ανατροφοδότηση του χρήστη με ερωτήματα
που αφορούν και την καθημερινότητά του.
Οι ενότητες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, όπως επίσης και οι σελίδες κάθε ενότητας, έτσι
ώστε ο χρήστης εάν δεν επιθυμεί την προτεινόμενη πορεία (ΘΕΩΡΙΑ →ΠΕΙΡΑΜΑ →ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) να υπάρχει πάλι η δυνατότητα να κατανοήσει το φαινόμενο.
Σε όλες τις ενότητες αποφεύγονται τα εκτενή γραπτά κείμενα, μιας και ο χρήστης χάνει το
ενδιαφέρον του διαβάζοντας για πολλή ώρα. Έτσι λοιπόν, η θεωρία παρουσιάζεται με αφηγηματικό τρόπο (χρησιμοποιώντας μία ιστορία – ένα σενάριο ) ως η προσπάθεια ενός παπαγάλου που ταξίδεψε στην Ελλάδα να βρει ένα καλύτερο για αυτόν μέρος για να μείνει,
λόγω των κλιματικών αλλαγών που υπήρξαν στην πατρίδα του. Δημιουργώντας ένα συνδυασμό εικόνων, ήχου, κινουμένων σχεδίων και αποφεύγοντας τα μακροσκελή γραπτά
κείμενα, παρουσιάστηκε η θεωρητική προσέγγιση γύρω από το κλίμα, το φαινόμενο του
θερμοκηπίου κτλ.

Σχήμα 3: το animation ως μέρος της θεωρητικής προσέγγισης

Ακολουθεί το κλιματικό μοντέλο του ενεργειακού ισοζυγίου σε μορφή προσομοίωσης, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει κάποιες παραμέτρους και να παρατηρήσει πώς αυτές επηρεάζουν την μέση θερμοκρασία της Γης.
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Σχήμα 4 :Απεικόνιση προσομοίωσης στην ιστοσελίδα

Έχουν δημιουργηθεί σενάρια και ερωτήσεις ανατροφοδότησης για τους χρήστες, όπου οι
απαντήσεις των χρηστών στέλνονται άμεσα στον δημιουργό της ιστοσελίδας - διδάσκοντα,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , όπου με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει και
για κάθε απορία του.
Τα σενάρια έχουν την λογική του φύλλου εργασίας (σταδιακή ανακάλυψη των παραμέτρων
που εξαρτάται η θερμοκρασία, συνδυασμός παραμέτρων για κατανόηση και απόδοση συγκεκριμένων σεναρίων κοκ) και στο τέλος οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου
όπου ο χρήστης βλέπει άμεσα την ορθότητα των απαντήσεων.

Σχήμα 5: στα αριστερά: ασκήσεις τύπου φύλλου εργασίας για το πείραμα, στα δεξιά: ερωτήσεις αξιολόγησης

Η ιστοσελίδα μας (http://e-science.web.auth.gr/fysiki/climate.php) εφαρμόζεται πιλοτικά
στο 1ο πρότυπο πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» και σκοπεύουμε την
μαζικότερη εφαρμογή του. Χρησιμοποιείται άλλοτε ως μέρος μιας μικροδιδασκαλίας (συζή-
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τησης) γύρω από το θέμα και άλλοτε ως μοναδική πηγή πληροφόρησης γύρω από αυτό,
όπου οι χρήστες μπορούν να την επισκεφτούν και από το σπίτι τους, χωρίς καμία καθοδήγηση.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να παρουσιάσει μία ιστοσελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας πολυμεσικές εφαρμογές, κινούμενα σχέδια, προσομοιώσεις, που
θα αποτελούσε εργαλείο μάθησης από απόσταση. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αφορά το
κλίμα γενικότερα και το υπολογισμό της μέσης θερμοκρασίας της Γης ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως τα αέρια του θερμοκηπίου. Το μοντέλο του ενεργειακού
ισοζυγίου είναι ένα από τα πιο απλά κλιματολογικά μοντέλα ,πάνω στο οποίο έχουμε βασιστεί ώστε να αναπτύξουμε την προσομοίωσή μας. Σκοπός είναι η κατανόηση εννοιών όπως
μεταφορά θερμότητας, φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανάκλαση, διάκριση διαφοράς μεταξύ
κλίματος και καιρού και η εισαγωγή σε νέες έννοιες, όπως ενεργειακό ισοζύγιο, ανακλαστικότητα κτλ.
Η χρήση ενσωματωμένων στην HTML εντολών σε γλώσσα ΡΗΡ βοήθησαν στη δυναμική
συμμετοχή του μοντέλου, καθιστώντας τον από τους λίγους τρόπους που μπορεί να δημιουργηθεί μία προσομοίωση μέσα στην σελίδα, και όχι ως ξεχωριστό κομμάτι ή ξεχωριστή
εφαρμογή που βγαίνει σε ξεχωριστό παράθυρο και προκαλεί σύγχυση στον χρήστη. Η δυνατότητα άμεσης συμμετοχής του χρήστη και εύκολης μεταβολής των παραμέτρων στην
προσομοίωση με άμεσα τα αποτελέσματα, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της ΡΗΡ.
Η μάθηση από απόσταση είναι ένα πρόβλημα που στις μέρες μας τείνει να βελτιστοποιείται. Η δυσκολία της «διδασκαλίας» ενός φυσικού φαινομένου ενώ ο διδάσκων είναι απών,
είναι προφανής. Επομένως το καλύτερο δυνατόν στην διδασκαλία από απόσταση είναι η
χρήση των κατάλληλων εργαλείων των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η αποτελεσματικότητά τους δίνουν την ευκαιρία στο χρήστη – μαθητή να είναι πρωταγωνιστής και θέτει ο
ίδιος τα θεμέλια για καλύτερη γνώση, την ευκαιρία να αμφισβητεί και την ευκολία να πειραματίζεται και , γιατί όχι, τα προσόντα να δημιουργήσει και ο ίδιος δικά του σενάρια και
θεωρίες ,χρήσιμες για την εξέλιξη της Φυσικής.
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Ενσωμάτωση της επικαιρότητας στη σχολική τάξη και η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού
σεναρίου μέσα από μια πλατφόρμα wiki
Παναγιώτης Τραγαζίκης
Δάκαλος-Διευθυντής του 3ου Δ. Σχολείου Π. Φαλήρου
ptragaz@sch.gr
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εισήγησης, είναι να αναδείξει πώς μπορεί να ενσωματωθεί στη σχολική τάξη, ένα ζήτημα επικαιρότητας και να το διαχειριστούν οι μαθητές, μέσα από μια
πλατφόρμα wiki, ως μια μελέτη περίπτωσης σε μαθητές της Έκτης τάξης. Το προς διαπραγμάτευση ζήτημα αφορά το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα νομίσματα, αλλά και τη σχέση του με το τραπεζικό επιτόκιο. Ο βασικός κορμός των υπό διαπραγμάτευση ζητημάτων αναπτύχθηκε μέσα από ένα
wiki που λειτούργησε ως πλατφόρμα εκπαίδευσης, τόσο ασύγχρονα όσο και σε πραγματικό
χρόνο στο σχολικό περιβάλλον αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εργαλείων web 2.0 και
ενσωματώνοντας ποικίλες διδακτικές τεχνικές.
Λέξεις - κλειδιά: Μάθηση με εργαλεία web 2.0, wiki, ομαδοσυνεργατική μάθηση, θεωρία
δραστηριότητας,DGBL
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλαπλά εργαλεία (blogs, wikis, podcasts, κοινωνικά δίκτυα) που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχουν
τη δυνατότητα να επεξεργάζεται κάποιος ψηφιακό περιεχόμενο, στο «σύννεφο», μέσω των
δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογίες web.2.0 (Anderson, 2007). Οι δυνατότητες αυτές
έχουν βελτιώσει τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός μπορεί να αλληλεπιδράσει με τους μαθητές του, να διευρύνει τον χρόνο αλληλεπίδρασης, να δώσει τη δυνατότητα εμπλοκής σε διερευνητικές διαδικασίες και να αυξήσει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων
ομάδων (Parkrer & Chao, 2007), (Τερζίδου, 2009). Το wiki αποτελεί ένα εύκολα διαχειρίσιμο
μέσο, που μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα εκπαίδευσης και μέσο έκφρασης για τους
μαθητές. Επιλέχθηκε λοιπόν για να λειτουργήσει ως το κομβικό σημείο για την ολοκλήρωση
ενός εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο αναπτύχθηκε για να δώσει κάποιες απαντήσεις στις
απορίες των μαθητών, οι οποίες γεννήθηκαν στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και σχετίζονταν με ένα επίκαιρο ζήτημα που αναδεικνύεται από το ερώτημα: Γιατί
ευρώ;

Μεθοδολογική και θεωρητική προσέγγιση
Η βασική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική διδσκαλία και αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα wiki. Η επιλογή στηρίχθηκε κυρίως στη
λογική της θεωρίας δραστηριότητας (activity theory). Η θεωρία της δραστηριότητας επιλέγει ως μονάδα ανάλυσης τη δραστηριότητα (activity) και αποτελεί ένα πλαίσιο για τη μελέ-
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τη των ανθρώπινων πράξεων (actions), ως αναπτυξιακών διαδικασιών ενταγμένων σε ένα
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (context).
Η δραστηριότητα (μοντέλο Engestrom) συνίσταται από το υποκείμενο, το αντικείμενο, τους
κανόνες, τη λειτουργία των ομάδων, την κοινότητα και το τελικό αποτέλεσμα. Γίνεται δε,
με τη διαμεσολάβηση εργαλείων που δημιουργούνται από τα άτομα για το σκοπό αυτό.
Προσαρμόζοντας λοιπόν το μοντέλο του (Engestrom, 1987) και (Barab Barnett et al., 2002)
στην μελέτη περίπτωσής που περιγράφουμε, μπορούμε να το αναπαραστήσουμε με το ακόλουθο σχήμα:

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Internet
Scratch
Ψηφιακό κείμενο
Ψηφιακά παιχνίδια
και παιγνιώδεις
δραστηριότητες
•
Η/Υ

•
•
•
•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τάξη Στ

Συμβόλαιο για τον τρόπο
λειτουργίας του wiki και
την υλοποίηση του προγράμματος

Το νόμισμα του
ευρώ

Ψηφιακό περιεχόμενο που
ερμηνεύει το
προς προσέγγιση ζήτημα

Ομάδες
εργασίας
Κοινότητα εκπαιδευτικών μαθητών

Δυνατότητα πρόσβασης
οποιαδήποτε στιγμή

Σχήμα 1:
Προσαρμογή της θεωρίας δραστηριότητας στη μελέτη περίπτωσης.

Ερμηνεύοντας τη λογική του παραπάνω σχήματος, χρησιμοποιούμε σε μια σχολική τάξη,
μια ομάδα από ψηφιακά μέσα, τα οποία λειτουργούν και αναπτύσσουν τις δυνατότητές
τους με τη χρήση που κάνουν οι μαθητές, γύρω από ένα κοινό θέμα, το «ευρώ». Βασική
παράμετρος σχετικά με τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας τους σε σχέση με τους εμπλεκόμενους με αυτά, εκπαιδευτικούς και μαθητές, είναι η αποδοχή από τα εμπλεκόμενα μέρη
ενός συμβολαίου-συμφωνίας το οποίο καθορίζει τον τρόπο καλής χρήσης και τις αρχές υλοποίησης του προγράμματος. Ο κύριος τρόπος προσέγγισης του υπό διαπραγμάτευση ζη-
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τήματος, ήταν η εργασία με ομάδες και ο κεντρικός στόχος της όλης προσπάθειας, ήταν η
κατανόηση της λειτουργίας του κοινού νομίσματος και του τρόπου που επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Παράλληλα μέσα από τη διαδικασία προσέγγισης του ζητήματος οι μαθητές θα δημιουργούσαν ένα ψηφιακό υλικό, το οποίο θα αποτελούσε και αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ των ομάδων και τελικά θα προτεινόταν προς δημοσίευση. Το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε, να χρησιμοποιηθεί από άλλες μαθητικές ομάδες ως υλικό
αναφοράς, αλλά παράλληλα οι όποιοι εμπλεκόμενοι με το υλικό αυτό έχουν τη δυνατότητα
να το τροποποιήσουν και να το προσαρμόσουν ώστε να ικανοποιήσει και την τρίτη επέκταση του μοντέλου του Engestrom, πάνω στη θεωρία της δραστηριότητας. Η επέκταση αυτή
καλύπτει τη δυνατότητα, το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ δύο υποκειμένων να αλληλεπιδρά
συγκροτώντας ένα καινούριο αποτέλεσμα. Η δυνατότητα αυτή ευελπιστούσαμε να λειτουργήσει κυρίως μεταξύ της αλληλεπίδρασης των ομάδων κατά τη διάρκεια συγκρότησης
του υλικού και στη συνέχεια, το παραγόμενο υλικό δημοσιότητας να αποτελέσει υλικό
προς διαπραγμάτευση από τρίτες ομάδες που θα έρθουν σε επαφή με αυτό.
Επιπλέον θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πέρα από το κεντρικό αυτό μοντέλο κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες διδακτικές τεχνικές, που βασίζονται τόσο στον εποικοδομητικό, όσο και στις κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης, όπως η
ανάδειξη αυθόρμητων ιδεών, η επίλυση προβλήματος, η αναζήτηση ερμηνειών, η ερμηνεία
εικόνων, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, η αντιπαράθεση και η προσομοίωση.
Ακόμη, επειδή χρησιμοποιήθηκε ως βασική εκπαιδευτική στρατηγική για την προσέγγιση
των ζητημάτων που σχετίζονται με το κοινό νόμισμα, η ενασχόληση των μαθητών με ψηφιακές παιγνιώδεις δραστηριότητες που υποστήριζε ο σχετικός δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu/kids-corner/index.htm), λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι θεωρίες σχετικά με τη Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι (Digital Games Based Learning- DGBL), (Prensky, 2001). Με τη θεωρητική αυτή προσέγγιση προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε στη σχεδιασμένη διαδικασία τους μαθητές στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ειδικότερα
ακολουθήθηκε μια λογική από το μοντέλο: PCaRD (Play, Curricular activity, Reflection, and
Discussion) των (Foster & Shah, 2011) όπου το ψηφιακό παιχνίδι παίζεται, συνδέεται με το
αναλυτικό πρόγραμμα, η επαφή και ενασχόληση με αυτό δημιουργεί μια αντίδραση, πάνω
στην οποία στήνεται η ερμηνεία και η συζήτηση, με προσανατολισμό συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε σύντομα στο πλεονέκτημα της συνολικής αίσθησης της
κοινότητας, που δημιουργεί η χρήση του wiki, με δυνατότητα στην περίπτωσή μας για αλλαγές μόνο από τους μαθητές της τάξης. Σε αυτή τη βάση λειτουργίας, ενσωματώθηκαν
εύκολα τα στοιχεία της επικαιρότητας τα οποία σχετίζονταν με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα
και αναπτύχθηκε ένα πεδίο έκφρασης πάνω στο βασικό ερώτημα «Γιατί ευρώ;» από τους
μαθητές της τάξης. Η όλη προσέγγιση αποσκοπούσε και τελικά το πέτυχε, στην ικανοποίηση
των αρχών της κοινωνικής διάστασης των μαθησιακών διαδικασιών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως αναλύθηκε από τον (Vygotsky, 1987) με τη λογική
του προσανατολισμού στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης , που στην περίπτωσή μας επιζητούσε τη διατήρηση του ενδιαφέροντος ώστε οι μαθητές να επιθυμούν να δώσουν απαντήσεις σε ζητήματα που τους ενδιέφεραν, μετά το πέρας της δραστηριότητας και τον
(Leontιev, 1978) σε θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα και τον τρόπο που συμμετέχει
ο κάθε μαθητής ανάλογα με την προσωπικότητά του.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

219/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συνολική περιγραφή της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η αφορμή
Στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και στην προσέγγιση της
έννοιας του ευρωπαίου πολίτη, δόθηκε στους μαθητές η διερευνητική δραστηριότητα να
αναλογιστούν τι ξέρουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στη συνέχεια να διατυπώσουν
δύο ερωτήσεις, για κάποια ζητήματα που δεν γνωρίζουν και θα ήθελαν να τα μάθουν γι’
αυτά. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν ότι, από το σύνολο των υποβληθέντων
ερωτημάτων τα περισσότερα σχετίζονταν με το κοινό νόμισμα και τη χρησιμότητά του. Ύστερα από τη σχετική συζήτηση το μεγαλύτερο μέρος των ερωτημάτων μπήκε κάτω από μια
γενική ερώτηση με τον τίτλο «Γιατί ευρώ;». Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένας εννοιολογικός
χάρτης με θέματα τα οποία σχετίζονταν με το ερώτημα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πολλά
ζητήματα οικονομίας και νομισματικής θεωρίας, που φυσιολογικά οι μαθητές αγνοούσαν.
Πάνω σε όσα διαπιστώθηκαν, στην επόμενη διδακτική ώρα στήθηκε ένα παιχνίδι ρόλων,
ώστε να γίνει αντιληπτή η λειτουργία ενός κοινού νομίσματος. Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες, κάθε ομάδα αντιπροσώπευε μια από τις χώρες, Ρωσία, Ελλάδα, Μεγάλη
Βρετανία και Ιαπωνία. Οι χώρες επιλέχθηκαν με καθοδήγηση, αφού έπρεπε να εξυπηρετηθεί διαφορετικότητα ως προς τη λειτουργία κάθε χώρας σε σχέση με το νόμισμα. Επίσης
μια ομάδα ορίστηκε να είναι οι υπάλληλοι των συνόρων και μια άλλη η τράπεζα. Οι μαθητές ζωγράφισαν χρήματα ανάλογα με τη χώρα που ήταν μέλη, έχοντας διαθέσιμο το ίδιο
ποσό χρημάτων για κάθε χώρα. Το σενάριο που έπρεπε να υλοποιήσουν ήταν το παρακάτω:
Θέλουν όλοι να αγοράσουν κόλλες που παράγονται στην Ιαπωνία. Το προϊόν επιλέχθηκε
για λόγους ευκολίας αφού υπήρχαν δυο κουτιά με κόλλες στην αίθουσα διδασκαλίας. Η
ομάδα της Ελλάδας αποφάσισε για τον αριθμό από κόλλες που επιθυμούσε. Τα χρήματα
έπρεπε να περάσουν από την τράπεζα προκειμένου να μετατραπούν στο κατάλληλο συνάλλαγμα. Στη συνέχεια οι κόλλες έπρεπε να πουληθούν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βάζοντας ένα ποσοστό κέρδους στην τιμή που αγοράστηκαν. Η δραστηριότητα στην αρχή δεν
έλαβε υπόψη τα σύνορα και ξανάγινε με τη χρήση των δασμών στα σύνορα. Τέλος συγκρίθηκε σε ποια χώρα, το προϊόν-κόλλα, φτάνει στην ακριβότερη τιμή με τη διαδρομή που ακολούθησε. Στη συζήτηση που έγινε, εξετάσαμε γιατί συμβαίνει αυτό και είχαμε την πρώτη
προσέγγιση της ενιαίας αγοράς και του κοινού νομίσματος. Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι
υπήρχαν περιοχές από το νοητικό χάρτη που σχημάτισαν που δεν απαντήθηκαν και θα ήθελαν να τις μάθουν. Έγινε λοιπόν μια συμφωνία, ότι θα μάθουμε για το κοινό νόμισμα και
ότι θα συμμετέχουν όλοι σε αυτά που θα γίνουν. Η διαδικασία αυτή καθόρισε και το γενικό
στόχο της δραστηριότητας, που ήταν να κατανοήσουν πώς επηρεάζει το κοινό νόμισμα, στα
πλαίσια των δυνατοτήτων τους, την καθημερινή μας ζωή, αλλά παράλληλα θα έπρεπε να
ικανοποιηθούν και πολλοί επιμέρους στόχοι.
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία του
νομίσματος όπως: Η λειτουργία του χρήματος, οι αλλαγές που έφερε το κοινό νόμισμα
στην ευρωζώνη, η έννοια του πληθωρισμού, ο τρόπος υπολογισμού του, η έννοια του συ-
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ναλλάγματος και των συναλλαγματικών διαφορών, η έννοια του επιτοκίου, η διαμόρφωση
των τιμών και η σχέση τους με τον πληθωρισμό και το επιτόκιο.
Ζητήματα πρακτικά όπως: οι κανόνες ασφάλειας των τραπεζογραμματίων, η διαχείριση
των χρημάτων μας, πώς καταναλώνουμε, πώς αποταμιεύουμε.
Ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των ψηφιακών μέσων όπως: η χρήση του wiki
και η επικοινωνία με τους συμμαθητές, αρχές του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το
προγραμματιστικό εργαλείο του scratch.
Τέλος ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων όπως: η έννοια
του ευρωπαίου πολίτη, η κατανόηση του ποσοστού και του τρόπου υπολογισμού.
Δημιουργία του wiki
Για την προσέγγιση του ζητήματος αποφασίστηκε να στηθεί ένα wiki, όπου θα μπορούσαν
με ένα κοινό κωδικό να μπαίνουν όλοι οι μαθητές. Η λύση αυτή επιλέχθηκε γιατί λόγω του
περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων ωρών, 2 ώρες την εβδομάδα για έξι βδομάδες, θα
μπορούσαν κάποιες εργασίες να γίνουν ίσως σε διαφορετικό χρόνο αλλά κυρίως για τους
ακόλουθους λόγους:
1. Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και τροποποίησης στο περιεχόμενο της σελίδας
κάθε ομάδας από κάθε μαθητή, τόσο σύγχρονα με όσο και ασύχρονα.
2. Δυνατότητα παρακολούθησης των αλλαγών και της πορείας των δραστηριοτήτων
από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους μαθητές βλέποντας τις άλλες ομάδες.
3. Δυνατότητα ευκολότερης αξιολόγησης της όλης προσπάθειας.
4. Δυνατότητα παροχής επιπλέον πληροφοριών ασύγχρονα, ιδιαίτερα στην έναρξη της
δραστηριότητας ώστε να υποστηρίζονται οι μαθητές.
5. Δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των αρχείων που θα παράγονταν κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας.
6. Ήταν το βασικό μέσο που στήριξε το θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω.
7. Έδινε τη δυνατότητα να το βλέπουν και να κάνουν αλλαγές μόνο οι μαθητές της τάξης.
Προσαρμογή από (Anderson,2007), (Parkrer & Chao, 2007) και (Τερζίδου. 2009)
Ο προγραμματισμός της δράσης
Αρχικά μετά την ολοκλήρωση του wiki, έγινε μια παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο θα
μπορούν να το χρησιμοποιούν. Φτιάχτηκε μια σελίδα για κάθε ομάδα, όπου θα επεξεργάζονταν και θα κατέγραφαν τις δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονταν από τον εκπαιδευτικό σε άλλες σελίδες. Δόθηκε ο κωδικός πρόσβασης στο wiki και ξεκίνησαν οι δραστηριότητες. Στο χρονικό πλαίσιο που ορίστηκε παραπάνω αναπτύχθηκαν έξι δράσεις οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια:
α. Δράση 1-Γνωρίζω και μαθαίνω για την ΕΕ. Η πρώτη δράση αποσκοπούσε αφενός στη
γνωριμία με τα κράτη της ΕΕ και αφετέρου στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής ιδέας. Για το
σκοπό αυτό τέθηκαν κάποια βασικά ερωτήματα και οι μαθητές σε ομάδες, έπρεπε να συ-
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νεργαστούν, να βρουν απαντήσεις και να τα ανεβάσουν στο wiki. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τον ιστότοπο (http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm) και τη σχετική δραστηριότητα που παρείχε πληροφορίες για τα κράτη της ΕΕ, σε συνδυασμό με άλλες ιστοσελίδες από
το διαδίκτυο. Ένα μέρος του υλικού αφορούσε τα νομίσματα των χωρών της ΕΕ.
β. Δράση 2-Γνωρίζω το ευρώ. Η επόμενη δραστηριότητα, που κράτησε δυο διδακτικές ώρες, σχετιζόταν με το νόμισμα του ευρώ ως ανταλλακτικό μέσο και δημιουργήθηκε μετά
από μια συζήτηση για τη λειτουργία του χρήματος και πως τα κέρματα και τα τραπεζογραμμάτια εξασφαλίζουν την αποδοχή ως ανταλλακτικό μέσο, που ενσωματώνει μια συγκεκριμένη αξία. Χρησιμοποιώντας την έννοια της ισοτιμίας συζητήθηκαν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η ισοτιμία με το ευρώ της δραχμής και της κυπριακής λίρας. Η συζήτηση
έγινε με την ακόλουθη διαδικασία. Οι ομάδες έβλεπαν τις ερωτήσεις στο wiki και δινόταν
χρόνος δέκα λεπτών για να προετοιμάσουν τις απαντήσεις και στη συνέχεια ανακοίνωναν
τα συμπεράσματά τους σε ολομέλεια. Η δράση περιελάμβανε στοιχεία για τα νομίσματα,
τα τραπεζογραμμάτια, τις απεικονίσεις και τους κανόνες ασφάλειας. Η προσέγγιση έγινε
μέσα από τις διαδραστικές δραστηριότητες από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
(http://www.ecb.int/euro/htm), με ομάδες, που κάθονταν ανά δύο σε γειτονικούς υπολογιστές. Οι εφαρμογές «παίζονταν» ανά πεντάλεπτο και στη συνέχεια γινόταν συζήτηση για
το τι είχαν κάνει. Κατόπιν άλλαζε ο χειριστής και συνέχιζαν. Δίπλα σε κάθε υπολογιστή υπήρχε φύλλο εργασίας όπου κρατούσαν σημειώσεις. Η δεύτερη διδακτική ώρα αφιερώθηκε στη συμπλήρωση της σελίδας της κάθε ομάδας με τις ερωτήσεις που είχε η δράση, αλλά
υπήρχε και η δυνατότητα μια δυάδα να συμπληρώνει και η άλλη να παίζει το παιχνίδι και
να βοηθά στη συμπλήρωση. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε σε κάθε δράση των ομάδων.
γ. Δράση 3-Το παραμύθι του ευρώ. Η επόμενη δράση, αποτελούσε μια προσπάθεια για να
εστιάσουμε στο κοινό νόμισμα, μέσα από ένα παραμύθι που χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο
για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στην εποχή του ευρώ. Στο σημείο αυτό οι μαθητές
αναζήτησαν τα κράτη της ευρωζώνης, αλλά και τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτή. Αναρωτήθηκαν πάνω στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κοινού νομίσματος, πώς μας
επηρεάζει καθημερινά και ήρθαν σε επαφή με την έννοια του πληθωρισμού.
δ. Δράση 4-Η σταθερότητα των τιμών. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να βοηθηθούν οι μαθητές στην έννοια κατανόησης του πληθωρισμού αλλά και του αποπληθωρισμού. Χρησιμοποιώντας παιχνίδια από το σχετικό ιστότοπο, εξηγήθηκε γιατί συμφέρει η
σταθερότητα των τιμών και έγινε συσχέτιση των τιμών με το επιτόκιο, μια και το θέμα αναδύθηκε από τη συζήτηση. Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε και την προεργασία προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα τι είναι πληθωρισμός και πώς υπολογίζεται.
ε. Δράση 5-Πληθωρισμός.Στην δραστηριότητα αυτή οι ομάδες έπρεπε να κατεβάσουν ένα
υπολογιστικό φύλλο, να επιλέξουν το όνομα μιας ευρωπαϊκής χώρας και να υπολογίσουν
τον πληθωρισμό για δυο χρονιές, επιλέγοντας τιμές από ένα πίνακα που υπήρχε στην ιστοσελίδα. Πριν όμως γίνει αυτό έπρεπε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να δουν τους πίνακες με τον πληθωρισμό των προϊόντων και να
κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ο εκπαιδευτικός είχε επιλέξει εκ των προτέρων κάποια προϊόντα που έπρεπε να τα ελέγξουν και να συγκρίνουν τις τιμές στην Ελλάδα με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τις συγκρίσεις και τις ερμηνείες που δόθηκαν,
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οι μαθητές κατανόησαν τις μεταβολές των τιμών κάποιων βασικών προϊόντων όπως πχ των
καυσίμων. Στην επόμενη συνάντηση ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα, με την παρακολούθηση ενός βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο «πληθωρισμός» και ανάλυση του σεναρίου
του. Τέλος «παίχτηκε» το παιχνίδι «το νησί του πληθωρισμού» από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ
με σκοπό να επιλυθούν όποιες απορίες υπήρχαν και να γνωρίσουν και κάποια στοιχεία τα
οποία δεν είχαν συζητηθεί.
στ. Δράση 6-Παίζω και δημιουργώ με το ευρώ. Η τελευταία δραστηριότητα ήταν η δημιουργία μια ψηφιακής αντιπαράθεσης με εικονικούς ήρωες με τη χρήση του λογισμικού scratch
(Monroy- Hernández, 2007). Η χρήση του λογισμικού γινόταν με μια παρουσίαση του τι έπρεπε να κάνουν, από τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να δουν πώς χτίζουν ένα διάλογο
προγραμματιστικά και πώς εισάγουν φιγούρες και σκηνικά. Το σενάριο πάνω στο οποίο
έπρεπε να δημιουργήσουν την αντιπαράθεση οι μαθητές περιελάμβανε μια φιγούρα του
ευρώ και μια φιγούρα που διάλεξαν εκείνοι και οι οποίες έπρεπε να αντιπαρατεθούν με
θέμα το κοινό νόμισμα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τελική αξιολόγηση των στόχων που
είχαν τεθεί, με τη λογική ότι το περιεχόμενο των διαλόγων θα αναδείκνυε τελικά τι αποκόμισαν από το πρόγραμμα τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και στη διάσταση της ευρωπαϊκής
ιδέας και της αξίας του κοινού νομίσματος και των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν. Επιπλέον ως συνολική αμοιβή, τους δόθηκε να παίξουν ένα παιχνίδι που φτιάχτηκε από τον
εκπαιδευτικό, με τον τίτλο «ευρωσυλλέκτης-eurocollector» και είχε τη λογική μιας ανατροφοδότησης των βασικών ιδεών που αποκόμισαν από την ενασχόλησή τους με το κοινό νόμισμα. Τέλος τους έγινε η παρουσίαση του διαγωνισμού Euro Run 2012 και παρακινήθηκαν
να συμμετάσχουν σε αυτόν.
Αποτίμηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης-Επέκταση
Μετά το πέρας όλων των δράσεων μπορούμε να επισημάνουμε ότι ο τρόπος που οργανώθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση περιελάμβανε τρεις άξονες αξιολόγησης: α. Μια διαμορφωτική αξιολόγηση, που είχε κομβικό σημείο την ολοκλήρωση κάθε δράσης. Κατά την ολοκλήρωση της δράσης υπήρχε αποτυπωμένη η προσπάθεια των μαθητών στη σελίδα της
ομάδας, αλλά και η αποτύπωση του συνόλου των αλλαγών που ενδεχόμενα έγιναν, σε άλλη
χρονική στιγμή, γεγονός που δείχνει πόσο τελικά ενδιαφέρον είχε η δράση για την κάθε
ομάδα σε χρόνο εκτός του εργαστηρίου. Οι ομάδες εμφάνισαν υψηλό βαθμό συμμετοχής
και προσήλωσης, αλλά ανέδειξαν πρωτότυπες ιδέες διευκολύνοντας τις συζητήσεις και την
ολοκλήρωση των σχεδιασμένων δράσεων. Β. Μια τελική αξιολόγηση μέσα από το παιχνίδι
«ευρωσυλλέκτης», με το λογισμικό scratch, βασιζόμενο στις σύγχρονες προσέγγισες διδασκαλίας μέσω ψηφιακών παιχνιδιών (Pivec, 2009), το οποίο δόθηκε ως επιβράβευση για
την όλη προσπάθεια και συμμετοχή. Βασίστηκε σε μια λογική μετααμοιβής, ώστε να μπορεί να παίζεται μέχρι να το βαρεθούν, αλλά ενσωματώνει και ένα σύστημα βοήθειας, ώστε
όλοι οι παίχτες να φτάσουν στο τέλος. Στην ίδια λογική οι μαθητές παρακινήθηκαν να συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Euro Run”. Με την ψηφιακή αντιπαράθεση, δόθηκε η δυνατότητα να αναδυθούν τα ζητήματα που διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης, αλλά και να διαπιστωθεί ποια θέματα ήταν εκείνα που τελικά κίνησαν περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών παρέχοντας μια διερευνητική αξιολόγηση. Η εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να αξιοποιηθεί στις ακόλουθες περιοχές: Αποτελεί λόγω του τρόπου με τον οποίο εργάζονταν οι ομάδες εργασίας μια πρόταση
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για σχέδια μαθημάτων σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο. Μπορεί να αποτελέσει ένα κόμβο
ενημέρωσης σχετικά με το θέμα για τους άλλους μαθητές του σχολείου και όχι μόνο. Έχει
επίσης τα χαρακτηριστικά μιας μεθόδου ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη, συνδυάζοντας τόσο εναλλακτικές μορφές χρήσης τους, αλλά και δημιουργία ενός τρόπου ενοποίησης και ολοκληρωμένης παρουσίασής τους.
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
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Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μικτού μοντέλου Φυσικής Αγωγής στη διδασκαλία του
μαθήματος στο Λύκειο
Λαμπάκη Ολυμπία
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
olampaki@phyed.duth.gr
Αυγερινός Ανδρέας
Λέκτορας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
aavgerin@phyed.duth.gr
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός υβριδικού
πιλοτικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στο Λύκειο διάρκειας τεσσάρων βδομάδων,
στην αύξηση της παρακίνησης 43 μαθητών/τριών της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου της Ξάνθης.
Τα διδακτικά περιεχόμενά του, ήταν προσανατολισμένα στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στην ανάπτυξη των γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση και την
υγεία. Εκτός από την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία, χρησιμοποιήθηκε ένα ιστολόγιο
και προαιρετικές εξωσχολικές φυσικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το ιστολόγιο χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της παρακίνησης των μαθητών/τριών
σε σχέση με το μάθημα και την αύξηση των γνώσεών τους. Η εσωτερική παρακίνηση αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο Intrinsic Motivation Inventory (ΙΜΙ, McAuley, Duncan &
Tammen, 1989) που δόθηκε στο τέλος του προγράμματος. Το πιλοτικό πρόγραμμα ΦΑ υπήρξε αποτελεσματικό, όπως φάνηκε από τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων/ουσών και
από την ανάλυση των δεδομένων του ΙΜΙ, κατά την οποία σημειώθηκαν υψηλές επιδόσεις
σε όλους τους παράγοντες.
Λέξεις - κλειδιά: φυσική αγωγή, μικτό μοντέλο, Λύκειο, εσωτερική παρακίνηση.

Εισαγωγή
Η είσοδος στην εφηβεία σηματοδοτεί την προοδευτική μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών Λυκείου για το μάθημα της ΦΑ, τη Φυσική Δραστηριότητα και τα αθλήματα εντός
και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (Παπαϊωάννου, 2000; Digelidis, Papaioannou,
Laparidis & Christodoulidis, 2003; Μπερτάκη, Μιχαλοπούλου, Αργυροπούλου & Μπιτζίδου,
2007), με τα κορίτσια να παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα (Αυγερινός, Almond, Στάθη
& Κιoυμουρτζόγλου, 2002; Αυγερινός, Ζέτου, & Βερναρδάκης, 2006). Το περιβάλλον του
σχολείου με την οργανωτική του δομή, κύρια μέσα από το μάθημα της ΦΑ και μέσα από
άλλα μαθήματα και δραστηριότητες που μπορούν να προωθήσουν προγράμματα για την
άσκηση και την υγεία, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων
προς την άσκηση, την υγεία και τη ΦΔ (Martin & Kulinna, 2004; Διγγελίδης & Παπαϊωάννου,
2004; Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης & Γούδας, 2009 ).

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

225/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η τεχνολογία μπορεί να καταστεί σημαντικός αρωγός σ’ όλη αυτή την προσπάθεια (Hill,
Tucker & Hannon, 2010). Μέσα από τη λογική ενός μικτού μοντέλου εκπαίδευσης (NASPE,
2007) όπου συμπληρωματικά ή εναλλακτικά θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες του διαδικτύου και των προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παρακίνησης. Οι μαθητές μέσα από μια διαδικασία αυτορρυθμιζόμενης μάθησης είναι πιθανό να ενδιαφερθούν
περισσότερο για το μάθημα της ΦΑ και να γίνουν πιο δραστήριοι. Με την ενσωμάτωση εργαλείων του web 2.0 στο μάθημα, προεκτείνεται ο χρόνος που οι μαθητές-ήτριες εμπλέκονται με τα αντικείμενα της ΦΑ (Αντωνίου & Δέρρη, 2003; Thornburg & Hill, 2004), επιτυγχάνονται ατομικοί στόχοι και τελικά ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους. Αυτό τα στοιχεία αποτελούν το βασικό ψυχολογικό υπόστρωμα για την υιοθέτηση ενός πιο δραστήριου τρόπου
ζωής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός
υβριδικού πιλοτικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στο Λύκειο, στην αύξηση της
παρακίνησης των μαθητών.
Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές/τριες των δύο πρώτων τμημάτων της Α τάξης του 1ου Λυκείου Ξάνθης (24 αγόρια, 19 κορίτσια, βλ. Πίνακα 1) που ήταν κλινικά υγιείς και συμμετείχαν χωρίς περιορισμούς στο μάθημα της ΦΑ. Οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν το μάθημα της
ΦΑ με ένα μικτό μοντέλο, συνδυάζοντας τη δια ζώσης διδασκαλία στο σχολείο, δύο ώρες τη
βδομάδα, με ασύγχρονη διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τέσσερις
συνεχόμενες βδομάδες (8 μαθήματα ΦΑ).

Φύλο
Τμήμα

Σύνολο

Κορίτσι

Αγόρι

Σύνολο

Α1

10

13

23

Α2

9

11

20

19

24

43

Πίνακας 1: Κατανομή Μαθητών (φύλο ανά τμήμα)

Περιεχόμενα του προγράμματος
Ηλεκτρονικό Μέρος
α) Δημιουργία ιστολόγιου: Από την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα έχει αναγνωριστεί η αξία του ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο και δυναμικό μέσο αλληλεπίδρασης
(Αντωνίου & Μαχαιρίδου, 2009; Παπαστεργίου, Γεροδήμος & Αντωνίου, 2011). Το ιστολόγιο κατασκευάστηκε από τη διδάσκουσα στον ιστοχώρο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
(http://blogs.sch.gr/olylampaki/).
β) Δημιουργία εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού: το υλικό αναρτιόταν σε εβδομαδιαία βάση
στο ιστολόγιο και αφορούσε σε αναλυτικά σχέδια διδασκαλίας (σύνολο 8), ανακοινώσεις
για τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, σύνδεσμοι (links) με ιστοσελίδες σχετικές
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με τη ΦΔ, την άσκηση, τα σπορ και τη διατροφή, βίντεο, ημερολόγιο δράσεων, φωτογραφικό υλικό, υλικό για δημιουργία ατομικών προγραμμάτων εξάσκησης.
γ) Επαφή με στόχο τη βοήθεια για την υπέρβαση εμποδίων μέσω του ιστότοπου, e-mail και
Skype.
Πρακτικό Μέρος
α) Δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας για το εβδομαδιαίο μάθημα ΦΑ με κύριο θεματικό
άξονα τη φυσική κατάσταση για την υγεία. Τα μαθήματα αφορούσαν τα συνθετικά της φυσικής κατάστασης για υγεία (καρδιοαναπνευστική αντοχή, αντοχή στη δύναμη, μυϊκή ενδυνάμωση, ευλυγισία και σωματική σύσταση) και επιλεγμένα νέα ή λιγότερο γνωστά στην
Ελλάδα αθλήματα/ εναλλακτικές μορφές άσκησης ( π.χ. ράγκμπι, κόρφμπωλ, τάι τσι).
β) Πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών δράσεων εκτός σχολείου (προαιρετικά, χωρίς την
παρουσία της διδάσκουσας): προτάθηκε στους μαθητές-ήτριες προπόνηση σε ιδιωτικά γυμναστήρια, σχολές χορού και συλλόγους, άθληση σε πάρκα, δημοτικά γυμναστήρια, εκδρομές, δραστηριότητες αναψυχής και κάθε είδους φυσική δραστηριοποίηση όσο γίνεται πιο
συχνά κατά τη διάρκεια του εξωσχολικού χρόνου.
γ) Πρόγραμμα ομαδικών δράσεων – μέχρι δύο απογεύματα μέσα στην εβδομάδα και το
Σαββατοκύριακο (προαιρετικά, με την παρουσία της διδάσκουσας): πεζοπορία στα μονοπάτια του ποταμού Νέστου, κανό στο Νέστο, αναρρίχηση σε τοίχο, ανάβαση στην Καλαμού
μέσα από το δάσος, περπάτημα στο βουνό, ποδηλασία σε κοντινές διαδρομές, ιππασία,
τοξοβολία, σκι, προπόνηση σε γυμναστήριο με μηχανήματα και ελεύθερα βάρη. Στις παραπάνω δράσεις υπήρχε η δυνατότητα να συμμετέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και όσοι από τους γονείς το επιθυμούσαν.
Διαδικασία υλοποίησης
Αρχικά σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ο ιστότοπος με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσει
το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, και όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Τα σχέδια
διδασκαλίας για το μάθημα της ΦΑ αρχικά σχεδιάστηκαν σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν ώστε να είναι δυνατή η ανάρτησή τους. Επιλέχθηκαν ιστοσελίδες με
θεματολογία σχετική με την άσκηση και την υγεία, και τοποθετήθηκαν ενσωματωμένες στα
πλάνα διδασκαλίας ή αυτόνομα ως σύνδεσμοι στο ιστολόγιο. Επίσης, επιλέχθηκαν σελίδες
με θεματολογία την υγιεινή διατροφή, τα διάφορα αθλήματα, την άσκηση σε γυμναστήρια,
τις δυνατότητες της περιοχής για υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τοποθετήθηκαν
με τη μορφή ανακοινώσεων και συνδέσμων. Όλα τα παραπάνω συνοδεύτηκαν από πλούσιο
φωτογραφικό υλικό ή βίντεο.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μια συνάντηση με τους κηδεμόνες των μαθητών όπου ενημερώθηκαν για το νέο πρόγραμμα και προσκόμισαν υπογεγραμμένο το αντίστοιχο έντυπο της συναίνεσής τους. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες /ουσες συμπλήρωσαν τη
φόρμα της εθελοντικής συμμετοχής τους. Ακολούθησε η εκπαίδευση των μαθητών/τριών
σε δεξιότητες σχετικές με τη χρήση του ιστολόγιου και δόθηκαν ατομικοί κωδικοί πρόσβασης. Αρχικά προέκυψαν ορισμένες δυσκολίες αφού φάνηκε στην πράξη ότι η πλειοψηφία
των μαθητών/τριών, παρόλο που εμπλέκονταν με τη χρήση Η/Υ και προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήταν οικειωμένοι με τις δεξιότητες ανάρτησης σε ιστολόγιο. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μ’ ένα τετράωρο σεμινάριο εκπαίδευσης στο οποίο επιμόρφωσε
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τους μαθητές/ήτριες η ίδια η ερευνήτρια. Προβλήματα που προέκυπταν στη συνέχεια, επιλύονταν κυρίως μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω διαδικτυακών σύγχρονων «συναντήσεων» με τους μαθητές/ήτριες (κυρίως μέσω της χρήσης του skype).
Αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι παραπάνω δράσεις, άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος σε πλήρη εφαρμογή. Σε εβδομαδιαία βάση, παράλληλα με τα μαθήματα ΦΑ στο
περιβάλλον του σχολείου, οι μαθητές ενημερώνονταν από την διδάσκουσα μέσω του ιστολογίου για τα αντικείμενα διδασκαλίας, για θέματα υγείας και άσκησης και για τις προσεχείς δράσεις. Το ιστολόγιο αποτέλεσε έναν άξονα αναφοράς με έντονες αλληλεπιδράσεις.
Σε όλα αυτά άρχισαν, ο καθένας με το ρυθμό του, να ανταποκρίνονται και μέσω αναρτήσεων της αρεσκείας τους. Επιπλέον, συχνά αναρτούσαν απορίες ή τα συναισθήματά τους για
συγκεκριμένα διδακτικά θέματα- δράσεις. Σχετικά σύντομα, οι μαθητές προσαρμόστηκαν
στις νέες συνθήκες οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος και άρχισαν να συμμετέχουν ευχάριστα και να συμμορφώνονται με τις προτροπές της ερευνήτριας για περαιτέρω
άσκηση και δραστηριοποίηση στον ελεύθερο χρόνο τους. Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στη
δραστήρια μετακίνηση των μαθητών (περπάτημα, χρήση ποδηλάτου) και στην τακτική
συμμετοχή τους σ’ ένα εύρος από ΦΔ (δραστηριότητες χορού, άσκηση σε γυμναστήρια, περιπάτους με τα κατοικίδια, κηπουρική, δουλειές του σπιτιού).
Όργανα και Μετρήσεις
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Παρακίνησης ΙΜΙ (Intrinsic Motivation Inventory, McAuley, Duncan & Tammen, 1989).
Το IMI είναι ένα όργανο αξιολόγησης, μέσω αυτοαναφορών, εκφάνσεων των εσωτερικών
κινήτρων για τη συμμετοχή σε μία δραστηριότητα ή σε πρόγραμμα, που ασχολείται με τη
διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για μάθηση. Στην ελληνική έκδοση διατηρεί
όλες της κλίμακες του πρωτότυπου (Γούδας & Παπαχαρίσης, 2005): (α) ευχαρίστησηενδιαφέρον, (β) προσπάθεια, (γ) αντιλαμβανόμενη ικανότητα, και (δ) πίεση-ένταση, εκ των
οποίων οι τρεις πρώτες μετρούν θετικές όψεις της εσωτερικής παρακίνησης, ενώ η τέταρτη
θεωρείται αρνητική. Η λογική του ερωτηματολογίου βασίζεται στο ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα λόγω εσωτερικών κινήτρων, θα πρέπει να βιώνουν ανάλογες
συναισθηματικές και γνωστικές καταστάσεις και παράλληλα να επιδεικνύουν σχετικές συμπεριφορές. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους μαθητές μία φορά, αμέσως μετά
τη λήξη του προγράμματος. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.
Με χρήση κατάλληλων μετασχηματισμών υπολογίστηκαν οι τιμές της εσωτερικής παρακίνησης και των παραγόντων της (Γούδας & Παπαχαρίσης, 2005).
Στατιστική Επεξεργασία
Για την περιγραφή του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στοιχεία των κατανομών
(μέσος όρος, τυπική απόκλιση) για κάθε ομάδα που ορίζεται από το τμήμα ή το φύλο των
μαθητών που συμμετείχαν και οι υπολογισμοί έγιναν τόσο για την εσωτερική παρακίνηση
όσο και για κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε (ευχαρίστησηενδιαφέρον, προσπάθεια, αντιλαμβανόμενη ικανότητα και πίεση-ένταση). Κατόπιν έγινε
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σύγκριση των μέσων τιμών των παραγόντων ανά τμήμα αλλά και ανά φύλο. Για τη
σύγκριση των δύο κατανομών χρησιμοποιήθηκε το t test για ανεξάρτητα δείγματα.
Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες και των δύο τμημάτων παρουσίασαν πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις σε
όλους τους παράγοντες του ΙΜΙ και στην εσωτερική παρακίνηση συνολικά (Πίνακας 2). Οι
τιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για το μέλλον αν λάβουμε υπόψη και τον πιλοτικό χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος.

Πλήθος

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέση Τιμή Τυπ. απόκλιση

Ευχαρίστηση – ενδιαφέρον

43

2,00

4,80

3,75

,65

Προσπάθεια

43

1,20

4,60

3,29

,67

Αντιλαμβανόμενη ικανότητα

43

1,40

4,80

3,84

,65

Πίεση – ένταση

43

1,20

3,80

2,14

,58

Εσωτερική παρακίνηση

43

2,40

4,16

3,63

,37

Πίνακας 2: Περιγραφή των τιμών στις παραμέτρους που μελετήθηκαν

Τα κορίτσια σημείωσαν υψηλότερα σκορ (Μ.Ο.) σε όλους τους παράγοντες του ΙΜΙ σε σχέση με τα αγόρια (Πίνακας 3) και χαμηλότερο στην πίεση-ένταση. Ωστόσο, η διαφοροποίηση
αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική αποκλειστικά στην κλίμακα της εσωτερικής παρακίνησης (p = 0,028).

Κορίτσι

Αγόρι

Πλήθος

Κορίτσι

Αγόρι

Μέση Τιμή

Κορίτσι

Αγόρι

Τυπ. Aπόκλιση

P

Ευχαρίστηση –
ενδιαφέρον
Προσπάθεια

19

24

3,96

3,59

,62

,65

,068

19

24

3,42

3,19

,65

,68

,274

Αντιλαμβανόμενη ικανότητα
Πίεση – ένταση

19

24

4,04

3,68

,44

,75

,077

19

24

2,09

2,18

,50

,65

,626

19

24

3,77

3,52

,23

,43

,028

Εσωτερική παρακίνηση

Πίνακας 3: Διαφοροποιήσεις ανά φύλο

Το τμήμα Α2 παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους παράγοντες πλην της πίεσης /
έντασης (Πίνακας 4). Στον παράγοντα της ευχαρίστησης-ενδιαφέρον όσο και στην εσωτερική παρακίνηση η διαφοροποίηση αυτή καταγράφηκε ως στατιστικά σημαντική (p = 0,019
και p = 0,045 αντίστοιχα).
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Α2

Πλήθος

Προσπάθεια –
σημαντικότητα
Αντιλαμβανόμενη ικανότητα
Πίεση /ένταση
Εσωτερική παρακίνηση

Α1

Α2

Α1

Μέση Τιμή
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Α2

Τυπ. Απόκλιση

P

23

20

3,24

3,35

,68

,67

,600

23

20

3,67

4,04

,72

,51

,059

23

20

2,21

2,07

,65

,50

,443

20

3,53

3,75

,41

,29

,045

23

Πίνακας 4: Διαφοροποιήσεις ανά τμήμα

Βρέθηκε πως η διαφορά στον παράγοντα της ευχαρίστησης – ενδιαφέροντος είναι στατιστικά σημαντική στο ένα (Α2) από τα τμήματα που συμμετείχαν (p = 0,017, Πίνακας 5). Το
γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στην καλύτερη επαφή που είχε η διδάσκουσα με τους
συγκεκριμένους μαθητές καθώς στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» με θέμα «Διατροφή και Υγεία σε μαθητές Λυκείου», έγινε επιπλέον μάθημα 3 ωρών την εβδομάδα.
Κορίτσι

Αγόρι

Πλήθος

Κορίτσι Αγόρι
Μέση Τιμή

Κορίτσι Αγόρι

P

Τυπ. Απόκλιση

Α1

10

13

3,64

3,46

,51

,79

0,542

Α2

9

11

4,31

3,75

,55

,41

0,017

Πίνακας 5: Ευχαρίστηση/ενδιαφέρον ανά τμήμα

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η πρακτική εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός μικτού μοντέλου ΦΑ, υλοποιήθηκαν με στόχο
την αύξηση της παρακίνησης των μαθητών για το μάθημα. Τα ευρήματα και οι συμπεριφορές των παιδιών έδειξαν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση υπήρξε επιτυχημένη, παρόλο που
κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής της συνάντησε δυσκολίες, καθώς οι μαθητές δυσκολεύονταν να καταλάβουν γιατί έπρεπε να συμμετέχουν σε οργανωμένο μάθημα και όχι αποκλειστικά σε ελεύθερο παιχνίδι. Η διδασκαλία λιγότερο γνωστών αθλημάτων στη χώρα μας,
οι εναλλακτικές μορφές άσκησης και προαιρετικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου (tai chi, το ράγκμπι και το κόρφμπολ, το ποδόσφαιρο με μικτές ομάδες, η
σκοποβολή, η τοξοβολία, η yoga και η γυμναστική με μεγάλες μπάλες κα), άρεσαν και στα
δύο φύλα, με τα κορίτσια να εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στο σύνολο της
εσωτερικής παρακίνησης.
Σημαντικό υπήρξε το γεγονός ότι οι μαθητές/ήτριες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, εντάχθηκαν σε αθλητικές ομάδες, σε ομάδες χορού ή γυμναστήρια
και άρχισαν να μετακινούνται πεζοί ή με το ποδήλατο μέσα στην πόλη. Επίσης, ενδιαφέρον
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αποτελεί το γεγονός ότι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με θέματα διατροφής όπως έδειξαν οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο και οι πολλαπλές ερωτήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων στη διδάσκουσα.
Προτάσεις
Εάν το πρόγραμμα εφαρμοζόταν για περισσότερο χρονικό διάστημα και υπήρχε η δυνατότητα να το αγκαλιάσουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) και να ενισχυθεί οικονομικά
από τους Συλλόγους Γονέων-Κηδεμόνων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιθανόν τα αποτελέσματα να ήταν πολύ καλύτερα σε όλους τους τομείς. Σταδιακά πιθανόν να άλλαζε η κρατούσα νοοτροπία για το μάθημα και η σχολική φυσική αγωγή να αποκτούσε στη συνείδηση
των μαθητών και των ενηλίκων τη θέση που της αρμόζει. Τέλος, προς την ίδια κατεύθυνση
θα μπορούσε να συμβάλει η ουσιαστική βαθμολόγηση του μαθήματος, ως εξωτερικό κίνητρο, παράλληλα με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για καθολική συμμετοχή, μάθηση,
βελτίωση και οφέλη.
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Εφαρμογή της μεθόδου Jigsaw σε περιβάλλον Web 2.0
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στέλιος Π. Κεσσανίδης
Εκπαιδευτικός ΠΕ17, Μεταπτ. Φοιτητής του ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση,
Τμ. Ψηφ. Συστημάτων, Παν. Πειραιώς
stelios@kessanidis.info
Κωνσταντίνος Γ. Κατσούλας
Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μεταπτ. Φοιτητής του ΠΜΣ Ηλεκτρονική Μάθηση,
Τμ. Ψηφ. Συστημάτων, Παν. Πειραιώς
kwstaskats@yahoo.gr
Περίληψη
Η εργασία αυτή εξηγεί τους λόγους που μας οδήγησαν στην επιλογή της μεθόδου της Jigsaw για να επιτύχουμε την απόκτηση και τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων από μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βελτιώνοντας παράλληλα με τον τρόπο αυτό και την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας. Αναλύει τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου Jigsaw σε
διαφορετικά στάδια σε ένα γυμνάσιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε συνδυασμό με ομαδοκεντρική συνεργατική εργασία σε περιβάλλον Web 2.0 και εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Παραθέτει τα ευρήματα της ποιοτικής και της ποσοτικής αξιολόγησης της εφαρμογής. Το
τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης που είναι θετικό, μας οδηγεί στο να προτείνουμε τη
δοκιμαστική εφαρμογή της σε περισσότερα σχολεία καθώς και σε άλλα μαθήματα.
Λέξεις - κλειδιά: συνεργατική συναρμολόγηση, jigsaw, εξ αποστάσεως διδασκαλία
Εισαγωγή
H παιδεία είναι άρρηκτα δεμένη με την κοινωνία. Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία μας
έχει μια διαρκή και ραγδαία εξέλιξη. Κατά τον Lemke (1999), η εξέλιξη αυτή που οφείλεται
κατά κύριο λόγο στα επιτεύγματα των επιστημών και της τεχνολογίας, δημιουργεί παράλληλα καινούργιες ανάγκες και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι. Είναι επίσης φανερό ότι οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται θα
επηρεάσουν το σχολείο του μέλλοντος και συγχρόνως θα επηρεαστούν από αυτό με σχέση
αμφίδρομη και πολύπλοκη. Σύμφωνα με τον Hargreaves (1999) το σχολείο, για να παραμείνει δημιουργικός θεσμός και για να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της κοινωνίας, θα
πρέπει να εφοδιάσει τους μαθητές με τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν ώστε αυτοί να
μπορούν να ζουν αποτελεσματικά και πετυχημένα στο περιβάλλον τους.
Οι δεξιότητες που θεωρείται ότι θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτά που μαθαίνουν οι μαθητές είναι η σωστή επικοινωνία, ο καθορισμός στόχων, η εκπλήρωση καθηκόντων μέσα στην
ομάδα, η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η δημιουργική και κριτική σκέψη, ο χειρισμός των συναισθημάτων και του στρες, η αυτογνωσία, η συναισθηματική κατανόηση και πολλές άλλες (WHO, 1999). Στη βιβλιογραφία, οι δεξιότητες
αυτές αναφέρονται ως «δεξιότητες ζωής». Πράγματι, αρκετές, προηγμένες εκπαιδευτικά,
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χώρες εφαρμόζουν προγράμματα καλλιέργειας των δεξιοτήτων ζωής σε μαθητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων (O’Hearn & Gatz, 2002; WHO, 1999).
Σύμφωνα με τον Brooks (1984), ανάμεσα στις δεξιότητες ζωής, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ατόμου σε όλα τα στάδια της ζωής του, έχει η απόκτηση και η ικανότητα χρήσης
κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για αποτελεσματική επικοινωνία, προφορική και μη, με άλλους ανθρώπους, η οποία οδηγεί στη διευκόλυνση καθιέρωσης σχέσεων, στη συμμετοχή σε μικρές και μεγάλες κοινωνικές ομάδες, στη διαχείριση
των στενών σχέσεων, στην ακριβή έκφραση απόψεων και ιδεών, καθώς και στην ικανότητα
παροχής και λήψης ανατροφοδότησης.
Η βιβλιογραφική έρευνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν
απαραίτητα συστατικά της ψυχικής υγείας των ανθρώπων (McHugh, 1995), βοηθούν την
ανάπτυξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και διευκολύνουν την επικοινωνία σε όλους
τους τομείς της ανθρώπινης δράσης (Johnson & Johnson, 1989), σχετίζονται θετικά με την
επιτυχία στο σχολείο και αρνητικά με ανθυγιεινές συμπεριφορές (Popov, 1994), ενώ η κατοχή τους αποτελεί προϋπόθεση για παραγωγικότητα, εύρεση εργασίας και επαγγελματική
επιτυχία (Mercier, 1992).
Παράλληλα, αρκετές θεωρίες στο χώρο της παιδαγωγικής ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι ο
πιο σημαντικός λόγος της ύπαρξης του σχολείου είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του
ανθρώπου, η βελτίωσή του και η κοινωνική του συγκρότηση (Cooney & Selman, 1980;
Hargreaves, 1999). Ενώ ο Brooks (1984) λέει πως πρέπει να δοθεί σημασία στο ότι η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων απαιτεί αυστηρά καθορισμένους μαθησιακούς στόχους
για κάθε στάδιο ανάπτυξης, για κάθε περιοχή μάθησης και για κάθε δεξιότητα.
Οι στρατηγικές διδασκαλίας διευκολύνουν την εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων διότι
παρέχουν βιωματικές εμπειρίες σ’ ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον. Σύμφωνα με
τον Cohen (1994), μεταξύ των στρατηγικών διδασκαλίας, η συνεργατική μάθηση μεγιστοποιεί την κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, επειδή από τη φύση
της δυναμιτίζει την αλληλεπίδρασή τους.
Στη συνεργατική μάθηση, οι μαθητές εργάζονται σε ανομοιογενείς ομάδες, όπου ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο, χρησιμοποιούν κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη συνεργασία, έχουν υπεύθυνη στάση για την προσωπική τους μάθηση και τη μάθηση των άλλων μελών της ομάδας, και μπορούν να αξιολογούν την πρόοδο της ομάδας
(Johnson & Johnson, 1989). Η συνεργατική μάθηση είναι μια δυναμική μορφή μάθησης που
προϋποθέτει μια κοινή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος (Dyson
& Strachan, 2000).
Μερικοί ερευνητές, βασιζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα (Johnson & Johnson,
1989; Kagan, 1990; Cohen, 1994), υποστηρίζουν ότι η συνεργατική μάθηση θα έπρεπε να
είναι μια πιο συνηθισμένη σχολική πρακτική. Εάν δεν κυριαρχούσαν στη σχολική πραγματικότητα ανταγωνιστικά και ατομικά περιβάλλοντα μάθησης, οι μαθητές θα μάθαιναν περισσότερα από ό,τι μαθαίνουν σήμερα, θα είχαν θετικότερη στάση απέναντι στο μάθημα, μια
υγιέστερη αντίληψη για τις διαμαθητικές σχέσεις και θα αποδέχονταν τη διαφορετικότητα
των συμμαθητών τους (Stevens & Slavin, 1995). Παρόλα αυτά, όπως αναφέρουν οι Dyson &
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Strachan (2000), η συνεργατική μάθηση είναι ο λιγότερο χρησιμοποιούμενος τρόπος μάθησης σε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και καταλαμβάνει μόλις το 7 έως 20% του
συνολικού χρόνου εκπαίδευσης των μαθητών.
Μέθοδος Jigsaw
Μια από τις μεθόδους που διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση, είναι η συνεργατική συναρμολόγηση ή «Jigsaw» όπως έχει επικρατήσει να λέγεται (Ziegler, 1981). Στην μέθοδο
«Jigsaw», στο πρώτο στάδιο, δίδονται στις ομάδες θέματα τα οποία χωρίζονται σε υποθέματα. Τα μέλη της κάθε ομάδας ασκούνται και ειδικεύονται στα διάφορα υποθέματα. Στη
συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο της μεθόδου, συναντώνται και συνεργάζονται με τα μέλη των
άλλων ομάδων που ειδικεύονται στο ίδιο αντικείμενο (υποθέμα). Μετά τη συνεργασία αυτή, οι ειδικοί πια στο κάθε αντικείμενο επιστρέφουν (στο τρίτο στάδιο) στην αρχική τους
ομάδα για να διδάξουν στα μέλη της αυτό το οποίο γνωρίζουν καλά, και να διδαχθούν από
άλλους ειδικούς τα υπόλοιπα υποθέματα.
Η μέθοδος Jigsaw είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία εδώ και τρεις δεκαετίες (Aronson & Bridgeman, 1979) για την αποτελεσματική μείωση
ρατσιστικών αντιθέσεων και για την ενίσχυση θετικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Όπως σε ένα πάζλ κάθε κομμάτι αποτελεί απαραίτητο και αναπόσπαστο τμήμα, έτσι και στο
Jigsaw η εργασία και συνεισφορά κάθε μαθητή, είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και
την συνολική επίγνωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Εάν η εργασία κάθε μαθητή είναι
σημαντική, τότε κάθε μαθητής είναι σημαντικός, κάτι το οποίο καθιστά την μέθοδο αποδοτική. Στη μέθοδο Jigsaw έχουν αποδοθεί αρκετά παιδαγωγικά πλεονεκτήματα (Aronson &
Patnoe, 1997). Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της προσοχής και
της συμμετοχής από την ανάθεση στο κάθε μέλος της ομάδας ενός σημαντικού τμήματος
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να συνεργαστούν σαν ομάδα για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Κάθε μαθητής εξαρτάται από τους υπόλοιπους και
κανένας μαθητής δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν επέλθει συνεργασία. Η προσεκτική ακρόαση των άλλων συμμαθητών, το γεγονός ότι ο κάθε μαθητής θα μετατραπεί σε δάσκαλο, καθώς και η συνολική εργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου, βοηθούν στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων αλληλοεπίδρασης και αλληλοσεβασμού. Οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν και
οδηγούνται στην αναγνώριση της αξίας του κάθε μέλους της ομάδας. Επιπλέον, η μέθοδος
Jigsaw είναι μια τυπική μέθοδος για την διερεύνηση συνεργατικής διάδρασης σε εικονικό
περιβάλλον ή εξ αποστάσεως συνεργασία.
Ένα ουσιαστικό και πρακτικό ερευνητικό ερώτημα των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ποιο περιβάλλον στη σχολική πραγματικότητα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις προσφέρεται για την ενίσχυση των κοινωνικών και συνεργατικών δεξιοτήτων των
μαθητών (Dyson & Strachan, 2000). Μεταξύ των μαθημάτων του σχολείου, το μόνο που
επιβάλλεται από το ΔΠΠΣ να γίνεται καθ΄ ολοκληρία ομαδοκεντρικά, είναι το μάθημα της
Τεχνολογίας Β΄Γυμνασίου. Όπως προβλέπεται από το ΔΠΠΣ το μάθημα της τεχνολογίας
φέρνει σε επαφή τους μαθητές με την τεχνολογία μέσω της ανάληψης ενός έργου που αφορά μια συσκευή τεχνολογίας (ατομικά στη Α΄ Γυμνασίου) είτε ένα εργοστάσιο/εταιρεία/παραγωγική μονάδα (ομαδικά στη Β΄ Γυμνασίου). Το έργο (εργασία των μαθητών) αποτελείται από τα εξής :
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Α. έρευνα σχετικών στοιχείων και πληροφοριών (ιστορική αναδρομή, τρόπος λειτουργίας,
παρεμφερείς συσκευές/εταιρείες, χρησιμότητα κ.τ.λ.). Β. κατασκευή μακέτας/μοντέλου Γ.
παρουσίαση υπό τύπον σεμιναρίου.
Σε όλα τα στάδια του έργου αλλά κυρίως στο πρώτο (έρευνα), το επίπεδο της εργασίας, της
ποσότητας και της ποιότητας του υλικού, το εύρος της αναζήτησης και οι ανάγκες του κάθε
μαθητή, ποικίλουν. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι μαθητές να ζητούν βοήθεια σε συγκεκριμένα πράγματα, κάτι που ούτε μπορεί να τους δοθεί άμεσα, αλλά ακόμα και να μπορούσε
είναι δύσκολο να γίνει μέσα στην τάξη, διότι ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει τους υπολοίπους, ή να ενδιαφέρει μερικούς μόνο. Πρέπει επομένως να βρεθούν λύσεις σε αυτό το
πρόβλημα. Όπως έχει προταθεί και σε προηγούμενες εργασίες (Κεσσανίδης κ.α. 2009α;
2009β) η συνδυαστική μάθηση (blended learning) είναι ιδανική για να βελτιώσει αυτές τις
αδυναμίες της παραδοσιακής διδασκαλίας. Στην υπάρχουσα λοιπόν υποδομή και εκπαιδευτική μεθοδολογία του μαθήματος, ενσωματώσαμε και τη μέθοδο Jigsaw.
Εφαρμογή
Η μέθοδος εφαρμόστηκε στο μάθημα της Τεχνολογίας, σε 4 τμήματα της Β΄ Γυμνασίου, τα
τέσσερα τελευταία χρόνια, σε Γυμνάσιο της Αττικής. Κάθε χρονιά, συμμετείχαν κατά μέσο
όρο 95 μαθητές και μαθήτριες, δηλαδή περίπου 380 άτομα συνολικά έως σήμερα. Στην
πρώτη φάση της εφαρμογής, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το κάθε τμήμα χωρίζεται
σε 3 ομάδες (εταιρείες) και το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει το ρόλο ενός διευθυντή
της εικονικής εταιρείας που δημιουργείται. Η κάθε ομάδα, εργάζεται τόσο ομαδικά σε γενικής φύσης αναζήτηση υλικού αλλά και ατομικά. Ο κάθε διευθυντής αναζητεί υλικό για το
δικό του αντικείμενο ενασχόλησης. Το υλικό αυτό συνθέτεται σε μια ομαδική γραπτή εργασία, σε μια ομαδική παρουσίαση της εργασίας και σε μια μακέτα της εταιρείας. Όλες οι εργασίες γίνονται συνεργατικά μέσω του Google Docs ώστε και να μπορούν όλοι να εργάζονται ταυτόχρονα αλλά και να επεμβαίνει ο καθηγητής υποστηρικτικά. Όλα αυτά εξ αποστάσεως. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι εργασίες αυτές, παρουσιάζονται στην τάξη από τις ομάδες/εταιρείες, σε δύο ώρες διδασκαλίας η κάθε μία. Στο τρίτο τρίμηνο, περνάμε στη δεύτερη φάση της μεθόδου Jigsaw.
Οι ομοειδείς διευθυντές της κάθε μιας από τις 12 ομάδες (των τεσσάρων τμημάτων) χωρίζονται και δημιουργούν μια νέα ομάδα μεταξύ τους. Αυτό είναι εφικτό (μεταξύ διαφορετικών τμημάτων) διότι συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ως Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργατικής δημιουργίας εγγράφων και παρουσιάσεων το Google Docs. Επίσης, από την αρχή
της χρονιάς, χρησιμοποιούμε ένα ειδικά διαμορφωμένο Forum για όλες τις ανάγκες του
μαθήματος μετά από επιλογή έναντι άλλων εργαλείων διαχείρισης μαθημάτων (Κεσσανίδης & Παπασταματίου, 2011). Οι συζητήσεις και συνεννοήσεις των μαθητών γίνονται μέσα
εκεί (στο Forum) στο αρχικό στάδιο και στη συνέχεια με επιτόπια «σχόλια» που αφήνουν
στα έγγραφα που δημιουργούν ομαδικά στο Google Docs.
Οι διευθυντές της κάθε νέας ομάδας πρέπει να συνεργαστούν, ανταλλάσσοντας και χρησιμοποιώντας το υλικό που ήδη είχε συγκεντρώσει ο κάθε ένας από αυτούς στις αρχικές ομάδες (εταιρείες) και να δημιουργήσουν την βέλτιστη τελική μορφή του, επιλέγοντας τα καλύτερα και ορθότερα κομμάτια της αρχικής εργασίας του καθενός, και απορρίπτοντας τα κομμάτια που δεν είναι σωστά ή δεν ταιριάζουν. Το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί με τη δημι-
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ουργία μιας παρουσίασης (πάλι στο Google Docs) της τελικής μορφής της εργασίας τους.
Στο επόμενο και τελικό στάδιο της τεχνικής Jigsaw (στο τέλος του τρίτου τριμήνου, δηλαδή
στο τέλος της σχολικής χρονιάς) οι διευθυντές επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες (εταιρείες),
ανταλλάσσουν εμπειρίες και παρουσιάζουν τις εργασίες τους.
Αποτελέσματα
Σύμφωνα με την ποιοτική έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο στην τάξη, μέσα από συζητήσεις
ανά ομάδες ή και συνολικά ανά τμήμα 23-25 ατόμων, η εφαρμογή της τεχνικής jigsaw, μετά
το αρχικό ξάφνιασμα και τη δυσκολία κατανόησης, ενθουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος των
μαθητών και τους διευκολύνει ώστε με ελάχιστο κόπο να δημιουργήσουν άριστες εργασίες.
Στην ποσοτική έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο για την αξιολόγηση του μαθήματος και του
καθηγητή, με διαδικτυακά ερωτηματολόγια δημιουργημένα σε κατάλληλη φόρμα του
Google Docs, τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες 1-6.
Από τα τρία τρίμηνα, ποιο ήταν πιο ενδιαφέρον ως προς τον τρόπο εργασίας; (ερώτηση μονής επιλογής)
Σχολικό έτος

Το πρώτο % Το δεύτερο % Το τρίτο %

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

0
0
0
0

9.6
4.7
3.5
1.8

90.4
95.3
96.5
98.2

Μέσος όρος

0

4.9

95.1

Πίνακας 1:
Ενδιαφέρον

Από τα τρία τρίμηνα, ποιο ήταν το πιο εύκολο ως προς τον τρόπο εργασίας; (ερώτηση μονής
επιλογής)
Σχολικό έτος

Το πρώτο % Το δεύτερο % Το τρίτο %

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

0
0
0
0

2.6
1.8
1.6
0.2

97.4
98.2
98.4
99.8

Μέσος όρος

0

1.55

98.45

Πίνακας 2:
Ευκολία εργασίας

Τι νομίζετε ότι σας δυσκόλεψε στην εργασία σας στο τρίτο τρίμηνο; (ερώτηση μονής επιλογής)
Σχολικό έτος
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
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Η συνεργασία %

Το ότι δεν γνωρίζαμε τα
άλλα άτομα %

Άλλοι παράγοντες %

72.3
74.0
73.4
75.2

20.6
18.3
19.2
19.7

7.1
7.7
7.4
5.1
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19.45

6.825

Πίνακας 3:
Δυσκολία εργασίας

Τι νομίζετε ότι σας διευκόλυνε στην εργασία σας στο τρίτο τρίμηνο; (ερώτηση πολλών επιλογών)
Σχολικό έτος

Οι ιδέες των άλλων %

Το Google Docs % Το έτοιμο υλικό %

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

80.2
75.4
78.3
82.3

9.5
11.7
12.3
8.2

10.3
12.9
9.4
9.5

Μέσος όρος

79.15

10.525

10.325

Πίνακας 4:
Διευκόλυνση εργασίας

Μετά από την ολοκλήρωση του μαθήματος, πιστεύετε ότι έχετε κατανοήσει το ρόλο σας και
το ρόλο των άλλων διευθυντών μέσα σε μία εταιρεία;
Σχολικό έτος
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Μέσος όρος

Απολύτως %

Πολύ %

Λίγο % Ελάχιστα %

Καθόλου %

91.3
92.1
92.7
93.2

6.6
5.2
5.1
4.4

1.2
1.9
1.4
1.5

0.9
0.8
0.8
0.9

0
0
0
0

92.325

5.325

1.5

0.85

0

Πίνακας 5:
Αξιολόγηση μαθησιακού αποτελέσματος

Θα θέλατε να εργαστείτε και σε άλλα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο που εργαστήκατε αυτή
τη χρονιά;
Σχολικό έτος

Ναι %

Όχι %

Ίσως %

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

92.2
90.7
91.3
92.4

4.8
6.6
5.4
4.7

3.0
2.7
3.3
2.9

Μέσος όρος

91.65

5.375

2.975

Πίνακας 6:
Επέκταση σε άλλα μαθήματα

Όλα τα στοιχεία των πινάκων 1-6, για χάρη συντομίας, αποτελούν απλοποιημένο μέσο όρο
των ευρημάτων των τελευταίων τεσσάρων ετών σε κάθε τμήμα που εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε η τεχνική. Δεν υπάρχουν σημαντικές ή ουσιαστικές διαφορές, άξιες να αναφερθούν, από έτος σε έτος. Στο χώρο του forum όπου γίνονται οι βασικές συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών και υλικού έχουμε διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή κάθε επόμενο έτος.
Κατά μέσο όρο, ο κάθε μαθητής/τρια θα συμμετάσχει 11 φορές και θα ανεβάσει δικά του
σχόλια ή ιδέες 4 φορές. Κάθε φορά που θα συμμετάσχει, θα συνδεθεί στο χώρο για να διαβάσει τα σχόλια και τις ιδέες των άλλων, θα ρυθμίσει τις δικές του ενέργειες και ενδεχομένως θα απαντήσει, θα έρθει σε επαφή με εκατοντάδες γνωστικά ερεθίσματα από ανάλογες
ενέργειες συμμαθητών του. Δεδομένου ότι η φάση αυτή, στο τρίτο τρίμηνο, διαρκεί 15 η-
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μέρες, και το μάθημα είναι μονόωρο, η ενασχόληση αυτή κρίνεται εξαιρετικά καλή και πέραν κάθε σύγκρισης με την ενασχόληση και συμμετοχή των μαθητών σε οποιοδήποτε άλλο
μάθημα.
Συμπέρασμα
Από τη μέχρι τώρα εμπειρία της διδασκαλίας του μαθήματος με εφαρμογή της τεχνικής jigsaw και με χρήση των τεχνολογιών Web 2.0, προέκυψε ότι η διδασκαλία είναι αποτελεσματική, ευχάριστη, αποδεκτή και ενσωματώνει διαδραστικές, ομαδοσυνεργατικές πρακτικές.
Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του ένα θαυμάσιο εργαλείο, που τον βοηθάει να επιτύχει ευκολότερα τους διδακτικούς του στόχους. Οι μαθητές εργάζονται σε ένα σύγχρονο και
γεμάτο γνωστικά ερεθίσματα περιβάλλον μάθησης, που τους ενεργοποιεί και τους παρακινεί δημιουργικά, επιβάλλοντας τη συνεργασία τους. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση αποτελεί μια συνεχή και ενεργητική διαδικασία που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και
μόνο στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της γνώσης, αφού διερευνούν και αφομοιώνουν πληροφορίες και αναπτύσσουν νέου τύπου δεξιότητες υψηλού
επιπέδου και νέες μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων με χρήση ΤΠΕ (Τζιμογιάννης,
2007). Για την εφαρμογή της μεθόδου δεν απαιτείται κάποια διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων. Η χρήση όλων των τεχνικών και των τεχνολογιών που
προαναφέρθηκαν είναι όχι μόνο εφικτή και αποτελεσματική, αλλά αποτελεί μια άριστη μέθοδο για το συγκεκριμένο μάθημα. Όλα αυτά βέβαια, εφόσον το σύνολο σχεδόν των μαθητών, έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους.
Για να αξιολογηθεί περισσότερο η μέθοδος, προτείνεται η εφαρμογή της και σε άλλα μαθήματα (ακόμα και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και σε άλλα σχολεία. Η περαιτέρω αυτή έρευνα αποτελεί μέρος των μελλοντικών ερευνητικών μας σχεδίων. Επιπλέον, η λεπτομερής ανάλυση της επικοινωνίας και της διάδρασης μεταξύ των μαθητών, στη διάρκεια της
δεύτερης φάσης της μεθόδου Jigsaw με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, είναι μεν επίπονη αλλά πρέπει να μελετηθεί για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοικητική υποστήριξη της εκπαίδευσης στα Δημοτικά Σχολεία
της Ανατολικής Αττικής.
Γεώργιος Μητρόπουλος
M.A., Ph. D., Διευθυντής 1ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη
nafoo@otenet.gr
Περίληψη
Η επιστήμη της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί ίσως ένα από τα κυριότερα μέσα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης. Αυτό διαχέεται τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη διοικητική υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Τα σχολεία ενσωματώνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διδακτική πράξη με σκοπό να τη διευκολύνουν. Από την άλλη μεριά, οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν το κύριο μέσο στη διευκόλυνση των διοικητικών εργασιών. Η σχολική διοίκηση, διαμέσου των Νέων Τεχνολογιών,
υιοθετεί και εφαρμόζει σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της διοικητικής διαδικασίας. Παρά τη μεγάλη πρόοδο, η διάχυση των Νέων Τεχνολογιών στις καθημερινές διοικητικές πρακτικές των σχολείων δεν αποτελεί απαραβίαστο
κανόνα. Η αδυναμία αυτή οφείλεται τόσο στην έλλειψη της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, όσο και στην ελλιπή επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών.
Με την παρούσα εργασία προσπαθούμε να διερευνήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι σχεδόν αχαρτογράφητο. Ως στόχοι της εργασίας ορίστηκαν: α) η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης και υιοθέτησης των Νέων Τεχνολογιών στη διοίκηση των σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, β) η μελέτη της εξοικείωσης των διευθυντικών στελεχών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, γ) η μελέτη της ανάγκης για την κατάλληλη επιμόρφωση των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, δ) η εξέταση της υφιστάμενης τεχνικής υποστήριξης των σχολικών διοικήσεων.
Οι παραπάνω στόχοι υλοποιήθηκαν διαμέσου της έρευνας η οποία περιελάμβανε ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα
προτείνονται λύσεις με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση.
Λέξεις κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Δημοτικά Σχολεία, Διευθυντές/ντριες, σχολική διοίκηση,
Ανατολική Αττική,
Εισαγωγή
Με τον όρο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται η εισαγωγή των
τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση. Η τελευταία
λειτουργεί διαμέσου νέων διοικητικών πρακτικών, τις οποίες οι τεχνολογίες εισήγαγαν.
Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η πληροφορία κατέχει την κύρια θέση (Gensollen M,
2004). Αυτή μπορεί να ψηφιοποιηθεί και να διαχυθεί ηλεκτρονικά παντού και άμεσα χωρίς
χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς (Ιγγλεζάκης Ι, 2007). Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται
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η επικοινωνία, η συνεργασία αλλά και η συναλλαγή σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Άμεσα πλεονεκτήματά της είναι η αποφυγή μετακινήσεων, η μείωση του κόστους και η εξοικονόμηση χρόνου από τους συναλλασσόμενους. Η πληροφορική στέκεται αρωγός της εύκολης και γρήγορης διεκπεραίωσης των διοικητικών πράξεων. Αυτό υλοποιείται διαμέσου
απλών στη χρήση μεθόδων αποθήκευσης και διάχυσης των πληροφοριών που παράγονται
στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των διαφόρων Δημόσιων Υπηρεσιών.
Οι Νέες Τεχνολογίες θεωρούνται απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολικού διοικητικού έργου. Η χρήσης τους διευκολύνει τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών οι οποίες με τις παλιές μεθόδους ήταν αδύνατο να συγκεντρωθούν
και να αποθηκευτούν τόσο εύκολα και γρήγορα. Από την άλλη μεριά η εισαγωγή και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες προϋποθέτει ορισμένες προδιαγραφές και υποδομές αλλά και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα ενσωματώσει
τα πλεονεκτήματά τους στη διοικητική πρακτική.
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση δημιουργεί ένα νέο εργασιακό περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του καθίσταται η επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας σε
όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι Νέες Τεχνολογίες συνδέονται με τη διεκπεραίωση της
γραμματειακής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σχολικής μονάδας και κεντρικών υπηρεσιών και της μηχανογράφησης διοικητικών θεμάτων και
πρακτικών. Παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή του eschool. (http://ess.minedu.gov.gr/ess/).
Πέρα όμως από τη θεωρητική τους χρησιμότητα, για την αποδοτική εφαρμογή στην καθημερινή διοικητική πράξη θεωρούνται απαραίτητες οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) ο επαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός των σχολείων, β) η παροχή συνεχούς ποιοτικής υποστήριξης
και γ) η ύπαρξη των κατάλληλων πόρων. Οι τελευταίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές
των κτηριακών υποδομών (αίθουσες, εργαστήρια, έπιπλα, κτλ) και εκείνες των αναλώσιμων
υλικών (μελάνια, χαρτικά, καλώδια, κτλ). Τα τελευταία θα πρέπει να βρίσκονται σε μια συνεχή ροή προς τη σχολική μονάδα με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. Τέλος, ο ανθρώπινος
παράγοντας είναι αυτός που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο δίνοντας πνοή και κίνηση στην τεχνολογία. Η αποδοχή και εφαρμογή από τα διευθυντικά στελέχη των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση αποτελούν τις προϋποθέσεις που θα επιφέρουν το κλειδί
της επιτυχίας για την υλοποίηση όλων των προηγούμενων παραμέτρων.
Ρίχνοντας μια διεισδυτική ματιά στην ελληνική βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει
επαρκείς αριθμός εντύπων και ερευνών οι οποίες αναλύουν το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών
στην καθημερινή διοικητική πρακτική των σχολικών μονάδων. Το πλείστον των ερευνών και
των δημοσιεύσεων αναλύουν τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αφήνοντας
έξω τη διοικητική τους χρήση. Με την παρούσα εργασία μας έχουμε σκοπό να ερευνήσουμε: α) τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διοικητική πρακτική των σχολείων της ανατολικής Αττικής, β) τη μελέτη της εξοικείωσης των διευθυντικών στελεχών στη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, γ) τη σπουδή της ανάγκης για την κατάλληλη επιμόρφωση των Διευθυντών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες, δ) την εξέταση της υφιστάμενης τεχνικής υποστήριξης των σχολικών διοικήσεων. Τέλος, θα διατυπωθούν οι προτάσεις των διευθυντικών στελεχών όπως διατυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια της έρευνας.
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Οι νέες τεχνολογίες και η σχολική διοίκηση
Το διευθυντικό στέλεχος στο σύγχρονο σχολείο κατέχει μια θέση με ποικίλες αρμοδιότητες
(Σαΐτης, 2008). Ο ρόλος του είναι ταυτόχρονα παιδαγωγικός και διοικητικός (Καθηκοντολόγιο, 16-10-02). Ως διοικητικό στέλεχος είναι υπεύθυνος για την αποπεράτωση διοικητικών
καθηκόντων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα διοικητικά καθήκοντα συνδέονται σχεδόν απόλυτα με γραφειοκρατικά ζητήματα (αναλήψεις υπηρεσίας, άδειες, αλληλογραφία κτλ). Τα παραπάνω θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονική
συνεργασία με το σύνολο του υπόλοιπου έργου. Επομένως, το έργο αλλά και οι στόχοι του
Διευθυντή δεν μπορεί παρά να είναι πολύπλευροι και ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών είναι απαραίτητος (Σαΐτης, 1997).
Στις μέρες μας, η σχολική διοίκηση παράγει καθημερινά ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών ο
οποίος απαιτεί αποτελεσματική αποθήκευση και επεξεργασία (Δρούλια & Πολίτης,
2008:160-176). Η λειτουργία της στηρίζεται στη διάχυση πληροφοριών σε συνδυασμό με
την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και την ανατροφοδότηση του συστήματος με απαντήσεις στις πληροφορίες. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχουν προηγμένα συστήματα
διαχείρισης βάσης δεδομένων, παράλληλα με τη δημιουργία συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή είναι ικανή να στηρίζει επαρκώς όλα τα καθημερινά ζητήματα διοικητικής φύσεως καθώς και τα ευρέως λειτουργικά
θέματα (Κατσαρός, 2008).
Αρωγός των σύγχρονων διοικητικών διαδικασιών καθίστανται οι Νέες Τεχνολογίες. Η ένταξή τους στη σχολική διοίκηση συμβάλει στην επιτάχυνση των διοικητικών πρακτικών, στην
απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και στην άμεση επικοινωνία των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Οι Νέες Τεχνολογίες συντελούν στη σύζευξη χρονικών και γεωγραφικών περιορισμών και αποστάσεων παρέχοντας σε όλους ταυτόχρονα και από οπουδήποτε, τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών.
Τα παραπάνω συνδυάζονται έτσι ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση, απόδοση
και προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη σχολική πραγματικότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, κεντρική διοίκηση). Οι Νέες Τεχνολογίες διευκολύνουν την
άμεση προσβασιμότητα στις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο με την
άμεση επικοινωνία μεταξύ σχολικών μονάδων και κεντρικής διοίκησης αλλά και μεταξύ
σχολικής μονάδας και γονέων. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και οι
ιστοσελίδες αποτελούν τις αιχμές του δόρατος λόγω της άμεσης ενημέρωσης και προσβασιμότητας.
Τα προηγούμενα εναρμονίζονται με τον περιορισμό του κόστους των διοικητικών εργασιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάργηση της κλασικής ταχυδρομικής διακίνησης εγγράφων και της χειρόγραφης διεκπεραίωσης διοικητικών εργασιών. Το κέρδος αναλύεται σε
ταχύτερες διοικητικές συναλλαγές με μικρότερο κόστος. Από όλα τα προηγούμενα γίνεται
φανερό ότι με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών διευκολύνεται σημαντικά ένα μεγάλο μέρος
από τις καθημερινές διοικητικές πρακτικές του Διευθυντή.
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Συνοψίζοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν: α) απλοποίηση των διοικητικών εργασιών, β) άμεση πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, γ) οργάνωση,
δ) επικοινωνία και ανταλλαγές πληροφοριών εντός και εκτός σχολικής μονάδας, ε) εκσυγχρονισμό των διοικητικών μεθόδων. Γενικότερα, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών διευκολύνει αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα την ενίσχυση της κοινωνία των πολιτών.
Το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση έγινε το
1997, με την ολοκλήρωση του πλαισίου προγράμματος σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής. Παράλληλα με το νόμο 2672/1998, άρθρο 14, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση. Στη συνέχεια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση μέσω των προγραμμάτων στήριξης στη δημιουργία εκπαιδευτών λογισμικών και στη γενικότερη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και δίνεται στην παιδαγωγική χρησιμοποίηση των Νέων
Τεχνολογιών παρά στην υποστήριξη του σχολικού διοικητικού έργου (Τζιμογιάννης, 2010).
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί σημαντικό δείκτη αποτελεσματικότητας της ένταξης
και της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η επένδυση στην τεχνολογία δεν
υφίσταται χωρίς την αντίστοιχη επένδυση στην επαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
που θα την αξιοποιήσει. Ένα πρωτοποριακό βήμα σε αυτό αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, περισσότερα στην ιστοσελίδα (http://b-epipedo2.cti.gr/). Ο βαθμός εξοικείωσης των Διευθυντών στις Νέες Τεχνολογίες επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εφαρμογή τους στη σύγχρονη σχολική διοίκηση.
Γενικότερα, οι στάσεις και οι απόψεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων προσδιορίζουν την ύπαρξη ή όχι αποτελεσματικών καινοτομιών.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες και την εισαγωγή τους στην διοίκηση σχετίζονται πάντα με τις συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές μονάδες, την υλικοτεχνική υποδομή, την διστακτικότητα στη χρήση τους, την έλλειψη επαρκούς τεχνικής υποστήριξης, και τέλος την έλλειψη αποτελεσματικής επιμόρφωσης. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική διοικητική πρακτική αποτελεί μέγιστο σημείο εκσυγχρονισμού, δείγμα ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Η έρευνα
Στις προηγούμενες ενότητες έγινε σε θεωρητική βάση ανάλυση της σχέσης Σχολικής Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την έρευνα, την ανάλυση
των ερωτηματολογίων και τέλος τα αποτελέσματα προκειμένου να οδηγηθούμε στην διεξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων.
Μεθοδολογία & έρευνα
Αφορμή για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί ένα ερώτημα. Μετά από αυτό, το πρώτο
πράγμα που καλείται ο ερευνητής να σχεδιάσει είναι η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει
πρώτον σε σχέση με το ερώτημα και δεύτερον με το υπό εξέταση πεδίο. Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές (Cohen και Manion, 1992: 307-308) και ποσοτικές. Ενώ οι
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ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται, οι ποιοτικές
αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου. (Kvale, 1996: 67).
Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η ποσοτική μέθοδος.
Οι ποσοτικές προσεγγίσεις έρευνας επεξεργάζονται ένα πλήθος από ποσότητες/αριθμούς
που θα πρέπει να συγκεντρωθούν, να περιγραφούν και να αναλυθούν. Η ποσοτική έρευνα
σε αντίθεση με την ποιοτική βασίζεται σε αξιόπιστες, αριθμητικές και στατιστικές μετρήσεις
του συνολικού πληθυσμού ατόμων στον οποίο εφαρμόζεται. Επίσης η πρώτη διαφέρει από
τη δεύτερη στο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος και στον τύπο των ερωτήσεων που τίθενται. Για να είναι η Ποσοτική έρευνα αποτελεσματική και επιτυχημένη θα
πρέπει να περιέχει τα παρακάτω τρία στοιχεία: α) Ένα καλά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο,
β) ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα ατόμων αντιπροσώπευσης, γ) ένα αρκετά μεγάλο δείγμα
ατόμων. Ο σχεδιασμός ενός καλού ερωτηματολογίου εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία
θα περιέχει, τους σωστά θεσπισμένους στόχους και τις κατάλληλες ερωτήσεις. Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μπορούν να αναλυθούν αριθμητικά έτσι ώστε να είναι δυνατή η στατιστική μέτρηση στη συνέχεια.
Η ποσοτική προσέγγιση βρίσκει κατά κύριο λόγο την εφαρμογή της σε δειγματοληπτικές
εμπειρικές έρευνες. Αποσκοπεί στην ανακάλυψη γενικών κανονικοτήτων ή τάσεων που
διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα μέσω της διερεύνησης των φαινομένων αυτών σε πλήθος
περιπτώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξέτασης μεγάλου πλήθους περιπτώσεων έτσι
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ιδιομορφίες των μεμονωμένων περιπτώσεων και ως εκ τούτου οι τάσεις που ανακύπτουν να θεωρούνται ως γενικώς ισχύουσες. Στην ποσοτική έρευνα
τα δεδομένα θα πρέπει να τυποποιηθούν για να μπορούν να μετρηθούν. Με αυτό τον τρόπο οι μεταβλητές λαμβάνουν αριθμητικές τιμές και μέσω στατιστικών αναλύσεων μπορούν
να ελεγχθούν οι συσχετίσεις και οι διακυμάνσεις τους (Robson, 2007: 12).
Οι ποσοτικές έρευνες ακολουθούν έναν αυστηρό και προκαθορισμένο σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο οι περισσότερες κρίσιμες συνιστώσες έχουν ληφθεί από τον ερευνητή πριν
τη διεξαγωγή της έρευνας (Bryman 1988: 15). Σύμφωνα με την ποσοτική προσέγγιση κάθε
έρευνα οφείλει να πληροί τα κριτήρια της εγκυρότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της
αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας. Όταν πληρούνται τα κριτήρια αυτά τότε ο ερευνητής μπορεί να υποστηρίξει πως τα ευρήματά του δύνανται να γενικευτούν (Κυριαζή 2006:
46-51). Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των ποσοτικών δεδομένων περιγράφονται και αναλύονται με ποσοτικά μεγέθη (π.χ. διαγράμματα, ιστογράμματα, πίνακες κ.α.) (Lacey et al,
2001).
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα σκοπεύει: α) Να εξετάσει το βαθμό αξιοποίησης
των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή σχολική διοικητική πράξη στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. β) Να προτείνει την ανάγκη κατάλληλης επιμόρφωσης για τα διευθυντικά στελέχη. γ) Να διερευνήσει την υπάρχουσα τεχνική υποστήριξη. δ)
Τέλος, να προτείνει λύσεις σε πρακτικό αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο με σκοπό την
περισσότερο εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διανομής ερωτηματολογίων. Τα τελευταία δόθηκαν σε
Διευθυντικά στελέχη των Δημοτικών Σχολείων της Ανατολικής Αττικής και συμπληρώθηκαν
ανώνυμα. Συνολικά διανεμήθηκαν 50 ερωτηματολόγια. Από αυτά συγκεντρώθηκαν 40, τα
4/5 του συνολικού αριθμού. Να υπογραμμίσουμε ότι η Ανατολική Αττική περιλαμβάνει 140
σχολικές μονάδες.
Το ερωτηματολόγιο περιείχε 25 ερωτήσεις. Από αυτές οι 24 ήταν κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής σε κλίμακα πέντε βαθμών και μόνο μία ήταν ανοιχτού τύπου, δηλαδή ερώτηση ανάπτυξης. Από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου ορισμένες περιείχαν ημιδομημένες
ερωτήσεις. Δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής διαφορετικής απάντησης σε σχέση
με τις ήδη διαμορφωμένες. Ο ερωτώμενος είχε έτσι τη δυνατότητα να εκφράσει τη δική του
άποψη εφόσον δεν συμφωνούσε με την προκαθορισμένη επιλογή.
Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τέσσερα (4) μέρη. Το πρώτο μέρος (4 ερωτήσεις)
περιείχε ερωτήσεις εισαγωγής και γενικά στοιχεία. Το δεύτερο μέρος (10 ερωτήσεις) περιελάμβανε ερωτήσεις για τα στοιχεία του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων.
Το τρίτο μέρος (10 ερωτήσεις) περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την επιμόρφωση των
διευθυντικών στελεχών. Το τέταρτο (1 ερώτηση με τρία σκέλη) περιελάμβανε τις προτάσεις
των Διευθυντών σχετικά με όλα τα προηγούμενα. Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται στον πίνακα 1
Ανάλυση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Στην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν από τη μελέτη των ερωτηματολογίων.
1. Γενικά στοιχεία Διευθυντών/ντριών. Από τις ερωτήσεις ως προς το φύλο την ηλικία και τα
χρόνια υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής:
α) Από τα διευθυντικά στελέχη που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες (55%) και το 45% είναι γυναίκες (γράφημα 1).
Γενικότερα μετά από έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι από τους 141 Διευθυντές στην Ανατολική Αττική οι 78 είναι άνδρες και οι 63 είναι γυναίκες.
β) Ως προς την ηλικία το πλείστον των στελεχών (80%) διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται μεταξύ
45-55 χρονών (γράφημα 2).
γ) Ως προς τα χρόνια που είναι στη θέση του Διευθυντή διαπιστώθηκε ότι το 90% των ερωτηθέντων διανύουν τη δεύτερη διευθυντική τους θητεία.
Γενικότερα μετά από έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι σε όλη την Ανατολική Αττική μόνο 10
από τους Διευθυντές που τοποθετήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 δεν είχαν διοικήσει σχολική μονάδα προηγουμένως.
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Γράφημα 2

Οι άρρενες Διευθυντές υπερτερούν σε σχέση με τις
γυναίκες στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου

Το πλείστον των Διευθυντών
βρίσκεται ηλικιακά μεταξύ 45-55

χρονών
2. Τεχνολογικός εξοπλισμός. Από τα ερωτηματολόγια διαπιστώθηκε ότι όλοι (100%) οι Διευθυντές διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται κυρίως για δακτυλογράφηση εγγράφων, μηχανοργάνωση
του σχολείου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην ερώτηση αν ο Η/Υ θεωρείται απαραίτητος απάντησαν θετικά. Επίσης, όλοι απάντησαν ότι με τη χρήση του Υ/Η εξοικονομούν χρόνο, μείωση του κόστους και ευκολία στην πρόσβαση των πληροφοριών.
Από τις απαντήσεις των Διευθυντών διαπιστώσαμε ότι καμία σχολική μονάδα (100%) δεν
διαθέτει τεχνική υποστήριξη και ιστοσελίδα. Όσο αφορά το πώς λύνονται τα διάφορα προβλήματα τεχνικής φύσεως, οι απαντήσεις αποκαλύπτουν τα εξής. Οι σχολικές μονάδες δεν
έχουν τεχνική υποστήριξη και τα διευθυντικά στελέχη από μόνα τους ή στις μονάδες που
έχουν εκπαιδευτικό της Πληροφορικής προσπαθούν να λύνουν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις βλάβες του τεχνολογικού εξοπλισμού. Μερικές φορές οι Διευθυντές καλούν
ειδικευμένο προσωπικό των Δήμων όπου ανήκουν με σκοπό να διευκολύνουν στη λύση
τεχνικών προβλημάτων.
3. Επιμόρφωση. Στις ερωτήσεις σχετικά με την επιμόρφωση όλα τα διευθυντικά στελέχη
συμφώνησαν ότι η διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου τους. Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι οι νεώτεροι διευθυντές είναι περισσότερο ενημερωμένοι στη χρήση Η/Υ από τους παλαιότερους.
4. Προτάσεις Διευθυντικών στελεχών. Οι προτάσεις των διευθυντικών στελεχών αναφέρουν
τα εξής. Όλοι θεωρούν χρήσιμο για τη διευκόλυνση του έργου τους τη διεξαγωγή σεμινα-
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ρίων για την ηλεκτρονική μηχανοργάνωση η οποία θα πρέπει να είναι κοινή σε όλες τις
σχολικές μονάδες. Σε όσα σχολεία δεν υπάρχει εργαστήριο υπολογιστών θα πρέπει να δημιουργηθεί. Επιπλέον, προτείνουν ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές όχι μόνο στα γραφεία του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών αλλά και κάθε σχολική
αίθουσα. Επίσης προτείνουν ότι σε κάθε σχολική μονάδα εκτός από το διευθυντή θα πρέπει
να υπάρχουν και άλλοι που να γνωρίζουν τις διαδικασίες σε ότι αφορά την αποθήκευση,
επεξεργασία και μεταφορά με ηλεκτρονικό τρόπο εγγράφων.
Συμπεράσματα
Γενικά, μέσα από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο παρατηρήθηκε μια θετική στάση και
αντιμετώπιση των Νέων Τεχνολογιών από τα διευθυντικά στελέχη. Όλοι τους τόνισαν ότι οι
Νέες Τεχνολογίες βοηθούν τόσο στην αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών όσο
και στην αποπεράτωση διοικητικών θεμάτων. Επιπλέον, αναδείχτηκε η ανάγκη της συνεχούς, κατάλληλης υποχρεωτικής επιμόρφωσης με σκοπό την πλήρη εξοικείωση των διευθυντικών στελεχών στα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής. Το παραπάνω χρειάζεται τον
κατάλληλο σχεδιασμό έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους καλύπτοντας παράλληλα
τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες. Παράλληλα αναδείχτηκαν ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες,
όπως η ανεπάρκεια τεχνικής υποστήριξης και η αγωνιώδης προσπάθεια των Διευθυντών να
την αναπληρώσουν.
Σχετικά με τις προτάσεις των διευθυντών αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα: α) Όλοι
θεώρησαν απαραίτητη την οικονομική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με σκοπό την υποστήριξη και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων. β) Την κατάλληλη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση του σχολικού διοικητικού έργου. Η παραπάνω
ενέργεια απαραίτητο είναι να καταστεί ενιαία και κοινή σε όλες τις σχολικές μονάδες έτσι
ώστε να είναι η πρόσβαση και η εκτέλεση υπόθεση ρουτίνας σε οποιαδήποτε διοικητική
εργασία. γ) Η συνεχής επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Τέλος δ) η διοικητική στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμο διοικητικό
προσωπικό και η απαλλαγή των Διευθυντών από διδακτικά και γραμματειακά καθήκοντα.
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Πίνακας 1
Ερωτηματολόγιο
Γενικά:
1. Φύλο: α) Άνδρας……..
2. Ηλικία: 35-45……

45- 55……..

β) Γυναίκα ……..
55-65………

3. Οργανικότητα Σχολείου στο οποίο υπηρετείται ( πχ 8/θ, 10/θ)
4. Χρόνια υπηρεσίας σε Διευθυντική θέση
Τεχνολογικός εξοπλισμός:
5. Ως Διευθυντής/ντρια διαθέτετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;
α) Ναι……

β) Όχι ……

6. Αν διαθέτετε, για ποιες από τις παρακάτω ενέργειες τον χρησιμοποιείται;
α) Για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο …….
β) Για τη δακτυλογράφηση εγγράφων ……..
γ) Για τη μηχανοργάνωση του σχολείου (πχ βαθμολογία μαθητών, τίτλοι σπουδών κτλ) ……..
δ) Άλλο;
7. Θεωρείται απαραίτητη τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στη σχολική διοίκηση;
α) Ναι……

β) Όχι ……

8. Αν τη θεωρείται απαραίτητη, ποια από τα παρακάτω επιτυγχάνονται/υλοποιούνται ευκολότερα με αυτή
α) Μείωση του χρόνου ……
β) Καλύτερη οργάνωση …….
γ) Μείωση του κόστους …….
δ) Κάτι άλλο …..
9. Η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετείτε διαθέτει τεχνική υποστήριξη για την επίλυση
τεχνολογικών προβλημάτων;
α) Ναι……
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10. Αν διαθέτει ποια από τις παρακάτω σας καλύπτει
α) Τεχνική Υποστήριξη από ιδιωτική εταιρεία ……
β) Τεχνική Υποστήριξη από κάποιο δημόσιο φορέα …….
γ) Τεχνική υποστήριξη από το συνάδελφο της Πληροφορικής ……
δ) Άλλο;
11. Η σχολική σας μονάδα έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο;
α) Ναι……

β) Όχι ……

12. Η σχολική σας μονάδα διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
α) Ναι……

β) Όχι ……

13. Η σχολική σας μονάδα διαθέτει Ιστοσελίδα;
α) Ναι……

β) Όχι ……

14. Αν διαθέτει Ιστοσελίδα, αυτή τι περιλαμβάνει;
α) Πληροφορίες για τους μαθητές ……
β) Πληροφορίες για τους γονείς …….
γ) Γενικές πληροφορίες για τη σχολική μονάδα …….
δ) Ανακοινώσεις εκπαιδευτικών ……
ε) Άλλο;
Επιμόρφωση:
15. Εσείς ως Διευθυντής/ντρια σε ποιο βαθμό είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή;
α) Πάρα πολύ (100%) ……
β) Αρκετά (80%) …….
γ) Μέτρια (60%) ……
δ) Λίγο (40%) ……
ε) Ελάχιστα (20%) …….
16. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα για τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή;
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β) Όχι ……

17. Αν έχετε παρακολουθήσει σε ποιο βαθμό μείνατε ικανοποιημένοι/νες
α) Πάρα πολύ (100%) …..
β) Αρκετά (80%) ……
γ) Μέτρια (60%) …….
δ) Λίγο (40%) ……..
ε) Ελάχιστα (20%) ……
18. Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε μαθήματα σχετικά με τη χρήση Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή στη διοίκηση και στη διεκπεραίωση εγγράφων των σχολικών μονάδων;
α) Πάρα πολύ (100%) ……
β) Αρκετά (80%) ……
γ) Μέτρια (60%) ……
δ) Λίγο (40%) ……
ε) Ελάχιστα (20%) …….
19. Θεωρείται απαραίτητη την επιμόρφωση των Διευθυντών σε θέματα των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών;
α) Ναι……

β) Όχι ……

20. Αν τη θεωρείται απαραίτητη, θα έπρεπε να είναι
α) Υποχρεωτική ……

β) Προαιρετική …..

21. Ποιόν από τους παρακάτω θεωρείται αποτελεσματικό τρόπο επιμόρφωσης;
α) Σεμινάρια επιμόρφωσης από δημόσιους φορείς με προσωπική παρουσία (πχ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης). ……..
β) Σεμινάρια από απόσταση με ορισμένες μόνο συγκεντρώσεις με τον εκπαιδευτή. ……
γ) Προσωπική ενασχόληση……..
δ) Άλλο;
22. Τα σεμινάρια θα προτιμούσατε να πραγματοποιούνται:
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α) Εντός του σχολικού ωραρίου…..
β) Απογευματινές ώρες, εκτός σχολείου…..
γ) Σαββατοκύριακα…….
δ) Άλλο;
23. Θεωρείται απαραίτητη την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα διοικητικά στελέχη να πραγματοποιούνται
α) Κάθε έξι μήνες ……
β) Κάθε χρόνο …….
γ) Άλλο;
24. Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης θα προτιμούσατε να στηρίζεται
α) Στην παροχή γενικών γνώσεων σχετικά με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ……
β) Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων όσο αφορά το έργο σας ως Διευθυντή/ντρια …….
γ) Άλλο;
Προτάσεις Διευθυντών:
25. Τι έχετε να προτείνετε ως Διευθυντής/ντρια για την αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού της σχολικής σας μονάδας;
α) Ως προς τις διοικητικές εργασίες
β) Ως προς την επιμόρφωση
γ) Τι άλλο θα θέλατε να προτείνετε;
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Η Βιντεοδιάσκεψη στην Τάξη Ξένης Γλώσσας. Μια νέα διδακτική πρόκληση.
Ελισάβετ Ντεβετζή
Καθηγήτρια Αγγλικών, υποψήφια διδάκτορας
bettygrgr@yahoo.gr
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
pana@frl.auth.gr

Σύνοψη
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μιας σειράς εικονικών συναντήσεων
που στόχο είχαν την εκμάθηση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Second or Foreign Language
Acquisition) με τη χρήση συστημάτων επικοινωνίας μέσω Η/Υ (Computer Mediated Communication).
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μιας σειράς οπτικοακουστικών συνεδριών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με βιντεοδιάσκεψη μέσω Η/Υ (Desktop Videoconferencing) μεταξύ μιας τάξης ελληνικού σχολείου και μιας τάξης γαλλόφωνων μαθητών της
Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (English as a Foreign Language) στη Γαλλία.
Στις συνεδρίες δόθηκε προσοχή στις αναγκαίες τεχνικές παραμέτρους, στα πολιτισμικά
στοιχεία και τους μηχανισμούς ή τις στρατηγικές διάδρασης, καθώς και στις παιδαγωγικές
τους επιπτώσεις.
Στόχος της διαδικασίας, ήταν η αναζήτηση τρόπων βέλτιστης χρήσης της βιντεοδιάσκεψης
σε μια τάξη εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η καταγραφή και ανάλυση των παραμέτρων
που επηρεάζουν την ενσωμάτωση της στη διδακτική διαδικασία και η εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων για τη διδακτική πρακτική και την περαιτέρω έρευνα.
Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία μέσω Η/Υ (CMC), βιντεοδιάσκεψη μέσω σταθερού Η/Υ (DTVC),
εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας (SLA/FLA), γλωσσική διδασκαλία, η Αγγλική ως ξένη
γλώσσα (EFL)
Εισαγωγή
Σύγχρονη επικοινωνία μέσω Η/Υ
Όπως αναφέρεται στη S. Herring (1996), «η επικοινωνία μέσω Η/Υ (εφεξής CMC) είναι […]
δραστηριότητα που μερικές δεκαετίες πιο πίσω παρέμενε άγνωστη στο ευρύτερο κοινό και
χρησιμοποιείτο από τις κυβερνητικές και ακαδημαϊκές ελίτ ανά τον κόσμο». Σήμερα που το
world wide web αποτελεί μέρος της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας, η επικοινωνία αυτού του τύπου επιδεικνύει μια εξαιρετική δυναμική, αφού είναι αναπόσπαστο μέρος
της φιλοσοφίας των κινητών τηλεφώνων και των νέου τύπου φορητών συσκευών. Η CMC
μπορεί να είναι ασύγχρονη (Asynchronous) ή σύγχρονη (Synchronous CMC, εφεξής SCMC).
H πρώτη μπορεί να έχει τη μορφή ενός e-mail ή μιας απάντησης σε «συνομιλία» στο πλαίσιο ενός forum, ενώ η δεύτερη μπορεί να είναι επικοινωνία σε γραπτή μορφή μόνο (π.χ.
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άμεσα γραπτά μηνύματα - chat), σε γραπτή μορφή με την προσθήκη ήχου, ή οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου που συνδυάζει γραπτό μήνυμα, ήχο και βίντεο, επίσης γνωστή ως βιντεοδιάσκεψη (Desktop Videoconferencing, εφεξής DTVC). Αυτός ο τελευταίος τύπος SCMC μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση δημοφιλών λογισμικών επικοινωνίας και προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά τις τεχνικές προϋποθέσεις.
Εκπαίδευση και διάδραση μέσω Η/Υ
Έχει ειπωθεί ότι η τεχνολογία αποτελεί μια πρόκληση για τις πεποιθήσεις των ανθρώπων
ως προς το τι σημαίνει εκπαίδευση (Morrison and Oblinger, 2002: 2, in Thurlow, C., Lengel,
L., Tomic, A., 2004). Καθώς τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως έχουν ήδη ενσωματώσει τις τεχνολογίες της πληροφορίας στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, η CMC και η SCMC έχουν ήδη επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν, συνδέοντάς τους μέσα από τεράστιες αποστάσεις και διαφορετικές χρονικές ζώνες.
Στο πεδίο της εκμάθησης της δεύτερης ή ξένης γλώσσας (εφεξής SLA και FLA αντίστοιχα), η
CMC πραγματοποιείται κυρίως με ανταλλαγή e-mails, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε ανταλλαγή γραπτών ασύγχρονων μηνυμάτων με άλλους μαθητές, μάθηση εξ αποστάσεως
(distance learning) και βιντεοδιάσκεψη, τις περισσότερες φορές ωστόσο σε επίπεδο τάξης
(με χρήση projector). Και ενώ η ένας-προς-έναν DTVC μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο για την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία (Face-to-Face, εφεξής FtF), μπορεί ανάλογα με την επιλεγμένη τεχνολογία DTVC (βλ. παρακάτω, κεφ. «τεχνολογικές επιλογές») να
αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή (O'Dowd 2000: 49).
Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η επίδραση της CMC στην SLA έχει αποδειχθεί μάλλον θετική στη γραπτή παραγωγή των μαθητών στην ξένη γλώσσα (L2), σε σύγκριση με την επίδοσή τους σε ένα FtF προφορικό περιβάλλον.
Σαφώς, ένα άμεσο πλεονέκτημα που προέρχεται από τη χρήση CMC στην SLA είναι ότι επιτρέπει στους μαθητευόμενους να έρθουν σε επαφή με φυσικούς ομιλητές και τη γλώσσαστόχο, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης και της επικοινωνιακής δεξιότητας (O'Dowd 2000: 49).
Η αποτελεσματική DTVC εξαρτάται επίσης από την ποιότητα/ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Rutter (1984) τυχόν προβλήματα σύνδεσης συνεπάγονται περιορισμένη οπτική επαφή, άρα και περιορισμένες κοινωνικές (εξωγλωσσικές) ενδείξεις που συνήθως υπάρχουν κατά τις FtF επαφές, οδηγώντας σε περαιτέρω ψυχολογική απόσταση μεταξύ των συνομιλητών, σε πιο απρόσωπο περιεχόμενο και ένα λιγότερο αυθόρμητο ύφος
στην διάδραση (O'Dowd 2000: 51).
Σχέδιο
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δοκιμή και βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής ενός σεναρίου SLA με βιντεοδιάσκεψη στην πραγματικότητα της τάξης. Κατά την προετοιμασία ενός παρόμοιου προγράμματος, υπάρχουν αρκετά
θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Πρόκειται για θέματα οργανωτικά, τεχνικά και
παιδαγωγικά.
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Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό ενός προγράμματος σαν αυτό, είναι η αναζήτηση συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη. Για να εξασφαλιστεί συνεργασία με δημόσια σχολεία στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε έρευνα τόσο μέσω του διαδικτύου, σε ιστοσελίδες και fora
(e-Pals, e-Twinning, The Mixxer κ.ά.) όσο και στη σχετική βιβλιογραφία, από όπου και συγκεντρώθηκαν χρήσιμες πληροφορίες που συνέβαλαν στη λήψη αποφάσεων.
Κύριος στόχος ήταν να εξασφαλιστεί συνεργασία με σχολεία οι μαθητές των οποίων είτε
ήταν φυσικοί ή μη φυσικοί ομιλητές της αγγλικής, αλλά και διαφορετικής εθνικότητας από
την ελληνική. Για λόγους που μπορούμε μόνο να εικάσουμε δεν υπήρξε ανταπόκριση από
βρετανικά σχολεία. Από τα ενδιαφερόμενα σχολεία επιλέχθηκαν δύο γυμνάσια: ένα στο
Παρίσι (Γαλλία) και ένα στην Ατλάντα (ΗΠΑ), παρόλο που στην τελευταία περίπτωση ήταν
προφανές ότι η διαφορά χρονικής ζώνης θα έθετε επιπλέον τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα. Για λόγους ωστόσο που δεν μπορούν να αναλυθούν εδώ, το αμερικανικό πρόγραμμα δεν θα περιληφθεί στην παρούσα έκθεση.
Επισημαίνεται εδώ, ότι τα συνεργαζόμενα σχολεία Ελλάδας - Γαλλίας δεν διέθεταν πλήρως
εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ κατά τις βιντεοδιασκέψεις. Επίσης, οι μαθητές που πήραν μέρος το έκαναν εθελοντικά.
Τεχνολογικές επιλογές
Όπως είναι γνωστό, μια σύνδεση DTVC μπορεί να περιορίζεται σε σύγχρονη οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ δύο μερών, ή να εμπλέκει περισσότερους από δύο συμμετέχοντες οι
οποίοι θα συνομιλούν και θα συνεργάζονται, διαμοιραζόμενοι έγγραφα (screen/file
sharing) ή χρησιμοποιώντας κοινούς πόρους (πχ. whiteboard).
Από τεχνολογικής άποψης, υπάρχουν διάφορες λύσεις για μια εφαρμογή SCMC και ποικίλουν τόσο σε δυνατότητες, όσο και στις αναγκαίες υποδομές και φυσικά το κόστος.
Από πλευράς φυσικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής οι δυνατότητες είναι δύο:
-

Απευθείας χρήση τηλεφωνικών γραμμών PSTN or ISDN (H320 Protocol)

-

Χρήση του Internet (IP Videoconferencing – H323 Protocol)

Η πρώτη λύση υπόσχεται σταθερή και, ειδικά στην περίπτωση του ISDN, υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών (QoS), κάτι που θα εξασφάλιζε ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο, αφενός απαιτεί ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες, κάτι που στην πλειοψηφία των ελληνικών σχολείων δεν είναι
διαθέσιμο και, αφετέρου, έχει υψηλό κόστος, αφού η χρέωση είναι αυτή της τηλεφωνίας
(πολλών γραμμών ταυτόχρονα στην περίπτωση του ISDN).
Η δεύτερη λύση (IP DTVC), προσφέρει απρόβλεπτη και συνήθως κατώτερη ποιότητα επικοινωνίας, αλλά έχει μικρότερο κόστος (μηνιαίο πάγιο σύνδεσης), δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και είναι προσβάσιμη με μια γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (πχ. ADSL2).
Συνεπώς, η επιλογή της δεύτερης λύσης (H323) ήταν επιβεβλημένη, αλλά ταυτόχρονα και
πιο ενδιαφέρουσα, αφού ένα πείραμα βασισμένο σε αυτήν την τεχνολογία, θα προσέφερε
περισσότερο ρεαλιστικά συμπεράσματα σε ότι αφορά τη δοκιμή συνδέσεων DTVC μεταξύ
απομακρυσμένων τάξεων.
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Στην περίπτωση του H323 DTVC, οι διαθέσιμες επιλογές είναι ποικίλες. Από τη στιγμή όμως
που το κόστος υπήρξε καθοριστικός παράγοντας , δεν εξετάστηκαν καθόλου τα εξειδικευμένα συστήματα (dedicated systems) που υπάρχουν στην αγορά και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις hardware και software. Η έρευνα περιορίστηκε σε λογισμικά συμβατά με
οποιονδήποτε H/Y, τα οποία με τα απαραίτητα add-ons (κάμερας, μικροφώνου και λογισμικού) μπορούν να τον μετατρέψουν σε μονάδα υποστήριξης DTVC.
Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές:
-

Instant Messaging Clients με δυνατότητες video chat, π.χ. Windows Live Messenger

-

Εφαρμογές Voice over IP (VoIP) , π.χ. Skype ή Google Voice

-

Ειδικό λογισμικό DTVC, όπως το Safari Montage Live, ένα προσανατολισμένο στην
εκπαίδευση λογισμικό IP τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας το οποίο προσφέρει ηχητικό και οπτικό chat, εξελιγμένες δυνατότητες διαμοιρασμού οθόνης και εκπομπή
video προς όλους (broadcast) από τον κεντρικό υπολογιστή. Το SML, χρησιμοποιεί
έναν εξειδικευμένο server και κάποιο ιδιωτικό δίκτυο (WAN) ή φυσικά το - δημόσιο
- διαδίκτυο για να διευκολύνει διαδραστικές ομαδικές “συνομιλίες” μεταξύ δύο ή
περισσότερων σημείων εκπομπής.

-

Υπηρεσίες Web Conferencing με εξειδικευμένο λογισμικό (όπως τα ooVoo, iVisit,
Webex και Megameeting). Αυτές οι υπηρεσίες, συνήθως φιλοξενούνται από έναν
web server ελεγχόμενο από μια επιχείρηση. Όλες οι υπηρεσίες της κατηγορίας αυτής, προσφέρουν μεταξύ άλλων οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ περισσότερων των δύο συμμετεχόντων.

-

Ιστότοπους με επί τόπου υπηρεσίες DTVC (όπως το videoconference.com που επιτρέπει τη δημιουργία ενός στιγμιαίου ιδιωτικού «δωματίου» όπου ο χρήστης μπορεί να έχει μια οπτικοακουστική «συνάντηση» με απομακρυσμένους χρήστες).

Οι παραπάνω λύσεις καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις τηλεδιάσκεψης και η επιλογή μιας
εξ αυτών εξαρτάται από τις συνθήκες και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.
Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο πείραμα, ήταν γνωστό εξ αρχής ότι οι συνεδρίες (DTVC
sessions) θα γίνονταν σε τάξεις με έναν Η/Υ, άρα δεν υπήρχε η απαίτηση ταυτόχρονης σύνδεσης περισσότερων από δύο συνομιλητών. Επίσης, στη φάση αυτή οι συνομιλίες δεν θα
απαιτούσαν κάποιου είδους συνεργασία σε συγκεκριμένα projects, οπότε δεν ήταν απαραίτητο το λογισμικό να διαθέτει δυνατότητες διαμοιρασμού οθόνης ή αρχείων.
Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκε κάποιο από τα λογισμικά VoIP στη βασική του ελεύθερη έκδοση και συγκεκριμένα το Skype, με 663 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες (Σεπτέμβριος
2011) και συνεπώς ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα εξοικείωσης με αυτό των χρηστών τόσο
στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία και Αμερική.
Για ευνόητους λόγους (περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση των συνομιλιών), κρίθηκε απαραίτητη η χρήση κάποιου λογισμικού καταγραφής των συνδιασκέψεων (conference
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recording software). Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε το Pamela Call Recorder, το οποίο λειτουργεί σαν add-on στο Skype και εγγυάται λιγότερες τεχνικές δυσκολίες.
Περιγραφή των βιντεοδιασκέψεων με τη γαλλική πλευρά
Υποκείμενα
Ελληνικό σχολείο: ένα δημόσιο λύκειο σε μια μικρή πόλη στη βόρειο Ελλάδα. Η καθηγήτρια
αγγλικών-ερευνήτρια ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Οι Έλληνες μαθητές ήταν περίπου 16-17 ετών και το επίπεδό τους στην αγγλική μεταξύ Α2 - Β2+, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ.
Γαλλικό σχολείο: ένα δημόσιο γυμνάσιο/λύκειο στο κέντρο του Παρισιού. Η καθηγήτρια
αγγλικών ήταν ο κύριος συντονιστής, με επικουρία από Αμερικανό βοηθό καθηγητή. Οι
Γάλλοι μαθητές ήταν περίπου 15 ετών και το επίπεδο της αγγλικής μεταξύ Α2 - Β1, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ.
Εξοπλισμός και υλικά
-

Υπολογιστές και εξοπλισμός: φορητός Η/Υ και επιτραπέζιοι Η/Υ, ηχεία, ακουστικά
με μικρόφωνα, κάμερες.
Λογισμικό επικοινωνίας: Skype (γραπτά μηνύματα, ήχος και βίντεο)
Λογισμικό καταγραφής ήχου: Pamela call recorder/Skype extras (δωρεάν έκδοση)
Ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο: Ελλάδα: 1Mbps, Γαλλία: 8 Mbps
Ερωτηματολόγιο (φυλλάδια): δραστηριότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τους ξένους συνομιλητές σε μορφή πλέγματος με κενά.
Σύντομο ερωτηματολόγιο: ερωτήσεις για τις σκέψεις των μαθητών για συγκεκριμένες πτυχές του πειράματος.
Διαδικασία

Πραγματοποιήθηκαν πέντε βιντεοδιασκέψεις μεταξύ των δύο συμμετεχόντων, σε μια περίοδο περίπου δύο μηνών (Μάρτιος - Μάιος 2009).
α. Περιβάλλον: και οι πέντε βιντεοδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν με τους προσωπικούς
φορητούς Η/Υ της καθηγητριών αγγλικών στη Γαλλία και την Ελλάδα. Το παιδαγωγικό σχήμα ήταν επικοινωνία μη φυσικών- φυσικών ομιλητών (NNS-NNS) και ξεκίνησε ως σχήμα
ένας-προς-έναν (αρχικά μεταξύ των δύο καθηγητριών), εξελίχθηκε σε σχήμα ενός-προςπολλούς (μεταξύ της Ελληνίδας καθηγήτριας και της ομάδας Γάλλων μαθητών, με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους και του Αμερικανού βοηθού της) και κατέληξε σε σχήμα πολλώνπρος-πολλούς (μεταξύ της ομάδας Ελλήνων μαθητών (4) και της γαλλικής ομάδας (20), και
πάλι με τη βοήθεια των δύο καθηγητριών) καθώς η υποδομή αναβαθμιζόταν σε ό τι αφορά
στον εξοπλισμό και συντονισμό των δύο ομάδων.
Η διάρκεια κάθε συνεδρίας ήταν περίπου 15-20’, με εξαίρεση την τελευταία που διήρκησε
πάνω από μια ώρα, καθώς υπήρξε επιπλέον διαθέσιμος χρόνος από τη γαλλική πλευρά.
β. Σκοπός: ο σκοπός κάθε συνεδρίας ήταν τεχνικός, παιδαγωγικός ή και τα δύο και διαφοροποιούνταν ανάλογα με το αντίστοιχο στάδιο: από εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τις
δυνατότητες των λογισμικών μέχρι τη δοκιμή των τεχνικών δυνατοτήτων των δύο σχολείων
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(εξοπλισμός και διάταξη εργαστηρίου Η/Υ, σύνδεση διαδικτύου, βιωσιμότητα επικοινωνίας
μέσω των επιλεγμένων λογισμικών, λειτουργικότητα λοιπού εξοπλισμού, π.χ. ακουστικά
κ.α.) και τη μύηση των μαθητών στη διαδικασία επικοινωνίας (έλεγχος διαφορών που μπορούσαν να οφείλονται στο γλωσσικό επίπεδο, τη συμπεριφορά στην τάξη, παρακολούθηση
και έλεγχος της λεκτικής -και όχι μόνο- συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη χρήση του λογισμικού επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους).
γ. Περιεχόμενο: η δραστηριότητα σε κάθε συνεδρία διαφοροποιούνταν ανάλογα με το επίπεδο οργάνωσης και την πρόοδο του προγράμματος (από ελεύθερη συζήτηση μέχρι χρήση
σύντομου ερωτηματολόγιου που δημιουργήθηκε από τους μαθητές), ενώ στο τελικό στάδιο
δόθηκε στους μαθητές από τις καθηγήτριες ερωτηματολόγιο με μορφή πλέγματος, για την
εκτέλεση μιας δομημένης άσκησης ανταλλαγής συγκεκριμένων πληροφοριών.
δ. Ανάλυση: η ποιότητα ήχου και βίντεο κατά τη διάρκεια των συνεδριών κυμάνθηκε από
άριστη έως καλή συνολικά, καθώς αυξάνονταν οι απαιτήσεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το πρόγραμμα με τον αρχικό σχεδιασμό. Υπήρξαν τεχνικές, διαδικαστικές και επικοινωνιακές δυσκολίες που προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες και εμπειρία για την αντιμετώπιση παρόμοιων μελλοντικών προβλημάτων (αποτυχία βιντεοκλήσης και σύνδεσης στο διαδίκτυο, ζητήματα προτεραιότητας κατά τη συνομιλία, ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών,
εξωγλωσσικές παράμετροι, επίβλεψη από καθηγητή κ.λπ.).
Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε ενθουσιώδης και ανέφεραν ότι απόλαυσαν την εμπειρία, αξιολογώντας τη συμμετοχή τους σε αυτό το είδος SCMC ως ιδιαίτερα ελκυστική και
διαδραστική. Προτιμώμενα θέματα ήταν εκείνα με τα οποία μπορούσαν να ταυτιστούν,
καθώς αφορούσαν στην πραγματική τους ζωή, όπως διαπολιτισμικά θέματα, ακόμη και πολιτική επικαιρότητα. Οι μαθητές χαρακτηριστικά είπαν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίσουν ένα μαθητή «από άλλη χώρα» και να μιλήσουν για τη σχολική ζωή, τη μουσική, το θέατρο, τα χόμπι, τα αθλήματα κ.λπ. και ότι θα τους βοηθούσε να βελτιώσουν τα αγγλικά
τους, καθώς θα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μια «διαφορετική προφορά». Επίσης, ανέφεραν ότι προτιμούν αυτό το είδος επικοινωνίας, επειδή είναι κάτι πολύ διαφορετικό από
αυτό που συνήθως συμβαίνει στην τάξη (σχολικό εγχειρίδιο κλπ.) και ότι θα ήθελαν να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Τέλος, απάντησαν θετικά στο ερώτημα εάν η
λειτουργία του βίντεο προωθεί την επικοινωνία, διότι κατά τη γνώμη τους, είναι πιο ενδιαφέρον να μιλούν με ένα «πραγματικό πρόσωπο», γιατί «μπορώ να σε δω, δεν είσαι απλά
μια φωνή», παρά απλά να ακούν ένα ηχογραφημένο CD.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν την υπόθεση που έγινε νωρίτερα, ότι τα παιδιά
απολαμβάνουν τη συζήτηση με διαπολιτισμικό περιεχόμενο. Επισημάνθηκε επίσης ότι θα
ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η αγγλική χρησιμοποιείται και γίνεται αντιληπτή ως «lingua franca» από τα εκατομμύρια των φυσικών και μη ομιλητών της σε
όλο τον κόσμο. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η SCMC φάνηκε πιο ελκυστική
στους μαθητές, σε σύγκριση με το σχολικό εγχειρίδιο, πιθανόν λόγω της διαδραστικής φύση της, κάτι που κατά κανόνα απουσιάζει από την τάξη.
Στην παρούσα φάση του προγράμματος, η χρήση της νέας τεχνολογίας έγινε με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Σε επόμενη φάση (η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη), κάθε μαθητής θα συμμετέχει σε ιδιωτική επικοινωνία (ένας-προς-έναν) με μαθητή της ίδιας ηλικίας, χωρίς το βάρος
της «άγρυπνης ματιάς» του δασκάλου και των συμμαθητών τους. Σύμφωνα με τον σχεδια-
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σμό, στους μαθητές θα δοθούν δομημένες δραστηριότητες, κάτι που αναμένεται να ενθαρρύνει τους διστακτικότερους να συμμετάσχουν ενεργά, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη
να καταφύγουν σε ανάρμοστες συμπεριφορές.
Συνολικά, οι μαθητές βρήκαν «κοινό έδαφος» συνομιλώντας με μαθητές του ιδίου φύλου,
καθώς ανέκυπταν περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με τα κορίτσια να υπερέχουν στην προθυμία συμμετοχής σε σχέση με τα αγόρια. Σε μια περίπτωση, ωστόσο, μια
Γαλλίδα μαθήτρια προσφέρθηκε για συνομιλία με αγόρι της ελληνικής ομάδας, που προηγουμένως είχε σημειώσει ανάρμοστη συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό φάνηκε ότι βελτίωσε
αισθητά τη συμμετοχή και συνολική συμπεριφορά του αγοριού, αναδεικνύοντας ότι και ο
συνδυασμός διαφορετικών φύλων μπορεί να λειτουργήσει θετικά.
Παρά τα τεχνικά προβλήματα, οι μαθητές έκαναν ζωηρές συζητήσεις, εκφράζοντας ενθουσιασμό για την εμπειρία και την επιθυμία για συμμετοχή τους στο πείραμα σε περίπτωση
μελλοντικής επανάληψής του, παρόλο που αρχικά είχαν επιδείξει σχετική απροθυμία – ακόμη – και πλήξη για συμμετοχή, και γνώριζαν ότι το σχολικό τους πρόγραμμα θα ήταν βεβαρυμένο.
Συμπεράσματα
Η σειρά συνεδριών DTVC μεταξύ των δύο σχολείων, οι οποίες περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, απέδωσε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση διαδικαστικών, τεχνικών και παιδαγωγικών ζητημάτων. Παράλληλα, η εμπειρία αποδείχθηκε θετική και ενθαρρυντική για εκπαιδευτές και μαθητές.
Οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα
-

-

-

-

-

Η αναζήτηση συνεργασιών μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια ανοικτή βάση δεδομένων για εκπαιδευτικούς, ερευνητές κλπ.
που θα διευκολύνει την εύρεση συνεργατών για SCMC εκπαιδευτικά και ερευνητικά
προγράμματα, ή άλλους συναφείς σκοπούς.
Ο συντονισμός σχολικών τάξεων διαφορετικών χωρών (ιδιαίτερα διαφορετικών ηπείρων) μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος από την άποψη της χρονικής ζώνης και των
σχολικών προγραμμάτων. Η χρονική στιγμή της σύνδεσης μπορεί επίσης να είναι ένας
καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της σύνδεσης, καθώς η ευρυζωνικότητα
μπορεί να υποβαθμιστεί σημαντικά κατά τις «ώρες αιχμής».
Είναι σημαντική η ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου (plan Β) για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης (π.χ. αποτυχία σύνδεσης στο διαδίκτυο). Παρόλο που ίσως δεν φαίνεται ως
αξιόλογο ερευνητικό εύρημα, είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά για διάφορους λόγους.
Είναι απαραίτητη η επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να επιτραπούν οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις ή αλλαγές στα σχολεία που συμμετέχουν.
Τεχνικά ζητήματα
Είναι απαραίτητος ο ενδελεχής έλεγχος της διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των
Η/Υ, του λογισμικού και της σύνδεσης.
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Είναι σημαντική η αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο σε επίπεδα
ADSL2 (ταχύτητες μέχρι 24 mbps), ώστε να υποστηρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η
μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
Οι Η/Υ πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κάμερες και σετ ακουστικών-μικροφώνου, τα
οποία θα πρέπει επίσης να δοκιμαστούν εγκαίρως για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα
ήχου και βίντεο είναι αρκετά καλή και δεν υποβαθμίζεται η επικοινωνία.
Η χρήση ακουστικών εξαλείφει την ηχώ, βελτιώνει την ποιότητα του ήχου και βοηθά
ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του μαθητή από εξωτερικούς θορύβους ή περισπασμούς. Αντίθετα, η χρήση ηχείων δίνει χαμηλότερη ποιότητα ήχου, ενοχλεί τους
υπόλοιπους μαθητές και κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται.
Παιδαγωγική

-

Η χρήση ακουστικών λειτουργεί ενθαρρυντικά για τους μαθητές, καθώς μειώνει ή εξαλείφει την αίσθηση πίεσης από τους συμμαθητές (peer pressure).
Οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία εξοικείωσης, ώστε να βοηθηθούν
οι ντροπαλοί και πιο εσωστρεφείς μαθητές.
Παροχή κινήτρων για αύξηση της συμμετοχής (εξωτερικά κίνητρα), αλλά και συζήτηση
με τους μαθητές προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα εσωτερικά κίνητρα.
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ΜSc in eLearning, Συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση
της Γνώσης της Αγγλικής σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Περίληψη
Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για γλωσσομάθεια και οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την προώθηση της κοινωνικής πολυγλωσσίας και της πολλαπλογλωσσίας των
ευρωπαίων πολιτών οδήγησαν την ελληνική πολιτεία στην προώθηση δράσης για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στις δύο πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ
τούτου, από το 2010 ξεκίνησε πειραματικά η εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της
Αγγλικής σε Πρώιμη Ηλικία (ΠΕΑΠ), την ευθύνη του οποίου έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών
μέσω του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση της Γνώσης της Αγγλικής
(RCEL). Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΕΑΠ, το RCEL αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και
προωθεί τη χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς της εκπαίδευσης καθώς και
το ευρύτερο κοινό, μέσω μιας ευέλικτης και φιλικής προς το χρήστη διαδικτυακής πύλης, το
περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και η τεχνική υποδομή της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.
Λέξεις - κλειδιά: γλωσσομάθεια, Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Ηλικία,
εκπαιδευτική πύλη
Εισαγωγή
Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες οι ανάγκες για επικοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα και για
αλληλοκατανόηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των ατόμων προτάσσουν τη γλωσσομάθεια ως απαραίτητη συνθήκη που δύναται να διασφαλίσει
τις αρχές της πολυγλωσσίας και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή σε περιβάλλοντα όπου
συνυπάρχουν και συμβιούν διαφορετικοί πολιτισμοί.
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Η επιτακτική ανάγκη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ευρώπη προβάλλεται ως βασική προτεραιότητα στα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις αρχές του
21ου αιώνα, και επηρεάζει άμεσα τα εκπαιδευτικά συστήματα που εντάσσουν την πολλαπλογλωσσία στους στόχους τους και εισάγουν τη διδασκαλία περισσότερων της μίας ξένων
γλωσσών στα προγράμματά τους, ενώ παράλληλα διευρύνουν το χρόνο εκμάθησης μιας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, εισάγοντας τη
διδασκαλία της στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Dendrinos, 2010). Συνήθως η πρώτη ξένη γλώσσα είναι η Αγγλική και ακολουθούν οι υπόλοιπες ευρέως διαδεδομένες ευρωπαϊκές
ξένες γλώσσες, ανάλογα με τις εθνικές γλωσσικές πολιτικές.
Στην Ελλάδα, η γλωσσομάθεια προβάλλεται ως κοινωνική ανάγκη που εκφράζεται από τις
τάσεις στην αγορά εργασίας και εκδηλώνεται από τις συμπεριφορές των γονέων που συμπεριλαμβάνουν τη γνώση μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών στις μορφωτικές «αποσκευές» των παιδιών τους. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνονται προσπάθειες
για την ικανοποίηση αυτής της κοινωνικής ανάγκης, μέσω μέτρων που προωθούν τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την αξιολόγηση ξένων γλωσσών και στις δύο βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Δημοτικό και Γυμνάσιο (EΠΣ-ΞΓ, 2011). Ιδιαίτερα στο χώρο της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η εισαγωγή της εκμάθησης της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις
του δημοτικού (Α΄και Β΄) αποτελεί μια δράση με πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά που έχει
στόχο να βελτιώσει την ξενόγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται στο δημόσιο σχολείο και να
ανατροφοδοτήσει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τόσο στο επίπεδο των δομών όσο και σε αυτό των πρακτικών. Την ευθύνη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Ηλικία (ΠΕΑΠ) έχει το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση της Γνώσης της Αγγλικής [Research Centre for English Language Teaching, Testing and
Assessment – RCEL (http://rcel.enl.uoa.gr)], του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το ΠΕΑΠ σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών της πρώιμης παιδικής ηλικίας
και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και προωθεί την αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς της εκπαίδευσης καθώς και το ευρύτερο κοινό, μέσω ενός περιβάλλοντος που είναι ευέλικτο, και φιλικό προς το χρήστη. Συγκεκριμένα, το RCEL σχεδίασε και ανέπτυξε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη για το ΠΕΑΠ, μέσω της οποίας υποστηρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών στην τάξη, παρέχονται πληροφορίες, εκπαίδευση και επιμόρφωση, ενώ παράλληλα διαχέονται οι δράσεις του και τα
αποτελέσματά τους. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της φιλοσοφίας και της σκοπιμότητας της εκπαιδευτικής πύλης του ΠΕΑΠ, η ανάλυση των δομικών μερών της και η αξία καθενός εξ αυτών για την κοινότητα των εκπαιδευτικών της Αγγλικής.
Επίσης, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται σύντομη αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή της.
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Προκειμένου να καταστεί σαφές το πλαίσιο για την οικοδόμηση της εκπαιδευτικής πύλης
του ΠΕΑΠ, στο τμήμα που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά το Πρόγραμμα και γίνεται
αναφορά στους στόχους και τις διαδικασίες.
Το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Ηλικία» (ΠΕΑΠ):
Σύντομη Περιγραφή, Στόχοι και Διαδικασίες
Το Έργο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ» (ΠΕΑΠ) εντάσσεται στις δράσεις της Πράξης «Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο:
Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία», γενικός σκοπός της οποίας είναι η
αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. Η Πράξη
υπάγεται στην κατηγορία «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και
συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα
που έχει θέσει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
στο πλαίσιο του σχεδιασμού του «Νέου Σχολείου».
Το ΠΕΑΠ σχεδιάσθηκε, από ομάδα εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών ειδικών στη διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρούς Μαθητές, στις αρχές του 2010. Πρόκειται για επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο κοινωνικού πολυγραμματισμού, το οποίο εισάγει σταδιακά μια
σύγχρονη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση με μαθησιακό υλικό που είναι κατάλληλο για
τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται από το ελληνικό σχολείο του
σήμερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αύριο. Εκπονεί ένα a posteriori πρόγραμμα
σπουδών όπου όρισε συγκεκριμένους μαθησιακούς και εκπαιδευτικούς στόχους και αναδιαμορφώνει το περιεχόμενο του με βάση ανατροφοδότηση που παρέχεται από τη βάση των
εκπαιδευτικών που το εφαρμόζουν, σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα τάξης.
Το ΠΕΑΠ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές οι οποίες καθορίζουν τη φύση των μαθημάτων:
i) Απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και
στοχεύει σε κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα, τους οποίους τα παιδιά
έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική.
ii) Επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία
δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης.
iii) Στο ΠΕΑΠ η εκμάθηση της αγγλικής δεν έχει ως τελικό σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που έχει ο ιδανικός φυσικός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας, ή
γενικότερα το αγγλόφωνο πολιτισμικό υποκείμενο, αλλά την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.
Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (σχολικό έτος 2010-2011), το ΠΕΑΠ εισήχθη ταυτόχρονα
στην A’ και τη B’ δημοτικού και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 801 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, εμπλέκοντας περισσότερους από 1.000 εκπαιδευτικούς. Για τις ανάγκες της εφαρμογής του, σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες χρήσης του, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των
εκπαιδευτικών μέσω ειδικού ιστότοπου που σχεδιάσθηκε στο πλαίσιο του Έργου. Παράλ-
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ληλα, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν υποστηρικτικές δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη ενός δικτύου πολλαπλασιαστών/επιμορφωτών του ΠΕΑΠ και στην παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού, κατάλληλου για τον εμπλουτισμό της επιμόρφωσης με παραδείγματα από την
τάξη. Η παρακολούθηση της εφαρμογής έγινε μέσω εργαλείων που διατέθηκαν ηλεκτρονικά.
Το δεύτερο έτος πιλοτικής εφαρμογής (2011-2012), το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 959
σχολικές μονάδες και ενέπλεξε περίπου 80.000 μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Η εφαρμογή του ΠΕΑΠ πρόκειται να διευρυνθεί κατά το σχολικό έτος 20122013, τροποποιημένο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εσωτερικής του αξιολόγησης, με
στόχο να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, ύστερα από την εξωτερική αξιολόγηση και τον τελικό σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών.
Σημαντικές παράμετροι για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των ειδικών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, σε θέματα εκμάθησης της Αγγλικής από παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας, καθώς και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου εκπαιδευτικού κοινού, και ιδιαίτερα των γονέων των μικρών
μαθητών, σε θέματα πολυγλωσσίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών στο σχολείο. Προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων, αλλά και για να
διασφαλίσει εξοικονόμηση σε πόρους αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα, το RCEL προέβη στο
σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλούσιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης (portal), η
οποία αντικατέστησε τον αρχικό ιστότοπο με το πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, ο
οποίος λειτούργησε με εξαιρετική αποδοχή από τους χρήστες του, από την έναρξη της εφαρμογής του ΠΕΑΠ.
Η «Πύλη» του ΠΕΑΠ: Φιλοσοφία και σκοπιμότητα
Κύριος σκοπός της πύλης του ΠΕΑΠ είναι να ανταποκριθεί με τον πλέον αποτελεσματικό
τρόπο στις αυξημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν την Αγγλική
στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Ειδικότερα, η επιστημονική ομάδα Έργου ευελπιστεί
πως η πύλη θα λειτουργήσει ως:
• εργαλείο για τη συστηματική ενίσχυση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών της
Αγγλικής στην Α’, τη Β΄, αλλά και την Γ΄ Δημοτικού
• πλατφόρμα για τη διαδικτυακή και ευέλικτη επιμόρφωση των επιμορφωτών και των
εκπαιδευτικών της Αγγλικής
• μέσο για τη δημόσια ενημέρωση σχετικά με το Έργο και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο και ιδιαίτερα για τους γονείς των μικρών μαθητών
• μέσο για τη δημοσιοποίηση ερευνών παρακολούθησης και αποτίμησης της εφαρμογής
του ΠΕΑΠ και της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησής του
• μέσο για τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών και τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τη διδασκαλία της αγγλικής
• χώρος αποτύπωσης και προβολής των εντυπώσεων/εμπειριών των εκπαιδευτικών της
Αγγλικής που έχουν
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Περιεχόμενο και Υπηρεσίες της Πύλης
Από τη διεπαφή της Πύλης, είναι διακριτή μια σειρά από δομικά μέρη περιεχομένου και
υπηρεσιών, στα οποία μπορεί ο επισκέπτης να πλοηγηθεί με ευκολία μέσω του οριζόντιου
μενού στο πάνω τμήμα της αρχικής σελίδας της Πύλης. Ανάλυση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών της Πύλης γίνεται παρακάτω με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται στο μενού
πλοήγησης.
Πρόγραμμα σπουδών
Το πρώτο τμήμα της Πύλης αφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών. Πιο αναλυτικά, στην ενότητα
αυτή καλύπτεται το πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με αναφορά στο γενικό
σκοπό του προγράμματος, στη φιλοσοφία και τους ειδικότερους σκοπούς του, στους γενικούς παιδαγωγικούς, τους επιμέρους γνωστικούς, καθώς και τους μεθοδολογικούς στόχους
του, και τέλος, στην προσέγγιση που υιοθετεί ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και
την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οργανωμένα σε
κατατοπιστικούς για τον εκπαιδευτικό πίνακες τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) της Α’
Δημοτικού, όσο και το αντίστοιχο της Β’ Δημοτικού. Αμφότερα μάλιστα τα Α.Π. διατίθενται
σε μορφή αρχείων .pdf, επιτρέποντας έτσι στον εκπαιδευτικό να τα κατεβάσει με ευκολία
και να τα εκτυπώσει εάν το επιθυμεί.
Γενικές διδακτικές οδηγίες
Το δεύτερο τμήμα της Πύλης καλύπτουν οι γενικές διδακτικές οδηγίες,. Προκειμένου να
είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα σπουδών, οι συνακόλουθες παιδαγωγικές πρακτικές
και το εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά της
ομάδας των μαθητών για την οποία σχεδιάζεται το πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη ενότητα
λοιπόν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας, σε
σχέση και με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, και αναφέρονται οι προτάσεις ειδικών προσαρμοσμένες στη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το τρίτο και πολύ σημαντικό τμήμα της Πύλης είναι αφιερωμένο στο εκπαιδευτικό υλικό.
Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην Πύλη έχει σχεδιαστεί από την ερευνητική
ομάδα του Έργου των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμονες
και εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, στο χώρο αυτό της Πύλης παρουσιάζονται οι δραστηριότητες για μαθητές της Α΄ και
της Β΄ Δημοτικού οργανωμένες στους πέντε κύκλους μάθησης όπως αυτοί προβλέπονται
στο ΠΕΑΠ. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε κύκλο, ο επισκέπτης της Πύλης μπορεί να πλοηγηθεί στις αριθμημένες δραστηριότητες κάθε κύκλου, με τη σειρά που προτείνεται να πραγματοποιηθούν στην τάξη. Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, οδηγίες για το μάθημα, καθώς και πλούσιο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εικόνες, φωτογραφίες, ηχητικό αρχείο με τραγουδάκια, ρίμες, ιστορίες, κ.λπ.), προκειμένου ο εκπαιδευτικός να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να υλοποιήσει τη δραστηριότητα στην τάξη του.
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Ακόμη, στο χώρο αυτό ο επισκέπτης της Πύλης μπορεί να βρει και τα περιεχόμενα του
«μαγικού» βιβλίου που σχεδιάστηκε για την Γ’ Δημοτικού, προκειμένου να συμβαδίζει με
την παιδαγωγική προσέγγιση του ΠΕΑΠ και να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση από τον
κοινωνικό στο σχολικό εγγραμματισμό. Λειτουργεί δηλαδή το βιβλίο της Γ’ Δημοτικού ως
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ΠΕΑΠ και στο νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες
Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ). Το εν λόγω βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά
2011-2012 σε έντυπη μορφή, αρχικά ως πιλοτικό υλικό, ούτως ώστε το τελικό προϊόν να
είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ελλήνων μαθητών αυτής της ηλικίας. Εν τέλει μάλιστα θα εκδοθούν δύο βιβλία, το Magic Book I και το Magic Book II, το πρώτο προοριζόμενο για αρχάριους, δηλαδή για μαθητές που δεν έχουν παρακολουθήσει το ΠΕΑΠ, και το
δεύτερο για προχωρημένους, δηλαδή για μαθητές που έχουν ξεκινήσει την εκμάθηση της
Αγγλικής από τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Το περιεχόμενο του “Magic Book” στην
τρέχουσα δομή του αρθρώνεται σε οκτώ (8) ενότητες (units) κλιμακούμενης δυσκολίας, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από τρία (3) μαθήματα (lessons). Για κάθε μάθημα διατίθενται εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μορφή .pdf και ηχητικά αρχεία (με τραγουδάκια,
ρίμες, ιστορίες, κ.λπ.), καθώς και οδηγίες για το μάθημα. Κάνοντας κλικ πάνω σε μια δραστηριότητα ή μάθημα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το
αντίστοιχο αρχείο.
Επιμόρφωση
Ένα άλλο πολύ σημαντικό τμήμα της Πύλης είναι αυτό που αφορά στην Επιμόρφωση. Η δια
ζώσης και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιμορφωτών και εκπαιδευτικών Αγγλικής για την
εφαρμογή του ΠΕΑΠ, καθώς και η υποστήριξή τους αποτελεί το φυσικό αντικείμενο σχετικής δράσης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις. Στο χώρο αυτό της Πύλης παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τις επιμορφωτικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΠΕΑΠ. Εκείνο πάντως που αξίζει να
σημειωθεί είναι πως το RCEL προχώρησε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλούσιου ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού προοριζόμενου για τη διαδικτυακή επιμόρφωση (e-training)
των επιμορφωτών και των εκπαιδευτικών της Αγγλικής, που αποτελεί μια από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πύλης.
Η Γωνιά του Εκπαιδευτικού
Από την Πύλη του ΠΕΑΠ δε θα μπορούσε να απουσιάζει και ένας χώρος έκφρασης για τον
ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η γωνιά του εκπαιδευτικού σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να εκφράσει τις εντυπώσεις του και να μοιραστεί τις εμπειρίες του από την εφαρμογή
του ΠΕΑΠ, να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα περιγράφοντας τις εκπαιδευτικές
πρακτικές που ακολουθεί και διατυπώνοντας τις δικές του διδακτικές προτάσεις, να αναπτύξει γόνιμο διάλογο με άλλους εκπαιδευτικούς (μέσω διασυνδεδεμένου forum) και να
βρει χρήσιμες πηγές που θα τον βοηθήσουν στο διδακτικό του έργο.
Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΠΕ@Π
Η Πύλη στεγάζει και το ηλεκτρονικό περιοδικό του ΠΕΑΠ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει
σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς της ξένης γλώσσας –και ειδικότερα της Αγγλικής. Απευθύνεται σε όσους διδάσκουν στο Ελληνικό Δημοτικό σχολείο και ασχολούνται καταρχάς με την ανάπτυξη του κοινωνικού και αργότερα του σχολικού γραμματισμού των
παιδιών μέσω της ξένης γλώσσας. Η ύλη του αφορά στο ΠΕΑΠ και σε άλλα προγράμματα
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εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών σε μαθητές ηλικίας 5-10 ετών. Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, αναφορές μελετών, περιλήψεις ερευνητικών έργων, παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων και άρθρων που έχουν γραφεί στην Ελληνική, την Αγγλική ή σε άλλη Ευρωπαϊκή
γλώσσα. Η συντακτική ομάδα του ΠΕ@Π ευελπιστεί πως η ύλη θα ενδιαφέρει και εκπαιδευτικούς άλλων αντικειμένων, καθώς και γονείς των μαθητών του Δημοτικού.
Η Γωνιά του Γονιού
Στην Πύλη διαμορφώθηκε και ένας χώρος με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των γονέων
σχετικά με το ΠΕΑΠ και τον τρόπο που οι ίδιοι μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στην
πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα. Στη Γωνιά του γονιού κάθε ενδιαφερόμενος γονέας
μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους τρόπους που μαθαίνουν τα παιδιά, το
ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι ως γονείς μικρών παιδιών που μαθαίνουν την
ξένη γλώσσα μαζί με τη μητρική τους, καθώς και πώς μπορούν να τα βοηθήσουν στο σπίτι.
Στη Γωνιά του γονιού υπάρχουν διαθέσιμες και ευχάριστες δραστηριότητες/παιχνίδια για
να ασχοληθούν από κοινού οι γονείς με το παιδί σας, καθώς και ιστοσελίδες με χρήσιμο
υποστηρικτικό υλικό. Επιπλέον, οι γονείς των μικρών μαθητών έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλους γονείς (μέσω του διασυνδεδεμένου forum γονέων).
Γκαλερί
Η Πύλη περιλαμβάνει και ένα τμήμα με φωτογραφικό υλικό (photo gallery) και στιγμιότυπα
βίντεο (video gallery), όπου αποτυπώνονται αυθεντικές σκηνές από την εφαρμογή του ΠΕΑΠ στις ελληνικές τάξεις, προβάλλοντας έτσι το έργο των εκπαιδευτικών της Αγγλικής και
ενθαρρύνοντας και την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα να υιοθετήσει παρόμοιες τεχνικές.
Αξιολόγηση
Η Πύλη του ΠΕΑΠ περιλαμβάνει και μια ενότητα με τίτλο Αξιολόγηση, η οποία περιέχει
πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση του Έργου, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή του, καθώς και ένα χώρο για τη διάθεση διαδικτυακών ερωτηματολογίων προς συμπλήρωση από εκπαιδευτικούς και γονείς για την αξιολόγηση του ΠΕΑΠ.
Εκδηλώσεις
Στην ενότητα Εκδηλώσεις ο επισκέπτης της Πύλης μπορεί να ενημερωθεί για τις πρόσφατες
και μελλοντικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το ΠΕΑΠ και να βρει αρχείο με όλες τις παρελθούσες εκδηλώσεις. Στην ενότητα αυτή δίνονται αρχειοθετημένες όλες οι ημερίδες, οι
διημερίδες, τα συνέδρια, και οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους σχολικούς συμβούλους
με αναρτημένο όλο το υλικό των εκδηλώσεων, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Νέα και Ανακοινώσεις
Ο επισκέπτης της Πύλης μπορεί να ενημερώνεται για οτιδήποτε νέο σχετίζεται με την εφαρμογή του ΠΕΑΠ παρακολουθώντας όσα αναρτώνται στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις.
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Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Όσα παρουσιάσθηκαν αναλυτικά παραπάνω συνιστούν ουσιαστικά τη δομή της διεπαφής η
οποία είναι άμεσα ορατή στον επισκέπτη της Πύλης και αντικατοπτρίζει το Σύστημα Παρουσίασης Περιεχομένου και τις λοιπές υπηρεσίες της Πύλης. Εκείνο που δεν είναι άμεσα
ορατό είναι το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, το οποίο επί της ουσίας υποστηρίζει το
σύνολο της Πύλης.
Εν γένει ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System – CMS) είναι µία μορφή λογισμικού που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας, αποθήκευσης,
επεξεργασίας, ελέγχου, διανομής και δημοσίευσης περιεχομένου ποικίλης μορφής με τρόπο συνεπή και οργανωμένο. Μια ιδιαίτερη κατηγορία τέτοιων συστημάτων συνιστούν τα
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web Content Management Systems – WCMS).
Πιο αναλυτικά, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, καλούμενο αλλιώς και Σύστημα Δημοσίευσης στον Ιστό (Web Publishing System) είναι η μορφή λογισμικού που παρέχει πρόσθετες δυνατότητες προκειμένου να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών διαχείρισης δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου προς δημοσίευση στον
Ιστό υπό τη μορφή ενός ισοτόπου (Tomlinson, 2010).
Από τα διαθέσιμα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, θεωρώντας προτιμητέα τη
χρήση ενός συστήματος ανοιχτού κώδικα (Free Open Source Software - FOSS) δωρεάν διαθέσιμου (freeware), υιοθετήθηκε για την υποστήριξη της Πύλης το Drupal
(http://drupal.org/). Πρόκειται για ένα αρθρωτό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού, που διανέµεται ελεύθερα υπό την άδεια της GNU General
Public License και είναι υλοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Το Drupal επιτρέπει στο διαχειριστή του συστήματος να οργανώνει το περιεχόμενο, να προσαρμόζει την παρουσίαση, να αυτοματοποιεί διαχειριστικές εργασίες, να συγκροτεί μητρώο των εγγεγραμμένων χρηστών και να παρακολουθεί τις ενέργειες και τη συνεισφορά των επισκεπτών
(Mercer, 2008).
Το Drupal μπορεί να εγκαταστασθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και απαιτεί την
ύπαρξη ενός εξυπηρετητή ιστού (web server) ικανό να εκτελέσει την PHP και µια βάση
δεδοµένων για την αποθήκευση του περιεχοµένου και των ρυθµίσεων. Εν προκειμένω,
στην Πύλη του ΠΕΑΠ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα πακέτα λογισμικού:
• σταθερή έκδοση 6.x του πυρήνα (core) του Drupal
• εξυπηρετητής ιστού της Apache έκδοσης 2.7
• PHP 5.3.8
• σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων της MySQL.
Μελλοντικές Ενέργειες και Επεκτάσεις
Το RCEL παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του ΠΕΑΠ θα συνεχίζει να σέβεται τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν την Αγγλική στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και να αναγνωρίζει τις όποιες δυσκολίες και προκλήσεις ενέχει η ξενόγλωσση διδασκαλία σε μαθητές της πρώιμης παιδικής ηλικία και, επομένως, θα καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εμπλουτίζει τακτικά το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες
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μέσω της Πύλης υπηρεσίες προς τους εκπαιδευτικούς του ΠΕΑΠ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Βιβλιογραφία
1. Dendrinos, B. (2010), Early Language Learning in Europe, Ηλεκτρονικά Διαθέσιμο:
http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/EARLY%20LANGUAGE%20LEARNING%20IN%20EUROP
E.pdf
2. Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), ΥΠΔΒΜΘ, Ηλεκτρονικά Διαθέσιμο: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm
3. Mercer, D. (2008), Building Powerful and Robust Websites with Drupal 6, Packt Publishing.
4. Tomlinson, T. (2010), Beginning Drupal 7 (Expert's Voice in Open Source), Packt Publishing.
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Η διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
Αχιλλέας Καραδημητρίου
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Περίληψη
Στη σύγχρονη εποχή η ψηφιακή τεχνολογία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικοινωνία των ατόμων και εισάγει νέους τρόπους μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω τάσεις η προτεινόμενη εισήγηση στοχεύει στην κριτική
προσέγγιση και ερμηνεία των διαφόρων κειμενικών ειδών που συναντώνται στο ψηφιακό
περιβάλλον. Επιπλέον αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας της πρόσληψης αλλά και της παραγωγής του λόγου ανάλογα με το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο,
έτσι ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να προσεγγίζουν κριτικά και να παράγουν γραπτό λόγο που προάγει την πληρέστερη επικοινωνία.
Η εισήγηση έχει το χαρακτήρα της παρουσίασης ενός σχεδίου μαθήματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας με βασικό άξονα ένα θέμα της επικαιρότητας και συγκεκριμένα την οικονομική
κρίση. Για τις ανάγκες της παρουσίασης αξιοποιούνται όλα τα ψηφιακά εργαλείαπεριβάλλοντα επικοινωνίας (ιστοσελίδες ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ιστολόγια, φόρουμ συζητήσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές διαφημίσεις,
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης) και καταγράφονται αναλυτικά η δομή και η μέθοδος
(ερευνητική – ομαδοσυνεργατική) του συγκεκριμένου μαθήματος.
Λέξεις - κλειδιά: Γλώσσα, ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, κειμενικά είδη, κριτική ανάγνωση,
παραγωγή λόγου, επικοινωνιακό πλαίσιο.
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση αποτελεί ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν μπορεί να παραμένει
ανεπηρέαστο από τις ευρύτερες αλλαγές. Στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης
και των πολυμέσων είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει εισάγει στη ζωή
των ατόμων όχι μόνο νέους τρόπους επικοινωνίας και πληροφόρησης αλλά και νέα μοντέλα
μάθησης (Brown, 2007), στοιχείο που αποτελεί μία από τις νέες προκλήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου. Η απαρχή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας
του 1960 και σήμερα πλέον διανύει μία φάση στην οποία η κατάλληλη χρήση ψηφιακών
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εργαλείων (πολυμέσων, λογισμικών, διαδραστικών εφαρμογών του διαδικτύου) αποσκοπεί
στη βελτίωση παλιότερων μορφών διδακτικής διαδικασίας ή και στη δημιουργία νέων προκειμένου να επιτευχθούν προκαθορισμένοι διδακτικοί στόχοι (Anderson, 2007).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβεί σε μια σειρά από δράσεις – όπως είναι η «Ηλεκτρονική
Ευρώπη» (e-Europe) και τα «Σχέδια Δράσης για την Ηλεκτρονική Μάθηση» (e-Learning
Action Plans) – που μαρτυρούν την έντονη επιθυμία των κρατών μελών να εντάξουν στην
εκπαίδευσή τους τις νέες τεχνολογίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Η δραστηριοποίηση
που σημειώνεται σε διεθνές επίπεδο φανερώνει την πρόθεση των κυβερνήσεων, των εκπαιδευτικών και επιστημονικών φορέων για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο να
ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια και οι ανισότητες και να βελτιωθεί ο τομέας της Εκπαίδευσης. Η αποδοχή των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης σταδιακά γίνεται εντονότερη και στη χώρα μας (Τσιλπιρίδης, 2010).
Σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα παρατηρείται αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με
ποικίλους τρόπους (Abbot, 2000), η οποία συντελεί στην ανατροπή του παλιού δασκαλοκεντρικού μοντέλου μάθησης στο οποίο η μαθησιακή διαδικασία ήταν απόρροια συντονιστικών πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού. Στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον ο μαθητής
καλείται να αναπτύξει δεξιότητες όπως είναι η ενεργητική μάθηση που τον μετατρέπει σε
πρωταγωνιστή της μαθησιακής διαδικασίας. Η δυναμική που περικλείεται στα πολυμέσα
αφενός προσελκύει ευκολότερα το ενδιαφέρον του και αφετέρου διευκολύνει την υιοθέτηση ενεργητικών διδακτικών τεχνικών, όπως είναι ο διάλογος, η κριτική τοποθέτηση, η συνεργασία (Belanger & Jordan, 2000). Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες είναι ένα από τα πρώτα βήματα που βοηθούν το μαθητή να διερευνήσει δυνατότητες δημιουργικής συμμετοχής στο σχολικό και αργότερα κοινωνικό περιβάλλον.
Τα νέα δυναμικά ψηφιακά εργαλεία δίνουν στον μαθητή τη δυνατότητα οικοδόμησης μιας
γνώσης προσωπικού χαρακτήρα με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις του.
Προάγεται έτσι η σύγχρονη αναπτυξιακή και ψυχοπαιδαγωγική θεωρία του λεγόμενου
«κοινωνικού – πολιτισμικού κονστρουκτιβισμού» (εποικοδομητισμού), βασικός άξονας του
οποίου είναι η κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές με την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα (Hamat & Embi, 2010). Με αυτόν τον
τρόπο η προϋπάρχουσα γνώση-πληροφόρηση για θέματα του κόσμου και της επικαιρότητας αποτελεί την κινητήρια δύναμη εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία.
Παράλληλα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αδιαμφισβήτητα σε μεγάλο βαθμό ενασχόληση - των νέων κυρίως ανθρώπων- με τα προϊόντα της τεχνολογίας δημιούργησε τις συνθήκες για μια χωρίς προηγούμενο επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών.
Αυτή, η νέου τύπου, επικοινωνιακή «πολιτική» είναι απαραίτητο να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας της σύγχρονης εκπαίδευσης όχι μόνο γιατί επέφερε αλλαγές σε όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής αλλά επειδή η ψηφιακή ικανότητα παράλληλα με τον γλωσσικό και
κοινωνικό γραμματισμό αποτελούν τους βασικούς άξονες κάθε εκπαιδευτικού συστήματος.
Ειδικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας («Έκθεσης – Έκφρασης») η ικανότητα του
μαθητή να προσεγγίζει κριτικά, να αναλύει και να ερμηνεύει το πλήθος των κειμένων με τα
οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή μέσα από τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας αλλά και η
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καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν όχι μόνο να καταναλώνει
«λόγο» αλλά και να παράγει, να αρθρώνει «λόγο», ικανό να επιτελέσει τους επικοινωνιακούς του στόχους, είναι ένα ζητούμενο μεγάλης σημασίας προκειμένου να ανταποκριθεί με
επάρκεια στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Στο
πεδίο της γλωσσικής διδασκαλίας η αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του εκπαιδευτικού να υιοθετήσει δημιουργικά τις αρχές και τις τεχνικές διδασκαλίας του λεγόμενου επικοινωνιακού μοντέλου προσαρμοσμένες
στη σχολική πραγματικότητα της εποχής (Μήτσης, 2004).
Εξάλλου η γλώσσα είναι αυτή που «επωμίζεται τριπλό ρόλο: ως το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, ως το μέσο που αντικατοπτρίζει με τη μεγαλύτερη πιστότητα τον ανθρώπινο νου και ως μηχανισμός κατασκευής ή/και αναδόμησης στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων και ιδεολογίας» (Νέα Πιλοτικά Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας,
2011).
Στην παρούσα παρουσίαση θα επιχειρήσουμε την ανάπτυξη ενός σχεδίου μαθήματος «Έκθεσης – Έκφρασης» που μπορεί να εφαρμοστεί, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, σε
κάθε τάξη του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), αρκεί η επιλογή του θέματος και των
κειμένων να προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης. Στην περίπτωση μας, λόγω της πιο σύνθετης και απαιτητικής θεματολογίας του παραδείγματος μας,
εστιάζουμε στη Γ τάξη του Λυκείου και επιλέγουμε ως θέμα την «Οικονομική Κρίση».
Στο σχέδιο διδασκαλίας μας συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες και ασκήσεις που αναπτύσσουν την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν και να διαβάζουν κριτικά, να επεξεργάζονται δημιουργικά και να παράγουν γραπτό περιεχόμενο ανάλογα με το σκοπό που κάθε φορά εξυπηρετεί και το περιβάλλον μέσα στο οποίο φιλοξενείται. Επιπλέον, παρουσιάζονται δραστηριότητες που δίνουν ευκαιρίες για πρακτική εφαρμογή των νέων ικανοτήτων
που αναπτύχθηκαν.
Απώτερος σκοπός της διδασκαλίας είναι να αξιοποιηθεί το νέο διαδραστικό περιβάλλον του
ψηφιακού κόσμου, να εξοικειωθεί ο μαθητής με το πλήθος των κειμενικών ειδών που προβάλλονται εκεί, να αναγνωρίσει τους στόχους που εξυπηρετεί το κάθε είδος κειμένου και
να αποκτήσει τη δεξιότητα να παράγει λόγο αντίστοιχο του επικοινωνιακού πλαισίου.
Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης πρότασης αφορούν στα εξής:






Τη γνωριμία των μαθητών με τις σημαντικές λειτουργίες και τις δυνατότητες έκφρασης
που προσφέρονται στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος.
Την αναγνώριση διαφορετικών ειδών κειμένων καθώς και των χαρακτηριστικών από τα
οποία συνοδεύονται (γλωσσικά γνωρίσματα, στιλ γραφής, ύφος, πλαισίωση, παρουσίαση).
Την αναγνώριση και τον προσδιορισμό ορισμένων βασικών τεχνικών παραγωγής γραπτού λόγου.
Την καλλιέργεια κριτικής προσέγγισης σε διαφορετικά είδη κειμένου (κριτική ανάγνωση).
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Την ανακάλυψη και ανάδυση ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων ή την ανάπτυξη νέων ως
προς την παραγωγή γραπτού λόγου.
Τη σύνταξη και την επεξεργασία γραπτών κειμένων με βάση συγκεκριμένες τεχνικές
δημιουργικής γραφής και ανάλογα με το σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν.
Την απομυθοποίηση της δυσκολίας παραγωγής γραπτού λόγου.

Το βασικό μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα είναι τα εργαλεία που προσφέρει το
ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ιστολόγια), τα οποία θα αποτελέσουν τον καμβά καλλιέργειας των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου.
Η πρόταση μας στηρίζεται στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου δραστηριοτήτων
που έχει ως γνώμονα την αρχή ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού - καθηγητή είναι εμψυχωτικός και διευκολυντικός στη διεργασία της μάθησης. Ο καθηγητής δεν αποτελεί αυθεντία
αλλά ένα πρόσωπο με ρόλο συντονιστικό που επιδιώκει την επίτευξη της ενεργητικής συμμετοχής και αλληλοδράσης μεταξύ των μαθητών. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία έχει νόημα όταν κινείται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση,
αφού οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μπορούν να λειτουργήσουν ως
εργαλεία που διευκολύνουν, συμπληρώνουν και βελτιώνουν το διδακτικό έργο του καθηγητή αλλά δεν το υποκαθιστούν (Κυριαζής, 2012).
Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα αξιοποιηθούν,
έχουν στόχο τα εξής:







Την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων συνεργασίας και αποτελεσματικής – δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών.
Την υποκίνηση της διερευνητικής πορείας προς τη μάθηση, μέσα από την παράλληλη
ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των μαθητών και την ανάπτυξη της δημιουργικής
σκέψης, καθώς θα κληθούν να δώσουν πρακτικές απαντήσεις (απαντήσεις άμεσης εφαρμογής) σε ρεαλιστικά σενάρια.
Την ανάπτυξη εξειδικευμένης και όχι γενικευμένης γνώσης.
Την ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.
Τη δημιουργική σύνδεση θεωρίας και πράξης.
Σχέδιο Διδασκαλίας
Εισαγωγή στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας

Οι νέοι μαθητές και οι νέες μαθήτριες που ανήκουν στη γενιά του διαδικτύου και έχουν εξοικειωθεί με αλληλεπιδραστικά μέσα είναι απαραίτητο να μπορούν να μεταφέρουν τις
δεξιότητες αυτές στη μάθηση. Για το λόγο αυτό ο καθηγητής οφείλει πρώτα από όλα να
γνωρίζει την προϋπάρχουσα γνώση, στάση και θέση του κάθε μαθητή σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Διερεύνηση της σχέσης των μαθητών με τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
Στην πρώτη αυτή φάση του μαθήματος και με σκοπό την ενεργοποίηση και κινητοποίηση
των μαθητών αλλά και τη διερεύνηση της σχέσης τους με τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας ο
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καθηγητής – εμψυχωτής της όλης διαδικασίας δίνει στους μαθητές να συμπληρώσουν ένα
φύλλο χαρτί στο οποίο καλούνται να σημειώσουν τι τους ενδιαφέρει περισσότερο στον υπολογιστή, με τι ασχολούνται όταν βρίσκονται μπροστά στην οθόνη, αν γράφουν ή διαβάσουν ψηφιακά κείμενα, τι τους δυσκολεύει ή τι τους αρέσει ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Μετά,
χωρισμένοι σε ζευγάρια, οι μαθητές συζητούν όσα έγραψαν και παρουσιάζουν ο ένας τα
ενδιαφέροντα του άλλου στην ολομέλεια.
Δημιουργία ομάδων
Στη συνέχεια ο καθηγητής, διαμορφώνει ομάδες εργασίας με έναν παιγνιώδη χαρακτήρα:
Τοποθετεί μία καρέκλα στο κέντρο την οποία για την περίσταση αποκαλεί facebook. Ζητάει
από τους μαθητές να τοποθετηθούν κοντά ή μακριά από την καρέκλα ανάλογα με το βαθμό
σχέσης τους με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι πλησιάσουν πολύ
κοντά στην καρέκλα σχηματίζουν μία ομάδα. Μετά η καρέκλα ονομάζεται ηλεκτρονική εφημερίδα, e-mail, ηλεκτρονική διαφήμιση, blog και αντίστοιχα διαμορφώνονται οι ανάλογες υπο-ομάδες.
Κριτική ανάγνωση
Στη δεύτερη αυτή φάση της διδασκαλίας επιμέρους στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για κριτική ανάλυση και ερμηνεία του πλήθους των κειμενικών ειδών που συναντώνται
στο ψηφιακό περιβάλλον. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται οι μαθητές να κατανοήσουν
ότι ο λόγος των κειμένων που αναδύονται μέσα από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και
των πολυμέσων είναι λόγος που διαφέρει ως προς τα χαρακτηριστικά του από τον καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε να είναι σε θέση να τον αναγνωρίζουν, να τον αξιολογούν και να τον χρησιμοποιούν με το σωστό τρόπο, δηλαδή ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Χρειάζεται επίσης να γίνει αντιληπτό ότι οι γλωσσικές μορφές (τρόποι γραφής και προφοράς, μορφολογικές, συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές, κειμενικά είδη)
λειτουργούν ως ενδείκτες κοινωνικών παραμέτρων και ως μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών, στάσεων και συμπεριφορών. Η σχέση της γλώσσας των κειμένων με τις
ποικίλες κοινωνικές συνθήκες και ιδεολογίες πρέπει να προσεγγίζεται κριτικά. Για το σκοπό
αυτό επιλέγονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
Αναγνώριση κειμενικών ειδών
Δίνονται με τυχαία σειρά στις πέντε ομάδες εργασίας που έχουν σχηματιστεί αποσπάσματα
κειμένων που αφορούν στο ίδιο θέμα αλλά έχουν συγκεντρωθεί από διαφορετικές διαδικτυακές πηγές. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις εξής πηγές 1:



Δοκίμιο: http://foreignaffairs.gr/articles/68704/martin-feldstein/i-apotyxia-toy-eyro

1

Σημείωση: Για τις ανάγκες της παρουσίασης θα αναπτυχθούν σε power point όλες οι προτεινόμενες ιστοσελίδες καθώς και
οι πίνακες συμπληρωμένοι.
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Άρθρο: http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4695857
Chat: http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=106914&page=3
Blog : http://www.e-write.gr/posts/466
E-mail: http://mail.google.com/mail/?tab=mm#drafts/136918ab412ff664.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κείμενα πραγματεύονται την οικονομική κρίση και έχουν
συγκεντρωθεί από τα ψηφιακά περιβάλλοντα κατά το τελευταίο τρίμηνο. Ο καθηγητής ζητά
από τους μαθητές να προσδιορίσουν το είδος του κειμένου του αποσπάσματος ανεξάρτητα
από το ψηφιακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και να σημειώσουν τα χαρακτηριστικά που τους οδήγησαν σε αυτήν την κατηγοριοποίηση. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν
στη γλώσσα, στο ύφος και σε άλλα γνωρίσματα. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα
όσα κατέγραψε και με βάση τα στοιχεία αυτά συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας.
Αναγνώριση του ψηφιακού περιβάλλοντος των κειμένων
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε – αποκαλύπτουμε στους μαθητές το ψηφιακό περιβάλλον
στο οποίο εντοπίστηκαν τα σχετικά κείμενα και τους ζητάμε να παρατηρήσουν, να μελετήσουν το συνολικό χώρο της σελίδας αυτής (εικόνες, λεζάντες, τύπος γραμμάτων…) και να
συμπληρώσουν το αντίστοιχο κελί στον παραπάνω πίνακα (χαρακτηριστικά πλαισίου). Με
βάση τις παρατηρήσεις αυτές συμπεραίνουμε το σκοπό που εξυπηρετεί το κάθε κείμενο και
πως αυτός επιτυγχάνεται με την επιλογή τοποθέτησης του κειμένου σε συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον. Οι μαθητές έτσι μπορούν να κατανοήσουν ότι η γλώσσα κατέχει μεν κεντρική θέση στην πρόσληψη της πραγματικότητας και στην επικοινωνία, αλλά παράλληλα
υπάρχουν και άλλα σημειωτικά συστήματα - όπως οι εικόνες, τα γραφήματα, τα σύμβολα,
τα διαγράμματα, τα οπτικά σύμβολα εν γένει - που παίζουν κι αυτά σημαντικό ρόλο.
Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα των κειμενικών ειδών
Ο καθηγητής αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της προηγούμενης άσκησης συμπληρώνει,
παρουσιάζει και αναλύει τον παραπάνω πίνακα στον οποίο συγκεντρώνονται όλα τα κειμενικά είδη του ψηφιακού περιβάλλοντος (το περιεχόμενο τους, τα ειδικά χαρακτηριστικά
τους και ο σκοπός που επιτελείται μέσα από αυτά). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές κατανοούν ότι κάθε επικοινωνιακό συμβάν διαμορφώνεται από διάφορους επικοινωνιακούς
παράγοντες (σκοπός, πομπός, δέκτης, κοινωνικό πλαίσιο, θεσμοθετημένες κοινωνικές πρακτικές, σχέσεις ισότητας, ανισότητας, αυθεντίας, αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων,
παγιωμένες ή μη γλωσσικές και κειμενικές πρακτικές κτλ.), ώστε να είναι σε θέση να τους
ανακαλύπτουν, να τους κατονομάζουν και να εξηγούν το ρόλο τους, εντοπίζοντας όχι μόνο
τα δηλούμενα αλλά και τα υπο-δηλούμενα νοήματα των κειμένων.
Κριτική προσέγγιση των κειμενικών ειδών
Για την εμπέδωση των παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να δοθούν σε αυτή τη φάση της διδασκαλίας φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν σύντομα αποσπάσματα από διαφορετικά
κειμενικά είδη, τα οποία καλούνται οι μαθητές να αντιστοιχίσουν με το είδος, το σκοπό και
τον αποδέκτη του. Τα κείμενα έχουν επιλεγεί από τις παρακάτω ιστοσελίδες:
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•

http://esdo.teilar.gr/files/proceedings/2011/oral/13.pdf (επιστημονικό κείμενο)

•

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_21/03/2012_476564 (άρθρο
γνώμης)

•

http://www.lamiatimes.gr/blog/2011/11/14/%CE%B7%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84/ (blog)

•

http://entertainment.in.gr/html/ent/116/ent.121116.asp (chat)

•

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=258594300895200&set=a.25859407089522
3.63643.258563417564955&type=1&theater (ηλεκτρονική διαφήμιση)

•

https://twitter.com/#!/search/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%
9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97 (twitter)
Μετατροπή κειμενικών ειδών

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παρακάτω άσκηση που ζητά από τους μαθητές μετά
την αναγνώριση των κειμενικών ειδών και των ειδικών χαρακτηριστικών τους να μετατρέψουν τα κείμενα ως εξής:


Το επιστημονικό να γίνει κείμενο για facebook / twitter.



Το άρθρο να γίνει προσωπικό e-mail.



Το κείμενο του blog να γίνει επιστημονικό κείμενο.



Το chat να γίνει δοκίμιο.



Το e-mail να γίνει κείμενο για ηλεκτρονική διαφήμιση.

Από την ανάγνωση στην παραγωγή
Παραγωγή γραπτού λόγου
Απώτερος σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας δεν είναι απλώς η επαφή με ορισμένα κείμενα
και τις περιστάσεις μέσα στις οποίες παράγονται αλλά και η καλλιέργεια εκείνων των κριτικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους μαθητές: α) να αξιολογούν την πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική διάσταση της γλώσσας και το ρόλο της στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, β) να αναπτύξουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τη ζωή
τους διά του λόγου, να αρθρώνουν λόγο και να είναι σε θέση να συνδιαμορφώνουν κριτικά
το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.
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Αξιοποιώντας λοιπόν το θέμα με το οποίο έχει ήδη ασχοληθεί η ολομέλεια (την οικονομική
κρίση), ο καθηγητής ζητά από τις ομάδες να γράψουν μία παράγραφο που θα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον (blog, chat, facebook / twitter, email,…) και θα
εξυπηρετεί ως προς τη μορφή τους στόχους του συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου.
Το θέμα του κειμένου είναι: «Η Καθημερινότητα μέσα στην οικονομική Κρίση».

Παρουσίαση και συμπεράσματα
Τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει την παράγραφο που έχει συντάξει και οι υπόλοιπες ομάδες
αναγνωρίζουν το είδος και συζητούν εάν και κατά πόσο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
συγκεκριμένου ψηφιακού περιβάλλοντος.
Αντί Επιλόγου
Σήμερα η ύπαρξη μιας τεράστιας ποικιλίας μορφών κειμένου και γλωσσών φέρνει τα άτομα
της σχολικής ηλικίας αντιμέτωπα με μια κατάσταση η οποία απαιτεί για την προσέγγιση και
την κατανόησή της γλωσσικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να γίνουν ισότιμοι και δημιουργικοί πολίτες. Οι μαθητές μας πρέπει να αναγνωρίζουν
πίσω από τη μορφή των διαφόρων γλωσσικών μορφωμάτων τις αξίες, τις στάσεις και τις
ιδεολογίες, να μπορούν δηλαδή να αντιμετωπίζουν τη γλώσσα όχι μόνο ως μηχανισμό επικοινωνίας αλλά ως μηχανισμό διαμόρφωσης των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών
συνθηκών, ως μοχλό δημιουργίας του αυριανού – ενσυνείδητου πολίτη.
Ο συλλογισμός αυτός ενισχύεται και από το ποίημα του Κων. Καβάφη με τίτλο Εν μεγάλη
Ελληνική αποικία, 200 π.Χ. το οποίο, αν και γραμμένο το 1928, σχολιάζει εύστοχα την οικονομική κρίση που ζούμε σήμερα. Το ποίημα μπορεί να δοθεί στην τάξη αντί επιλόγου.
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Η διδασκαλία της ναυτικής ορολογίας με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών
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Περίληψη
Η προκείμενη μελέτη εστιάζει στη σημασία της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της ξένης
γλώσσας και επιχειρεί να αναδείξει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και καλλιέργειας
της παραγωγής γραπτού λόγου στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας και συγκεκριμένα της
γερμανικής ναυτικής ορολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη της δημιουργικότητας
των μαθητών μέσω της ένταξης στο μάθημα των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Η διδακτική πρόταση που επιχειρεί η παρούσα μελέτη αξιοποιεί κατά
κύριο λόγο τις δυνατότητες του διαδικτύου, καθώς και του διαδραστικού πίνακα, ενώ εντάσσει στην αίθουσα διδασκαλίας την πολύ ενδιαφέρουσα «μέθοδο του κολάζ».
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, κολάζ, δημιουργική γραφή, γερμανική ναυτική ορολογία
Εισαγωγή
Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης υποστηρίζει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει την προσοχή των μαθητών και ανεβάζει την απόδοσή τους, βοηθώντας τους να εξασκηθούν και στις τέσσερις
γλωσσικές δεξιότητες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και κυρίως το ίντερνετ όταν χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας και ως πρόσφορο έδαφος για δημοσιεύματα κάθε είδους,
παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να βελτιώσει τις γλωσσικές του γνώσεις
χρησιμοποιώντας μάλιστα πρωτίστως το γραπτό λόγο. Αποτέλεσμα αυτού του είδους χρήσης του διαδικτύου είναι να αναβαθμίζεται με τον τρόπο αυτό η σημασία της γραπτής έκφρασης, η οποία αποτελεί ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο θέμα όπως μαρτυρά και η ποικιλία
της βιβλιογραφίας, και να αρχίζει να αναπτύσσει στις μέρες μας άλλη δυναμική. Το ενδιαφέρον ορισμένων επιστημών και κατά κύριο λόγο η «εισβολή» των νέων τεχνολογιών στη
ζωή μας και κατ’ επέκταση και στις αίθουσες διδασκαλίας δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την πιο απαιτητική ίσως από τις γλωσσικές δεξιότητες (Platten,2008, Platten &
Zibelius, 2008).
Σκοπός της προκείμενης μελέτης είναι να αναδείξει τη σημασία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση και να παρουσιάσει την πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια της παραγωγής γραπτού λόγου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα επιχειρηθεί αρχικά η παρουσίαση της εν λόγω γλωσσικής δεξιότητας στη γερμανική γλώσσα και συγκεκριμένα θα αναλυθεί η ελεύθερη και δημιουργική γραφή, η οποία μπορεί να ενταχθεί ακόμη και στο μάθημα των αρχαρίων και να καλλιεργήσει εν γένει τη δημιουργικότητα των μαθητών. Η δημιουργική γραφή απαιτεί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και κατά γενική αποδοχή αφορμές, ιδέες και διαδικασίες που να παρέχουν κίνητρα. Η προκείμενη μελέτη, λαμβάνο-
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ντας αυτή τη βασική αρχή υπόψη και στοχεύοντας όπως ήδη αναφέρθηκε στην ανάδειξη
της σημασίας των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα παρουσιάσει στη συνέχεια έναν
εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της γραπτής έκφρασης στη γερμανική γλώσσα και συγκεκριμένα στο μάθημα της ναυτικής ορολογίας, θα παρουσιάσει δηλαδή μια διδακτική πρόταση, η οποία θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδικτύου και του διαδραστικού πίνακα
και θα επιχειρεί την ένταξη στο μάθημα της «μεθόδου του κολάζ».
Η δημιουργική γραφή στο μάθημα των γερμανικών ως ξένης γλώσσας
Στην ιστορία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και μέσα από τη θεωρία και εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων διδασκαλίας δεν ήταν λίγες οι φορές που υποτιμήθηκε η σημασία της
γραπτής έκφρασης. Η κατάσταση αυτή φάνηκε ωστόσο να αλλάζει κατά τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, οπότε και η παραγωγή γραπτού λόγου άρχισε να θεωρείται μορφή γλωσσικής
πράξης (Bachel, 2005, Jedrzejowski) -τάσεις της θεωρίας των γλωσσικών πράξεων ενσωματώθηκαν στην επικοινωνιακή προσέγγιση, μια μέθοδο που εκείνη την περίοδο άρχισε να
κυριαρχεί στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Neuner & Hunfeld,1993). Η γραπτή έκφραση, εν συγκρίσει με την προφορική, αφενός προσφέρει στους μαθητές κάποια πλεονεκτήματα και αφετέρου παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες. Τα πλεονεκτήματα έγκεινται στο ότι
έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη γλώσσα και τις δομές της και να βελτιώσουν
και τον προφορικό τους λόγο, διότι μαθαίνοντας να γράφουν σωστά, μαθαίνουν και να μιλάνε σωστά (Häussermann & Piepho, 1996). Και μαθαίνουν να γράφουν πιο σωστά σε σχέση με το πώς εκφράζονται προφορικά για δύο κυρίως λόγους: πρώτον έχουν μια σχετική
άνεση χρόνου να σκέφτονται και να ταξινομούν τις σκέψεις τους και δεύτερον μπορούν να
διαβάζουν αυτά που γράφουν και να ελέγχουν κατά πόσο αντιστοιχούν σε αυτά που θέλουν να εκφράσουν (Kast, 2003). Η όλη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διαλείμματα,
κατά τα οποία έρχονται σκέψεις, γίνονται διορθώσεις και συμπληρώνονται στοιχεία(Bachel,
2005), μπορεί επιπροσθέτως να συμβάλλει και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των
μαθητών, διότι κατά την παραγωγή γραπτού λόγου οι μαθητές βελτιώνουν μεν τις γνώσεις
και τις ικανότητές τους, αλλά διευρύνουν και τον τρόπο σκέψης τους (Jedrzejowski).
Οι δυσκολίες συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής γραπτού λόγου, αφού όπως
ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη δραστηριότητα, υψηλών απαιτήσεων. Προϋποθέτει μάλιστα διάφορες φάσεις -σχεδιασμού, διατύπωσης, επεξεργασίας- που
άλλοτε ακολουθούνται με αυτή τη σειρά και άλλοτε όχι, που άλλοτε επηρεάζουν η μια την
άλλη και άλλοτε όχι (Bachel, 2005, Jedrzejowski). Αυτή η πολυπλοκότητα, ωστόσο, της εν
λόγω γλωσσικής δεξιότητας δεν την καθιστά ακατάλληλη ούτε καν για το μάθημα των αρχαρίων, αφού στην πραγματικότητα κάθε μαθητής είναι ικανός μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ώρα που αρχίζει να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα να συντάξει απλές
προτάσεις. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται για τους μαθητές είναι πρωτίστως γλωσσικής υφής και γίνονται εμφανή αφενός από την περιορισμένη έκταση των κειμένων που παράγουν και από τις περιορισμένες πληροφορίες που μεταδίδουν εν συγκρίσει με ένα κείμενο που οι ίδιοι μαθητές θα έγραφαν στη μητρική τους γλώσσα, και αφετέρου από την επιλογή του λεξιλογίου, το οποίο συχνά επαναλαμβάνεται, καθώς και των συντακτικών δομών,
οι οποίες συνήθως είναι απλής μορφής.
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Οι γλωσσικές γνώσεις δεν αποτελούν όμως το μόνο παράγοντα που επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Συχνά οι μαθητές δε διαθέτουν και τις κατάλληλες στρατηγικές. Ένας από τους λόγους π.χ. που τα κείμενα που γράφουν δεν έχουν συνοχή είναι ότι
δεν έχουν λάβει υπόψη τους ένα σημαντικό στοιχείο, το ότι όταν γράφουν δε γράφουν για
τον εαυτό τους, αλλά ανάλογα με το είδος του γραπτού κειμένου απευθύνονται σε κάποιο
συγκεκριμένο πρόσωπο (Βαλετόπουλος, 2006).
Είναι επομένως απαραίτητο να δίνουμε κίνητρα στους μαθητές μας ήδη από πολύ νωρίς να
εκφράζονται όχι μόνο με τη βοήθεια του προφορικού αλλά και μέσω του γραπτού λόγου.
Στα πλαίσια του μαθήματος έχουμε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε την παραγωγή γραπτού λόγου, όπως εξάλλου και τις άλλες τρεις γλωσσικές δεξιότητες, την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου και την κατανόηση γραπτού λόγου. Υπάρχουν στη διάθεσή μας
ασκήσεις που προωθούν τη γραπτή έκφραση, αλλά υπάρχουν και ασκήσεις που ταυτόχρονα καλλιεργούν και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με αυτήν την κατηγορία ασκήσεων και συγκεκριμένα με την
ελεύθερη και δημιουργική γραφή. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση οι σημερινοί
μαθητές μελλοντικά θα κληθούν εκτός της εξειδίκευσης να αποδείξουν ότι διαθέτουν και
δημιουργικό πνεύμα και ικανότητα πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και ιδεών. Επομένως,
είναι σκόπιμο να εκπαιδεύονται σύμφωνα με τη θεωρία της τριαρχικής νοημοσύνης ή αλλιώς της νοημοσύνης της επιτυχίας. Σύμφωνα με τις αρχές αυτής της θεωρίας οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους και διαδικασίες που να βελτιώνουν τόσο τις
αναλυτικές, όσο και τις δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες των μαθητών τους. Διότι
σπάνια διαθέτει κάθε μαθητής τις προαναφερθείσες ικανότητες σε εξαιρετικό επίπεδο άλλος έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στην αποστήθιση γνώσεων, άλλος έχει πολύ καλές ιδέες
και άλλος τα καταφέρνει στον πρακτικό τομέα- ενώ είναι σχεδόν σίγουρο ότι στην επαγγελματική του ζωή θα του ζητηθούν προσόντα που να προϋποθέτουν το συνδυασμό και
των τριών. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ικανότητες αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν σε σημαντικό βαθμό (Sternberg, 1999, «Triarchic theory of intelligence») και ότι στην ξενόγλωσση
εκπαίδευση οι πρακτικές ικανότητες των μαθητών προωθούνται ταυτόχρονα με τις δημιουργικές κρίνεται σκόπιμο να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μας στο δημιουργικό τομέα.
Πριν από οτιδήποτε άλλο, ωστόσο, καλό θα ήταν να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό ανάμεσα στην ελεύθερη και δημιουργική γραφή. Πρόκειται για δύο έννοιες στενά συνδεδεμένες
μεταξύ τους, δύο έννοιες που αποτελούν ενότητα, δεν εκφράζουν δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν επικαλύπτονται και πλήρως η μία από την άλλη. Η ελεύθερη γραφή είναι
παράλληλα και δημιουργική, ωστόσο κατά την εξάσκησή της οι μαθητές είναι ελεύθεροι να
εκφράσουν τις απόψεις τους, τις εμπειρίες τους, είναι ελεύθεροι στην επιλογή των θεμάτων
και των τρόπων έκφρασης. Μέρος της βιβλιογραφίας χρησιμοποιεί, ωστόσο, τους δύο όρους ως συνώνυμους (Kast, 2003), ενώ στην παρούσα μελέτη για λόγους συντομίας θα
χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο ο όρος «δημιουργική γραφή».
Η δημιουργική γραφή ως έννοια περιλαμβάνει προσεγγίσεις γραφής, οι οποίες προϋποθέτουν δημιουργικές διαδικασίες. Ο όρος προέρχεται από τον αγγλικό «creative writing» και
πρωτοεμφανίστηκε με τη στενή του έννοια στα τέλη του 19ου αιώνα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ. Όπως ήταν αναμενόμενο, αργότερα επεκτάθηκε και στους κόλπους της
γερμανικής εκπαίδευσης, και ειδικότερα της διδακτικής των γερμανικών ως ξένης γλώσσας.
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Οι οπαδοί του υποστήριζαν ότι ο μέχρι τότε παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας παρεμπόδιζε τους μαθητές να αναπτύξουν τη συγγραφική τους ικανότητα, κάτι το οποίο δεν πέρασε
απαρατήρητο από τους ειδικούς επιστήμονες, με αποτέλεσμα οι δημιουργικοί τρόποι γραφής να αποτελούν σήμερα αυτονόητο μεθοδολογικό στοιχείο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό
έργο («Kreatives Schreiben»).
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής όπως διατυπώνονται από
την Pommerin (1996) και παρατίθενται από τον Kast (2003) είναι τα ακόλουθα:
•

Η δημιουργική γραφή επιτρέπει στους μαθητές να συντάσσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μικρά κείμενα

•

Η δημιουργική γραφή λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από φόβους και
άγχη και για αυτό το λόγο βοηθάει ιδιαίτερα και τους πιο αδύναμους μαθητές

•

Η δημιουργική γραφή επιτρέπει την ένταξη του παιχνιδιού στο μάθημα

•

Τα κείμενα που δημιουργούνται με τέτοιους τρόπους μπορούν να χρησιμεύσουν περαιτέρω στο μάθημα, για ανάγνωση, συζήτηση ή ακόμη και ως αφορμή για περισσότερο
γράψιμο

•

Η δημιουργική γραφή προϋποθέτει αφορμές, ιδέες και διαδικασίες που να παρέχουν
κίνητρα στους μαθητές για ενεργή συμμετοχή.

Αυτό, που θα πρέπει, κλείνοντας να τονίσουμε, είναι ότι η δημιουργική γραφή, απομακρύνεται από την έννοια της ατομικής εργασίας, με την οποία έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε
την παραγωγή γραπτού λόγου, και μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ομαδικές εργασίες ή οι εργασίες σε ζευγάρια, διότι στηρίζεται στην πεποίθηση
ότι το γράψιμο δεν πρέπει να είναι πλέον μια διαδικασία μοναχική και αυστηρώς προσωπική («Δημιουργική γραφή»). Η άποψη αυτή δεν είναι αυθαίρετη, διότι μελέτες έχουν αποδείξει ότι η συνεργατική μάθηση ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών, αφού δημιουργεί προϋποθέσεις ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας (Wicke, 2000), και ειδικά στην
περίπτωση της συνεργατικής γραφής υποστηρίζονται ιδιαίτερα οι φάσεις του σχεδιασμού
και της επεξεργασίας (Platten, 2008). Είναι γενικότερα αποδεκτό, ότι η ομαδική εργασία
δίνει κίνητρα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, βελτιώνει τη γλωσσική
τους έκφραση και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βασίζεται στη συναισθηματική σύνδεση των μελών της ομάδας,
στη συναισθηματική τους εμπλοκή. Οι πράξεις του ενός μέλους μιας ομάδας επηρεάζουν
αναπόφευκτα και τις πράξεις των άλλων και η όλη διαδικασία συνδέεται άμεσα με τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα υφίστανται πάντα στους ανθρώπους και δε θα πρέπει να τα
αγνοήσουμε κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους,
ώστε να απελευθερωθούν (Schwerdtfeger, 2001). Σαφώς και η συνεργατική μάθηση παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα -ανάληψη ηγετικών ρόλων από τους περισσότερο ικανούς μαθητές, αρνητικά συναισθήματα και απεμπλοκή από την όλη δραστηριότητα εκ μέρους των λιγότερο ικανών ή εσωστρεφών μαθητών, χαλάρωση, συγκρούσεις- ωστόσο τα
πλεονεκτήματα είναι πολλά και ανεκτίμητα: οι μαθητές εξασκούν την κριτική τους σκέψη,
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μαθαίνουν να σέβονται τη γνώμη των άλλων και να έχουν ανοιχτό μυαλό, να θέτουν στόχους, να γίνονται παραγωγικοί και να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες (Μόκιας).
Φωτοκολάζ και ναυτική ορολογία
Στο σημείο αυτό ακολουθεί μια διδακτική πρόταση για το μάθημα της ναυτικής ορολογίας.
Θα ασχοληθούμε εν προκειμένω με την ένταξη στο μάθημα του διαδραστικού πίνακα και
του διαδικτύου, ως απαραίτητων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθόδου του φωτοκολάζ. Η πρόταση αυτή, η οποία αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ευχάριστο τρόπο ενίσχυσης της
δημιουργικής γραφής για την εκμάθηση της στρατιωτικής ορολογίας, θα στηριχθεί εν γένει
-ωστόσο με κάποιες παραλλαγές- στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις αντίστοιχες προτάσεις
που παραθέτει ο Wicke (2000). Το μάθημα της ορολογίας απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό
και σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναδείξει την ενισχυτική δράση της εφαρμογής του
κολάζ σε ένα τέτοιο μάθημα. Για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση ενός
διδακτικού πλάνου. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί αποκλειστικά στη μέθοδο του κολάζ και
στον τρόπο, με τον οποίο θα μπορούσε αυτή η μέθοδος να βρει εφαρμογή στην αίθουσα
διδασκαλίας και να χρησιμεύσει στη διδακτική των ξένων γλωσσών εν γένει.
Η λέξη κολάζ προέρχεται από τον γαλλικό όρο ‘coller΄ που σημαίνει κολλάω και μπορεί να
αναφέρεται τόσο στο ίδιο το καλλιτεχνικό έργο όσο και στην τεχνική με την οποία δημιουργήθηκε. Η μέθοδος του κολάζ είναι σε όλους μας γνωστή μέσα από τους εκφραστές της
σύγχρονης τέχνης και πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900 από τον Πικάσο και τον Μπρακ. Όταν τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος ενός δημιουργήματος αυτής της
τεχνοτροπίας αποτελείται από φωτογραφίες χρησιμοποιείται και ο όρος φωτοκολάζ («κολάζ», «Collage») -στην παρούσα μελέτη ουσιαστικά γίνεται λόγος για φωτοκολάζ, ωστόσο
για λόγους ευκολίας συχνά θα χρησιμοποιείται ο απλούστερος όρος ‘κολάζ’.
Κατά τον Wicke (2000), στο μάθημα των ξένων γλωσσών, το κολάζ έχει τη μορφή μιας κοινής παρουσίασης εικόνων γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Κατά τη δημιουργία του κολάζ εκμηδενίζονται οι διαφορές στο επίπεδο μεταξύ των μαθητών. Ακόμη και εκείνοι που
δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις μπορούν μέσω του κολάζ να εκφράσουν, αυτό ακριβώς που
θέλουν να εκφράσουν, ενώ το επίπεδο των πιο προχωρημένων θα διαφαίνεται από τη
γλωσσική τους έκφραση μετά τη δημιουργία του κολάζ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αυξάνεται το κίνητρο των μαθητών, διότι ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο θέμα που συνδέεται
με την πραγματικότητα και ενεργούν όπως θα ενεργούσαν και στην πραγματική τους ζωή.
Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα ενισχύεται και οι
επιφυλάξεις τους μετριάζονται όταν οι μαθητές έχουν λάβει μέρος και στη συλλογή, επιλογή και δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού. Οι συζητήσεις στην αίθουσα γύρω από τη
θεματική του κολάζ δημιουργούν επίσης και ένα κλίμα οικειότητας και έτσι ελαττώνονται οι
δυσκολίες έκφρασης στη γλώσσα στόχο, όταν οι μαθητές θα κλιθούν να παρουσιάσουν το
κολάζ.
Η μέθοδος του φωτοκολάζ μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους στο μάθημα. Στην
παρούσα μελέτη προτείνεται η πιο δημιουργική και ελεύθερη μορφή του, η οποία θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις με πέντε διδακτικές ώρες. Πρόκειται δηλαδή στην πραγματικότητα για μια μορφή της μεθόδου project. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι κόλλες, ψαλί-
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δια, μαρκαδόροι και χαρτόνια και καλό θα ήταν να έχουμε φροντίσει να υπάρχουν στην
τάξη από προηγούμενα μαθήματα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.
Η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου είναι η ακόλουθη:
Δίνεται στους μαθητές το θέμα του κολάζ και ακολουθεί επεξήγηση της εργασίας που θα
αναλάβουν. Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα μας διατυπώνεται από τον καθηγητή ως
«Το Γερμανικό Ναυτικό» και οι μαθητές πληροφορούνται ότι θα πρέπει αρχικά να συλλέξουν εικόνες, στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα κολάζ και στο τέλος να παρουσιάσουν το
Γερμανικό Ναυτικό γραπτώς αξιοποιώντας τις πληροφορίες που μαρτυρούν οι εικόνες που
έχουν επιλέξει. Στην παρούσα φάση και πριν την έναρξη των εργασιών κρίνεται σκόπιμη η
παρουσίαση στην τάξη ενός έτοιμου κολάζ όπως αυτό που έχει ετοιμάσει και διαθέτει προς
πώληση το Ινστιτούτο Γκαίτε («Das Deutschlandposter: Aktualisierte Fassung 2011»), ώστε
οι μαθητές να μπορέσουν με βεβαιότητα να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει
να γίνουν σαφείς οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας εργασίας, ώστε να ενεργοποιηθούν οι γνώσεις των μαθητών και να δοθεί ώθηση στη φαντασία τους. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών ωρών πραγματοποιείται η συλλογή του υλικού. Με τη
βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και του διαδικτύου οι μαθητές επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του γερμανικού στρατού (http://www.bundeswehr.de/) και του γερμανικού
ναυτικού ειδικότερα (http://www.marine.de), καθώς και την ιστοσελίδα της γερμανικής
εκδοχής της Βικιπαίδεια (http://de.wikipedia.org/) και συλλέγουν πλήθος εικόνων. Αν το
υλικό των παραπάνω ιστοσελίδων δεν επαρκεί, στη συλλογή μπορούν να βοηθήσουν και οι
ψηφιακές γερμανικές εφημερίδες, καθώς και οι μηχανές αναζήτησης. Το υλικό που επιλέγεται από το σύνολο της τάξης μέσω ανοιχτών συζητήσεων κατατάσσεται και αποθηκεύεται
σε αρχεία, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στους μαθητές,
εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε ιδιαιτέρως την εργασία μας,
διότι οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν το υλικό στο σπίτι και να είναι προετοιμασμένοι για τη δεύτερη φάση, η οποία δεν είναι άλλη από τη δημιουργία του κολάζ. Ο διαδραστικός πίνακας μας παρέχει τη δυνατότητα να κρατάμε και σημειώσεις, να γράφουμε
και σχόλια στις εικόνες που επιλέγουμε και να αποθηκεύουμε τις εικόνες μαζί με τις σημειώσεις μας, κάτι που μπορεί να μας φανεί πολύ χρήσιμο στα επόμενα μαθήματα.
Το επόμενο βήμα είναι να εκτυπώσουμε τις φωτογραφίες και να τις έχουμε έτοιμες για το
επόμενο μάθημα. Την Τρίτη διδακτική ώρα χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και τους
δίνουμε το εκτυπωμένο υλικό μαζί με τα χαρτόνια, τους μαρκαδόρους, τα ψαλίδια και τις
κόλλες και τους ζητάμε να δημιουργήσουν ένα κολάζ. Αυτή η φάση της εργασίας μπορεί να
διαρκέσει από μία ως δύο διδακτικές ώρες, ανάλογα με τον όγκο του υλικού και το αν έχει
γίνει προεργασία στο σπίτι. Μπορούμε να κρατάμε και αρχείο με τις εκτυπωμένες εικόνες,
ώστε να αντλούμε και από εκεί υλικό για μελλοντικές χρήσεις. Οι μαθητές κάθε ομάδας θα
κόψουν τις φωτογραφίες που τους αρέσουν και θα τις κολλήσουν με τέτοιο τρόπο στα χαρτόνια, ώστε να δημιουργήσουν ένα κολάζ κατά το πρότυπο που τους παρουσιάσαμε. Με
τους μαρκαδόρους μπορούν να γράψουν το θέμα του κολάζ και ενδεχομένως και κάποια
σχόλια αν το κρίνουν απαραίτητο -θα μπορούσαν π.χ. να φτιάξουν λεζάντες.
Εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα κολάζ, στο επόμενο μάθημα ζητείται από τους μαθητές να
συνδέσουν τα στοιχεία που μαρτυρά το κολάζ τους και να γράψει κάθε ομάδα ένα κείμενο
με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάζει το Γερμανικό Ναυτικό. Ο καθηγητής μπορεί στη φάση αυτή να βοηθήσει γράφοντας στον πίνακα ορισμένες λέξεις κλειδιά, ειδικά επειδή στην
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περίπτωσή μας πρόκειται για ορολογία, ενώ πολύ σημαντική είναι η ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. Τα κείμενα που καλούνται να γράψουν οι μαθητές δεν
πρέπει να είναι πολύ μεγάλα σε έκταση, ενώ οι καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών θα
ήταν πολύ ωραίο να τοιχοκολλούνταν είτε στην αίθουσα είτε σε κάποιον ειδικό πίνακα του
εκπαιδευτηρίου.
Επίλογος
Η ένταξη του κολάζ στο μάθημα της ξένης γλώσσας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο
στον εκπαιδευτικό όσο πρωτίστως στους μαθητές. Με την πρόταση που παρουσιάστηκε σε
αυτή τη μελέτη αξιοποιούνται οι δυνατότητες της τεχνολογίας και καλλιεργείται χωρίς αμφιβολία η δημιουργικότητα των μαθητών. Τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με
τη ναυτική ορολογία και με αυθεντικά κείμενα ναυτικού περιεχομένου, να αντλήσουν κατά
τη συλλογή του φωτογραφικού υλικού και πληροφορίες για το Ναυτικό της Γερμανίας και
να ανταλλάξουν απόψεις, διότι κατά την επεξεργασία τέτοιων θεμάτων είναι αναπόφευκτη
η έκφραση ενθουσιασμού και συγκρίσεων. Ταυτόχρονα κάθε μαθητής μπορεί να διατυπώσει τις ιδέες του, να εκφράσει ελεύθερα τη φαντασία του, να δημιουργήσει υποθέσεις, να
μπει στη θέση άλλων ατόμων, να μεταφερθεί σε άλλους τόπους και να εξασκήσει παράλληλα και τις πρακτικές του ικανότητες, αφού χρησιμοποιεί μέσα που θα χρησιμοποιούσε και
στην πραγματική του ζωή και συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους για την επίτευξη ενός
κοινού σκοπού. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία ή
κάποιες προτεινόμενες «λύσεις». Οι μαθητές αξιοποιούν στο μέγιστο τη φαντασία τους,
συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τις εικόνες που έχουν συλλέξει και δημιουργούν το κολάζ
τους απαλλαγμένοι από το φόβο της απόρριψης και με κίνητρο τη δημιουργία ενός όσο το
δυνατόν καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος (Wicke, 2000). Αλλά και κατά την παραγωγή του γραπτού λόγου οι μαθητές δουλεύουν χωρίς άγχος, αφού υπάρχει συνεργασία και
όσοι διαθέτουν γλωσσικές γνώσεις σε καλύτερο επίπεδο μπορούν να συνδράμουν περισσότερο στη συγγραφή, ενώ οι άλλοι δε μένουν αμέτοχοι αφού μπορούν να συνδράμουν με
ευφάνταστες ιδέες. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα μάθημα που έχει στο επίκεντρο το
μαθητή και του δημιουργεί προϋποθέσεις δράσης.
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Η «έξυπνη» γενιά του Διαδικτύου: Web 3.0 ή Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
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Περίληψη
Το παρόν κείμενο αναλύει τι είναι ο Σημασιολογικός Ιστός (Web 3.0), ποιες είναι οι βασικές
διαφοροποιήσεις του σε σχέση με το Web 2.0 και το Web 1.0. Επίσης παραθέτουμε ορισμένους ορισμούς σχετικά με το Web 3.0, καθώς και την σχέση του με τις εφαρμογές
Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality AR).
Λέξεις - κλειδιά: Web 3.0, Web 2.0, Web 1.0, Augmented Reality, AR, σημασιολογικός ιστός.
Εισαγωγή
Με τον όρο Web 3.0 αναφερόμαστε στην επερχόμενη νέα εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού
που εισήχθη από τον ίδιο το δημιουργό του τον Tim Berners- Lee. Ο νέος ευφυής Ιστός με
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης των σύγχρονων γραφικών και των ταχύτερων συνδέσεων
θα προσφέρει μια ακόμα πιο ικανοποιητική και συναρπαστική εμπειρία στον τελικό χρήστη.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι «έξυπνες μηχανές αναζήτησης» που θα έχουν την δυνατότητα
εξόρυξης και συνδυασμού δεδομένων με ανθρώπινη λογική, σε αντιδιαστολή με τον απλό
εντοπισμό «λέξεων-κλειδιών» που ισχύει μέχρι σήμερα.
Βασικές διαφοροποιήσεις του Web 3.0
Το Web 3.0 αναφέρεται σε μια τρίτη γενιά των διαδικτυακών υπηρεσιών που συλλογικά θα
οδηγήσει στην εμφάνιση του έξυπνου Σημασιολογικού Ιστού. Τα υπάρχοντα δεδομένα επανασυσχετίζονται μεταξύ τους για περισσότερες και πρακτικότερες – εξυπνότερες χρήσεις.
Ο σημασιολογικός Ιστός επιτρέπει σε ένα πρόσωπο ή έναν υπολογιστή να ξεκινήσει από
μία βάση δεδομένων, και στη συνέχεια να προχωρήσει μέσω μιας ατέλειωτης σειράς βάσεων δεδομένων που συνδέονται, όχι με καλώδια, αλλά με έννοιες που έχουν περίπου την
ίδια σημασία και αναφέρονται στο ίδιο πράγμα.
Αντί για τον εντοπισμό των λέξεων-κλειδιών και των εκφράσεων, ο σημασιολογικός Ιστός
επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της έννοιας του περιεχομένου.
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Εικόνα 1:

Ξεπερνώντας την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά

Σύμφωνα με τους ειδικούς ήδη από τα τέλη του 2009 διανύουμε τα πρώτα βήματα του Σημασιολογικού Ιστού. Οι σημαντικότερες των αλλαγών ωστόσο αναμένονται τα επόμενα έτη.
Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις εξής βασικές διαφοροποιήσεις:
Πρόσβαση από παντού με κινητές ή ασύρματες συσκευές:
Οι απλές μόντεμ γραμμές αντικαταστάθηκαν από το Ethernet, από το Ethernet προχωρήσαμε στο wifi κι ακολουθούν τα 3G, 4G και wiMax (LTE δίκτυα). Υπάρχουν μάλιστα σχέδια
για metropolitan wiMax δίκτυα μεγαλύτερης εμβέλειας καθώς τα σημερινά καλύπτουν απόσταση μόλις 35 χιλιομέτρων (μικρή σε σχέση με τα 100 χιλιόμετρα εμβέλεια των wifi).
Πλέον το Διαδίκτυο θα είναι διαθέσιμο παντού γρηγορότερο και φθηνότερο από ποτέ ενώ
η χρήση του θα είναι το ίδιο εύκολη με την απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης σε κινητό
τηλέφωνο.
Δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης:
(location) με GPS-awarded εφαρμογές ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των δυνατοτήτων
πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών αναμένεται αντίστοιχα η ενσωμάτωση
σε αυτές GPS τεχνολογίας (Global positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) που βασίζεται σε ένα πλέγμα δορυφόρων της Γης πάνω στους οποίους είναι ειδικά
προσαρμοσμένοι δέκτες ικανοί να εντοπίζουν οποιαδήποτε θέση. Θα έρθουμε αντιμέτωποι
επομένως με μια καινοτομική σειρά κινητών συσκευών (GPS-awarded) που θα αλλάξουν
τον καθεαυτό τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χώρο γύρω μας. Ασύρματες αλληλεπιδράσεις μεταξύ μηχανών οχημάτων συσκευών αισθητήρων και πολλών άλλων διατάξεων θα
δώσουν εντελώς νέα χροιά στη καθημερινότητά μας. Έτσι καθίσταται δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών καρτών εισιτηρίων η επικοινωνία κινητών συσκευών για ανταλλαγή πληροφοριών κι εκτέλεση πληρωμών ακόμα κι η ανάκτηση πληροφοριών από διαφημιστικές πινακί-
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δες. Ήδη βρίσκεται υπό μελέτη αν και σε εκκολαπτόμενο στάδιο η εισαγωγή “location based” εφαρμογών σε Κοινωνικά Δίκτυα όπως το Twitter σε μια προσπάθεια των διαφημιστών να εκμεταλλευτούν αυτή την τεράστια νέα πρόκληση που ανοίγεται στην αγορά. Το
Google έχει ήδη ακολουθήσει το παιχνίδι των εξελίξεων με την εγκαινίαση του Buzz ως
τμήμα της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail. Προβλέπεται μάλιστα ότι η τεχνολογία αυτού του είδους θα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύρια
τηλέφωνα μέχρι το έτος 2015.
Κοινωνικά Δίκτυα στο επίκεντρο:
Ο άνθρωπος είναι ως γνωστόν κοινωνικό ον. Ιστοχώροι Κοινωνικής Δικτύωσης όπως το
Facebook, το Twitter,το Flickr είναι ήδη καθημερινή πρακτική για τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών και αναμένεται να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο στη ζωή όλων μας
αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο της επικοινωνίας μεταξύ μας.
Τα επόμενα χρόνια λοιπόν ο περισσότερος διαδικτυακός (online) χρόνος θα ξοδεύεται σε
διαφόρων μορφών «κοινωνικές» δραστηριότητες στα πλαίσια σύγχρονων διαδραστικών
κοινωνικών πλατφορμών που θα υποστηρίζουν «έξυπνες» εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών.
Υπάρχουν μάλιστα ήδη ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη μελετώντας
αυτή ακριβώς την προοπτική εκσυγχρονισμού του Παγκόσμιου Ιστού. Στο πανεπιστήμιο της
Ουάσιγκτον το “KnowItAll” ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Google έχει τη δυνατότητα εντοπισμού κι εξαγωγής πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί από τους χρήστες σε
διάφορους Ιστοχώρους.
Στην ίδια κατεύθυνση ως πρόδρομος των εργαλείων του επερχόμενου Web 3.0 είναι το λογισμικό “Adaptive Blue” που έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ιστοσελίδων που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και χρήση αυτών για πιο αποδοτική κι εξατομικευμένη χρήση του Διαδικτύου.
Τι σημαίνει το Web 3.0;
Όπως χαρακτηριστικά λεει η Viviane Reding, το Web 3.0 σημαίνει:
«Aδιάλειπτη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, επιχειρηματική δραστηριότητα, ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση με ταχύτατα, αξιόπιστα και ασφαλή δίκτυα.. Σημαίνει
το τέλος μεταξύ κινητών και σταθερών γραμμών. Σηματοδοτεί άλμα δεκαπλασιασμού
της κλίμακας του ψηφιακού σύμπαντος που θα έχει συντελεστεί το έτος 2015».
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Εικόνα 2:

Web 3.0: Αδιάλειπτη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, δραστηριότητα, ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Eric Schmidt, με τη σειρά του έδωσε έναν από τους
πιο σαφείς ορισμούς του Web 3.0 όταν ρωτήθηκε από μέλος του κοινού στο Digital Forum
της Σεούλ. Δήλωσε ότι το Web 3.0 :
«θα απαρτίζεται από εφαρμογές που θα λειτουργούν όλες μαζί και θα διατίθενται
μέσα από κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.. Οι εφαρμογές θα είναι
σχετικά μικρές, εξαιρετικά γρήγορες και θα μπορούν να τρέξουν σε οποιονδήποτε υπολογιστή και να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε χρήστη»

Εικόνα 3:
Σχηματική παρουσίαση των εκδόσεων του Ιστού ως "σύννεφα ιδεών"

Τελικά πολύ σωστά κάποιος θα αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι αυτό που δίνει την επέκταση
«1.0 2.0 ή 3.0» και διαφοροποιεί την κάθε γενιά Διαδικτύου. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι οι επεκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατά σύμβαση απλά για να περιγράψουν νέα πακέτα υπηρεσιών ή ακόμα καλύτερα τη νέα φιλοσοφία που αντιπροσωπεύει
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την κάθε εξέλιξη. Δε μιλάμε δηλαδή για εντελώς καινούριο Παγκόσμιο Ιστό αλλά για εμπλουτισμό της υπάρχουσας τεχνολογικής πλατφόρμας. Ο Gary Hayes με ένα αρκετά ευκρινές διάγραμμα κάνει μια προσπάθεια να διασαφηνίσει τα όρια μεταξύ των εκδόσεων
τόσο χρονικά όσο κι από άποψη περιεχομένου ενώ παράλληλα δίνει μια εικόνα για τη προστιθέμενη αξία του Διαδικτύου στο πέρασμα του χρόνου.

Διάγραμμα 1:
Η εξέλιξη του Διαδικτύου (Gary Hayes 2006)

Ο Ιστός 1.0 λοιπόν παρουσιάζεται στατικός καθώς αφορά στην απλή «προώθηση» (push)
πληροφοριών μέσω γραφικών και flash εφαρμογών. Ήδη από το 2000 κάνει την πρώτη εμφάνιση του ο Ιστός 2.0 που βασίζεται στη «διαμοίραση κι επικοινωνία» (share). Πρόκειται
για ένα Διαδίκτυο δύο κατευθύνσεων όπου ο χρήστης κάνει προσωπικές δημοσιεύσεις σε
Ιστολόγια Ιστοχώρους διαμοίρασης φωτογραφιών ή βίντεο ενώ παράλληλα είναι μέλος διαδικτυακών κοινοτήτων.
Ο Ιστός 3.0 τέλος του οποίου τα όρια είναι ασαφή και θεωρητικά ήδη διανύουμε τα πρώτα
βήματά του αφορά σε μια «εμπειρία πραγματικού χρόνου» (live). Πρόκειται για ένα Διαδίκτυο που υποστηρίζει Ιστοχώρους Εικονικής Πραγματικότητας όπου οι χρήστες έχουν βιωματικές εμπειρίες ως avatars.
Web 3.0 και Επαυξημένης Πραγματικότητα
Επιπρόσθετα τα όρια μεταξύ «πραγματικής ζωής» και «διαδικτυακής» έχουν πλέον εκλείψει. Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality AR ), παρέχουν πραγ-
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ματικά δεδομένα για τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου σε πραγματικό χρόνο,
αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτές τις
τοποθεσίες στο διαδίκτυο. Μια εφαρμογή στην Ελλάδα με χρήση του Browser Επαυξημένης
Πραγματικότητας “Layar”, ο οποίος είναι ένα δωρεάν, όμορφο, διασκεδαστικό app (εφαρμογή για κινητά) επαυξημένης πραγματικότητας που σας δείχνει τι είναι γύρω σας με την
επίδειξη σε πραγματικό χρόνο των ψηφιακών πληροφοριών, επάνω στην εικόνα της πραγματικότητας. Η ψηφιακή πληροφορία ονομάζεται «επίπεδο».
Τα Επίπεδα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, όπως η εξεύρεση ΑΤΜ, σπίτια προς πώληση
και τα εστιατόρια. Επίπεδα μπορούν επίσης να παρέχουν μια εμπειρία με διαδραστικότητα,
3D αντικείμενα και ήχους για τα παιχνίδια και ενδιαφέρουσα ξενάγηση. Πολλά επίπεδα παρέχουν και τα δύο. Τα επίπεδα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε εγκαθιστώντας σε κάποιο
συμβατό κινητό την εφαρμογή Layar και αναζητώντας τα μέσα από την εφαρμογή.

Εικόνα 4:
Εφαρμογή πλοήγησης με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας

Πινακοποιημένα σημεία διαφοροποίησης Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
Χρήσιμη θεωρούμε τέλος και την θεώρηση της Marta Strickland όπως αυτή παρουσιάζεται
στη μελέτη της με τίτλο “The Evolution of Web 3.0” στην οποία δίδονται πινακοποιημένα τα
βασικά σημεία διαφοροποίησης των τριών εκδόσεων του Διαδικτύου.
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Πίνακας 1:
Συγκριτική αξιολόγηση των τριών εκδόσεων του Διαδικτύου
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Περίληψη
Οι διδακτικές στρατηγικές είναι η καθημερινή πρακτική του εκπαιδευτικού μέσα στη
σχολική τάξη. Αν και διαφέρουν ανάλογα με το διδακτικό μοντέλο και την κυρίαρχη
εκπαιδευτική πολιτική, εντούτοις, στην πράξη μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο
κατηγορίες: στις κατευθυνόμενες και τις ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές. Και οι δύο
χρησιμοποιούνται με αξιόλογα αποτελέσματα αρκεί ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πότε και
πώς να τις χρησιμοποιεί. Οι κατευθυνόμενες στρατηγικές είναι καλό να χρησιμοποιούνται
στα γνωστικά στάδια όπου ο μαθητής δεν έχει σαφείς γνώσεις για το περιβάλλον και
χρειάζεται να του επιδειχθούν νέες γνώσεις, ενώ οι ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές
χρησιμοποιούνται για την ανακατασκευή και τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών γνωστικών
δομών. Ο εκπαιδευτικός καλείται στο σύγχρονο σχολείο να εντάξει τις ΤΠΕ στις παραπάνω
στρατηγικές είτε με τη μορφή των διαδραστικών πινάκων είτε με τη μορφή του εργαστηρίου
υπολογιστών. Με βάση τα γνωστικά στάδια που προαναφέραμε, οι διαδραστικοί πίνακες
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εποπτικό μέσο στις κατευθυνόμενες στρατηγικές και στις
δύο πρώτες τάξεις του Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις τάξεις
πρέπει να χρησιμοποιείται το εργαστήριο πληροφορικής.
Λέξεις κλειδιά: διδακτικές στρατηγικές, ενσωμάτωση ΤΠΕ, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό
Ανοικτού Κώδικα
Εισαγωγή
Τα δεδομένα της Ψυχολογίας έχουν οδηγήσει σε πρωτόγνωρες αλλαγές σχετικά με την
άποψή μας για το τι είναι γνώση και το πώς αυτή συντελείται. Οι συνέπειες είναι
δραματικές σε όλη τη διδακτική πρακτική: στην οργάνωση της διδασκαλίας, στην επιλογή
των μεθόδων, των μορφών της, των μαθητικών δραστηριοτήτων και τελικά των
χρησιμοποιούμενων εποπτικών μέσων. Εξετάζοντας τις διεθνώς προτεινόμενες διδακτικές
στρατηγικές, καταλήγουμε σε δύο κυρίαρχα διδακτικά μοντέλα στα οποία μπορούμε να
εντάξουμε τις ΤΠΕ σαν εποπτικά εργαλεία. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η υλοποίηση του
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ΔΕΠΠΣ γίνεται με συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές, μπορούμε τελικά να καταλήξουμε
στην απόφαση για ποιες ΤΠΕ θα ενσωματώσουμε στη διδασκαλία μας και με ποιον τρόπο.
Οι διδακτικές στρατηγικές – Ορισμός και είδη
Η διαδικασία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός για να πετύχει το στόχο του, το διδακτικό
περιεχόμενο και τα εποπτικά μέσα που επιλέγονται για να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία,
καθώς και οι φάσεις που εναλλάσσονται καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, αποτελούν
ένα σύνολο που ονομάζεται διδακτική στρατηγική. Οι διδακτικές στρατηγικές είναι οι
τελικές κατασκευές διαφορετικών γνωσιολογικών θεωρήσεων και έτσι ομαδοποιούν και
ιεραρχούν διαφορετικά δομικά στοιχεία που τις κάνουν να διαφέρουν χαρακτηριστικά
μεταξύ τους. Έτσι, έχουμε την κατευθυνόμενη, την ομαδοσυνεργατική και την
προσαρμοστική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 1998: 177).
Κατευθυνόμενη διδασκαλία
Είναι ένα μοντέλο διδασκαλίας με ισχυρό δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό στηριγμένο σε
νεοθετικιστικές αρχές για την αντικειμενική ύπαρξη του κόσμου και τις γνωσιοθεωρητικές
θέσεις της μπιχεβιοριστικής σχολής όπου η γνώση απομνημονεύεται στη μνήμη του μαθητή
και κατακτάται με το δίπολο της δοκιμής και της πλάνης (Kozloff & LaNunziata, 1999).
Κυρίαρχος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες,
κατάλληλα δομημένες, ώστε να αποθηκευτούν στη μνήμη του μαθητή η οποία θεωρείται
σαν ένας πίνακας που πάνω του εγγράφονται νέες γνώσεις. Ο βαθμός καθοδήγησης του
μαθητή από τον εκπαιδευτικό μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στα προτεινόμενα διδακτικά
μοντέλα, αλλά είναι πάντοτε σημαντικός (Kirschner et al., 2006). Αυτή η θεωρητική
κατεύθυνση οδηγεί σε μια στρατηγική όπου οι στόχοι του μαθήματος γνωστοποιούνται
στους μαθητές από την αρχή, ο εκπαιδευτικός οργανώνει και ελέγχει όλες τις μαθητικές
δραστηριότητες που ακολουθούν συγκεκριμένη χρονολογική σειρά, η απόδοση των
μαθητών καταγράφεται ανάλογα με την επιτυχία τους στη γνώση του ακαδημαϊκού
αντικειμένου. Η στρατηγική είναι κατάλληλη για την εισαγωγή των μαθητών σε γνωστικά
αντικείμενα στα οποία οι μαθητές έχουν μικρή έως καθόλου εμπειρία.
Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα – στάδια. Το πρώτο
στάδιο είναι η εισαγωγή στο νέο μάθημα, το δεύτερο η παρουσίασή του και το τρίτο η
πρακτική εξάσκηση πάνω στα νέα δεδομένα (Bereiter & Engelmann, 1966; Gagne et al.,
1985). Παρά την ποικιλία των μορφών της κατευθυνόμενης διδασκαλίας οι περιορισμοί της
είναι συγκεκριμένοι (Killen, 2007):
• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αυξημένες ικανότητες στην οργάνωση του
εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην επικοινωνία με τους μαθητές.
• Οι ατομικές διαφορές στις ικανότητες των μαθητών και τις προηγούμενες γνώσεις τους
δεν λαμβάνονται υπόψη, αν και σε μερικά μοντέλα αυτό δεν ισχύει.
• Η οργάνωση και η κατεύθυνση της μαθησιακής διαδικασίας ακολουθεί το πρόγραμμα
του εκπαιδευτικού και όχι τις ανάγκες του μαθητή.
• Το ενδιαφέρον των μαθητών χάνεται γρήγορα αν χρησιμοποιούνται μόνο διαλογικές
τεχνικές.
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Η ανάδραση που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές τους σχετικά με το
επίπεδο κατανόησης του μαθήματος είναι μικρή.

Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στηρίζεται κατά κύριο
λόγο σε κατευθυνόμενες στρατηγικές διδασκαλίας. Μπορεί να μην χρησιμοποιούνται
αμιγώς κατευθυνόμενες μορφές, αφού στην πλειοψηφία των μαθημάτων υπάρχουν
εργασίες που γίνονται μέσα από ομαδικές εργασίες. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει τη μορφή της
διδασκαλίας που παραμένει κατευθυνόμενη από το δάσκαλο. Αυτό το γεγονός δεν θα
πρέπει να προκαλεί έκπληξη αφού το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό
και αφήνει ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή.
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στηρίζεται στην έννοια της συνεργασίας
των μαθητών για την κατασκευή της γνώσης. Η συνεργασία δεν είναι παρά μια
συντονισμένη, σύγχρονη και συνεχής προσπάθεια για να κατασκευαστεί και να διατηρηθεί
μια ορισμένη αντίληψη για κάθε πρόβλημα που απασχολεί την ομάδα των μαθητών
(Rochelle & Teasley, 1995). Η κατασκευή λοιπόν της γνώσης είναι ένα δυναμικό φαινόμενο
που συντελείται σε ατομικό επίπεδο μέσα από κοινωνικές και ευρύτερες περιβαλλοντικές
και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι θεωρίες του
Piaget για την γνωστική σύγκρουση, του Vygotsky για την κοινωνική κατασκευή της γνώσης
στην οποία συντελούν τα υλικά, τα άτομα, τα αντικείμενα, τα εργαλεία αλλά κυρίως οι
κοινωνικές και ατομικές πρακτικές.
Ξαναδιαβάζοντας τον Piaget θα δούμε ότι ο μαθητής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
διέρχεται από δυο σημαντικά εξελικτικά στάδια που αφορούν τη λειτουργία της σκέψης
του. Στο προλογικό στάδιο (μέχρι περίπου 7-8 χρονών) ο μαθητής κάνει αυθαίρετες
γενικεύσεις για το περιβάλλον του (μεταγωγικός συλλογισμός), ενώ όλος ο κόσμος
περιστρέφεται γύρω από το εγώ του (εγωκεντρισμός). Στο επόμενο στάδιο των
συγκεκριμένων πράξεων (μέχρι περίπου 11-12 χρονών) το παιδί μοιράζεται περισσότερο
τις ιδέες του με τους συμμαθητές και ξεφεύγει από τον εγωκεντρισμό ενώ είναι ακόμα
δέσμιος των συγκεκριμένων πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει σε αφηρημένες
σκέψεις (Cole & Cole, 2001). Σε αυτό το στάδιο οδηγούμαστε σε διδακτικές στρατηγικές οι
οποίες θεωρούν το μαθητή σαν ένα υπεύθυνο μέλος μιας ομάδας που η ίδια θέτει το
πρόβλημα που πρόκειται να διερευνήσει. Ο εκπαιδευτικός προτείνει διάφορες
διερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην αλλαγή των προηγούμενων ιδεών
των μαθητών. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες απαιτούν αυξημένες ικανότητες
επικοινωνίας, αυτοαξιολόγησης και κριτικής σκέψης από το μαθητή, ο οποίος τελικά
επιλέγει την καταλληλότερη πορεία προς τη γνώση (Killen, 2007).
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις διδακτικές στρατηγικές
Η έκταση και το είδος της αλλαγής που έχει επιφέρει η εισαγωγή των ΤΠΕ στις τάξεις φαίνεται από τις προτάσεις χρήσης τους στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου το διαδίκτυο αποτελεί
ένα νέο περιβάλλον μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Έτσι οι μαθητές καλούνται να χρησι-
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μοποιήσουν τους υπολογιστές σε οποιαδήποτε μαθητική εργασία στην τάξη και όχι απλά
να μάθουν να χειρίζονται τους ίδιους τους υπολογιστές. Επιλέγουν το υλικό που χρειάζονται για τις μαθητικές εργασίες τους στην τάξη, το διαμορφώνουν με την βοήθεια του/της
δασκάλου/-ας και το ανακοινώνουν στην τάξη και στο Διαδίκτυο (Ματσαγγούρας, 2006).
Περνάμε λοιπόν από την τάξη που λειτουργεί σαν ένα μηχανιστικό ανάλογο, όπου η εργασία είναι η ίδια για όλα τα παιδιά που πρέπει να μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον (Ράπτης & Ράπτη, 2001; Σολομωνίδου, 2002).
Οι ΤΠΕ και κατευθυνόμενη διδασκαλία
Η χρήση των ΤΠΕ στην κατευθυνόμενη διδασκαλία δεν αλλάζει τη μορφή της διδασκαλίας η
οποία παραμένει ουσιαστικά δασκαλοκεντρική. Με την εισαγωγή όμως των ΤΠΕ στα στάδια
μιας κατευθυνόμενης διδασκαλίας, τα οφέλη για τους μαθητές αυξάνονται σημαντικά.
Τροποποιώντας μάλιστα τα αρχικά μοντέλα διδασκαλίας με περισσότερο διαλογικές
μορφές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδέες των μαθητών στο σχεδιασμό του διδακτικού
σεναρίου και χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ σε όλα τα στάδια, αυτή η διδακτική στρατηγική
παραμένει ο καλύτερος τρόπος για τη διδασκαλία των ακαδημαϊκών αντικειμένων (Magliaro
et al., 2005).
Οι διαδραστικοί πίνακες (Interactive Whiteboards) σαν εποπτικό υλικό διατηρούν το
μαθητικό ενδιαφέρον κατά πολύ περισσότερο χρόνο από μια λεκτική παρουσίαση του
δασκάλου, δίνοντας έτσι περισσότερα κίνητρα για μάθηση. Η οργάνωση του μαθήματος
από τον εκπαιδευτικό γίνεται ευκολότερη με τη χρήση προγραμμάτων όπως το MS Power
Point, ενώ η ανατροφοδότηση του δασκάλου επιτυγχάνεται με την αποθήκευση των
μαθητικών εργασιών στον υπολογιστή. Τέλος το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα για
δημιουργία μεγάλης ποικιλίας εκπαιδευτικού λογισμικού από τον εκπαιδευτικό.
Από την άλλη μεριά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο διαδραστικό πίνακα κατευθύνουν
σε μεγάλο βαθμό το μαθησιακό σενάριο με αποτέλεσμα να στενεύουν τα όρια της
μαθητικής δημιουργικότητας μέσα από ομαδοσυνεργατικές και διαλογικές μορφές
διδασκαλίας (Wood & Ashfield, 2008). Έτσι, οι διαδραστικοί πίνακες δεν είναι ένα ακόμη
τεχνολογικό εφεύρημα που πρέπει να υιοθετηθεί άκριτα από την εκπαιδευτική κοινότητα,
αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση των
παιδαγωγικών αλλαγών που θα συμβούν κατά τη χρήση του στην τάξη. Είναι το είδος των
ΤΠΕ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά αποτελέσματα στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και ειδικότερα στις μικρές τάξεις. Με την παρουσίαση του κατάλληλου
λογισμικού οι μικροί μαθητές θα οδηγηθούν στην κατασκευή του δικού τους γνωστικού
επιπέδου εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με
την απλή παρατήρηση του διαδραστικού πίνακα, αλλά με όλες τις αλληλεπιδραστικές
διαδικασίες που θα τους εμπλέξει ο εκπαιδευτικός εκμεταλλευόμενος το συγκεκριμένο
εποπτικό μέσο (Moss et al., 2007; Riddile, 2010).
Οι ΤΠΕ στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία του σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο θα
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ο εκπαιδευτικός στη χάραξη μιας ομαδοσυνεργατικής

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

299/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

διδακτικής στρατηγικής είναι και οι ΤΠΕ (Dillenbourg, 1996). Έχει διαπιστωθεί από πλήθος
ερευνών ότι η συνεργασία στον υπολογιστή 2-3 μαθητών τους βοηθά να εξερευνούν το νέο
ψηφιακό κόσμο, να εργάζονται μαζί για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το μέσο, γεγονός που προωθεί τη μάθηση και την
ανάπτυξη θετικών κοινωνικών στάσεων και δεξιοτήτων. Τα ερωτήματα που πρέπει να
απαντηθούν για να λειτουργήσει ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης με τη χρήση
των ΤΠΕ είναι: α) η επιλογή των κατάλληλων ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων που θα
προτείνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές σε καθημερινή βάση (Κυνηγός κ.α., 2002;
Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2009), β) ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, γ) η
διαχείριση ανταγωνιστικών τάσεων και συγκρούσεων μέσα στις ομάδες δ) η αξιολόγηση του
αποτελέσματος της εφαρμογής του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου, ε) η αναγνώριση από
τον εκπαιδευτικό των λανθασμένων ιδεών των μαθητών και των διαδικασιών αλλαγής τους
(Σολομωνίδου, 2002; Dillembourg, 1999; Ράπτης & Ράπτη, 2006). Με τον τρόπο που απαντά
ο εκπαιδευτικός στα παραπάνω ερωτήματα, χαράζει τη διδακτική του στρατηγική που είναι
βασισμένη στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο.
Οι ομαδοσυνεργατικές διδακτικές στρατηγικές δεν αποτελούν την τελική συνταγή για ένα
επιτυχές μαθησιακό περιβάλλον. Η απαίτηση για αυξημένη αυτοαξιολόγηση και χρήση
μεταγνωστικών δεξιοτήτων από τους μαθητές δείχνει και τα όρια του μοντέλου, αφού οι
ικανότητες αυτές αποκτώνται συνήθως μετά την ηλικία των 9-10 ετών. Έτσι, η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία βρίσκει τη σωστότερη εφαρμογή της από την ηλικία των 910 ετών έως την ηλικία των 15-16 ετών (Bertrand, 1999). Βέβαια, έχουν προταθεί πολλές
παραλλαγές του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου οι οποίες πλησιάζουν το κατευθυνόμενο
μοντέλο όμως καμιά από αυτές τις παραλλαγές δεν αποδίδει το πραγματικό νόημα της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης (Smeets & Mooij, 2001).
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η απόφαση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στις σχολικές τάξεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολείου. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι
ποιο εργαλείο ΤΠΕ θα χρησιμοποιηθεί για να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο, ψηφιακό σχολείο
σε μια εποχή που δεν επιτρέπει λάθος οικονομικές επιλογές. Τι θα πρέπει δηλαδή να
αγοράσουμε: διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών;
Η απόφαση για τη μια ή την άλλη επιλογή πρέπει να είναι αποτέλεσμα ψυχοπαιδαγωγικής
επιστημονικής τεκμηρίωσης. Είτε ακολουθώντας τη μπιχεβιοριστική σχολή και τις
κατευθυνόμενες στρατηγικές μάθησης, είτε την κονστρουκτιβιστική και τις
ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές, για τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, το
εργαλείο που συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα είναι ο διαδραστικός πίνακας.
Ο μαθητής σε αυτή την ηλικία χρειάζεται να ανοιχτεί σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες
και ας μην μπορεί να τις οργανώσει σωστά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τον βοηθήσει
κατευθύνοντας, αλλά και ταυτόχρονα αφήνοντάς τον, να αλληλεπιδρά μέσα στην ομάδα
του. Για τις υπόλοιπες τέσσερις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, όπου ο μαθητής
παύει να είναι εγωκεντρικός και λειτουργεί μέσα στην ομάδα, ενδείκνυται το εργαστήριο
των υπολογιστών.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

300/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στο Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ανδρέας» Νέας Σμύρνης ακολουθώντας κατευθυνόμενες
στρατηγικές μάθησης για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης και ομαδοσυνεργατικές για τις Γ΄,
Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ έχουν εφαρμοστεί τα παραπάνω μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, για μεν την Α΄
& Β΄ τάξη, ο διαδραστικός πίνακας υλοποιήθηκε με ελάχιστο κόστος (σχεδόν μηδενικό), με
την χρήση Ελ. Λογισμικού, σχετικών εργαλείων Ελ. Λογισμικού και με την χρήση της
συσκευής Wii της Nintendo. Για δε την εφαρμογή και ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής
μάθησης, υλοποιήθηκε μέσα σε κάθε μιά από τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄, ένα μικρό σύνολο
από εργονομικές θέσεις εργασίας ΤΠΕ, μία για κάθε ομάδα των 3-4 μαθητών. Στην
υλοποίηση αυτή έγινε χρήση παλαιών ΗΥ και αποκλειστικά Ελ. Λογισμικού (Ubuntu-Linux),
με τεχνολογία Linux Terminal Server Project-LTSP server/thin client και του εργαλείου
διαχείρησης τάξης sch-scripts, που προσφέρεται δωρεάν από την Υπηρεσία Τεχνικής
Στήριξης του ΥπΔΒΜΘ. Το πλεονέκτημα των υλοποίησων αυτών ήταν το σχεδόν μηδενικό
κόστος και η αξιοποίηση (reuse) ανακυκλώσιμου υλικού ΗΥ, που κάτω από άλλες συνθήκες,
απλά παραμένει άχρηστο.
Συμπερασματικά προτείνεται η εφαρμογή των μοντέλων αυτών και των υλοποιήσεών τους
και σε άλλα Δημοτικά Σχολεία, που θα ήθελαν να εισέλθουν περισσότερο στην
αποτελεσματικότητα του έργου της διδασκαλίας στην ψηφιακή εποχή.
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Η μάθηση της γλώσσας υποβοηθούμενη από Η/Υ και η αποτελεσματικότητά της στα ξενόγλωσσα τμήματα του Παν/μιου Trinity College του Δουβλίνου.
Βασιλική Αντωνίου
M. Phil. - TRINITY COLLEGE DUBLIN
antoniov@tcd.ie
Περίληψη
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστών υπό
το πρίσμα της αυτονομίας του μαθητή. Περιγράφει την πρώτη έρευνα αξιολόγησης που
διενεργήθηκε στο Κέντρο Σπουδών Γλώσσας και Επικοινωνίας (CLCS) στο Trinity College του
Δουβλίνου το 2011 σχετικά με τη δυνατότητα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης (ICT) να προωθήσουν τη μαθητική αυτονομία, με βάση την ενσωμάτωση της εργασίας με υπολογιστές στα τμήματα ξένων γλωσσών που προσφέρονται από το CLCS. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα παρουσιάζεται μαζί με μία συνοπτική
εικόνα των δεδομένων που προέκυψαν από τη συλλογή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων ώστε να προσφερθεί μία πιο ολοκληρωμένη οπτική των στάσεων φοιτητών και μαθητών
σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η μαθητική
διαδικασία. Τέλος, συμπεράσματα εξάγονται καθώς και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση.
Λέξεις-κλειδιά: CALL, στάσεις μαθητών και καθηγητών, μεθοδολογία διδασκαλίας, αυτονομία του μαθητή
Εισαγωγή
Η πληθώρα των τεχνολογικών εφαρμογών για τη γλωσσικη διδασκαλία και εκμάθηση έχει
αποτελέσει ένα από τα πιο ευρέως ερευνηθέντα ζητήματα της παιδαγωγικής τα τελευταία
χρόνια (Levy, 1997; Chapelle, 2008). Ωστόσο, η φύση αυτών των εξελίξεων στους τομείς της
γλωσσικής διδασκαλίας και εκμάθησης ενθάρρυναν τους Oliver and Harvey (2002) να διατυπώσουν μία πρόταση, η οποία λαμβάνονατς υπόψη το συνδυσμό των παραγόντων που
εμπλέκονται στο μαθησιακό περιβάλλον, επικεντρώνει στην ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, καθηγητών και μέσων σε αυτά τα περιβάλλοντα. Υπό αυτό το πρίσμα, μας
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διανύουν
τα διάφορα στάδια γλωσσικής εκμάθησης όταν εισάγεται η υποβοηθούμενη από Η/Υ διδασκαλία (CALL).
Τα απογευματινά ξενόγλωσσα τμήματα, ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα που προσφέρεται
σε φοιτητές στο CLCS στο Trinity College του Δουβλίνου λειτουργούν από το 1993, με στόχο
την αύξηση της φοιτητικής κινητικότητας (Erasmus) και την προσφορά προστιθέμενης αξίας
αλλά και ενίσχυσης των επαγγελματικών προοπτικών τους. Η κύρια έμφαση των τμημάτων
είναι η επικοινωνία καθώς «ορίζεται ως ο κύριος στόχος, και επίσης το κυρίως μέσο εκμάθησης» (CLCS Language Modules Course Booklet: 4). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης
ευκαιριών για έκθεση σε γλωσσολογικά ερεθίσματα ώστε να ενισχυθεί η γλωσσική εκμάθηση, το CLCS έχει αναζητήσει τρόπους να συμπληρώσει τις ώρες επικοινωνίας και διδασκαλίας στην τάξη και να παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες να αποκτήσουν γλωσσικές δε-
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ξιότητες πέρα από το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης και συνεχίζοντας την παράδοση
του κέντρου για την ενίσχυση της αυτόνομης γλωσσικής εκμάθησης. Ωστόσο, η εισαγωγή
μιας ευρείας γκάμας ψηφιακών πόρων, δεν αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών εκμάθησης. Η αποτελεσματική χρήση των τεχνολογικών γλωσσικών μέσων
από τους φοιτητές διασφαλίζεται κινητοποιώντας τους ώστε να εστιάσουν στις γλωσσικές
τους ανάγκες και να ελέγχουν τη μαθητική τους πρόοδο. Η εφαρμογή των αρχών της μαθητικής αυτονομίας στο σχέδιο μαθήματος (Little, 1997: 56), παράλληλα με την ανάγκη εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων των μαθησιακών τεχνολογιών, έχουν αναγνωριστεί ως
προτεραιότητες θεσμικής βάσης. Αυτό είναι εμφανές με τη χρήση του European Language
portfolio, της συνεργατικής μάθησης, των εργασιών project και των παρουσιάσεων, των
φυσικών ομιλητών της γλώσσας που διδάσκουν και με την όσο το δυνατόν περισσότερη
χρήση της γλώσσας στόχου, ακόμη και σε αρχάριο επίπεδο (A1).
Η υποβοηθούμενη από Η/Υ μάθηση ξένων γλωσσών (CALL)
και η μαθητική αυτονομία
O όρος CALL έχει οριστεί από τον Davies ως το “ακαδημαϊκό πεδίο που εξερευνά το ρόλο
των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία” (2001: 13). Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες για να καθιστά εφικτή την επικοινωνία
που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να λάβει χώρα στην παραδοσιακή τάξη, και όπως δηλώνει ο Benson, αυτό υποστηρίζει τη μαθητική αυτονομία (2001: 8). Ωστόσο, οι τεχνολογίες
CALL και η γλωσσική μαθητική αυτονομία χαρακτηρίζονται από περιπλοκότηττα στην αλληλεξάρτησή τους και η δυνατότητα για εξέλιξη της γλωσσικής αυτονομίας συχνά εξαρτάται
από την ποικιλία των περιβαλλόντων των τεχνολογικών εφαρμογών.
Tο Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης τοποθέτησε την αυτόνομη
δια βίου εκμάθηση για ενήλικες στο προσκήνιο. Ο Holec έχει ορίσει τη μαθητική αυτονομία
ως “την ικανότητα να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για την προσωπική του μάθηση” σε
αναφορά του το 1981 στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1981: 3). Ωστόσο, ο Little (1991: 3), εμπνευσμένος από τις θεωρίες δομισμού για τη γλωσσική εκμάθηση, επανερμήνευσε την
έννοια της αυτονομίας δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και, μέσω της πλούσιας συγγραφικής παραγωγής του στο θέμα, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η
επιτυχημένη διδασκαλία της 2ης γλώσσας “εξαρτάται από τρεις αλληλεπιδρόντες αρχές:
συμμετοχή του μαθητή, στοχασμό του μαθητή για τη μαθητική διαδικασία και χρήση της
γλώσσας στόχου” (Little, 2007: 23).
Ο ρόλος της τεχνολογίας
Σε ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας για τον όρο CALL, ο ρόλος του υπολογιστή συζητείται και συνδέεται με το ρόλο των τεχνολογιών της μάθησης. Η σχέση αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών με τη διδασκαλία και τις πρακτικές μάθησης αναλύεται από τον Stevenson
(2008). Σύμφωνα με τις απόψεις του, η τεχνολογία εμφανίζεται να αναλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων και του ρόλου της ως μεσο, εργαλείο και περιβάλλον.
Στις περιπτώσεις όπου η τεχνολογία διεκπεραιώνει το ρόλο του μέσου περισσότερο ενθαρρύνει τη διδασκαλία διότι το περιεχόμενο μαθήματος και η εκπαιδευτική πολιτική παραχωρούν τον έλεγχο στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή (Stevenson: 845-7). Όταν η τεχνολο-
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γία θεωρείται εργαλείο τότε προτεραιότητα δίνεται στη λειτουργική φύση της. Η έρευνα
του Stevenson αποκάλυψε την τάση των καθηγητών να χρησιμοποιούν μαθητικές δραστηριότητες που στοχεύουν σε συνδυασμό δεξιοτήτων και που προσφέρουν στους μαθητές τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες στο δικό τους χρόνο (2008: 847-9).
Τέλος, η τεχνολογία στο ρόλο της ως περιβάλλον εστιάζει στους μαθητές: «Όντας ενεργοί
συμμετέχοντες στη δημιουγία των δικών τους εννοιών καθώς χειρίζονται τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι μαθητές ελέγχουν την εξερευνητική πορεία τους μέσα από τον πειραματισμό
και την προσωπική δημιουργία”(2008: 849). Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της γλωσσικής μάθησης που εστιάζει στο μαθητή ο Murray (2005: 196) τονίζει ότι “οι καθηγητές πρέπει να υποστηρίζουν τη διδασκαλία χρησιμοπoιώντας την τεχνολογία”.
Ερευνητικό Υπόβαθρο
Τα τμήματα ξένων γλωσσών που προσφέρονται στο CLCS παρακολουθούνται από περίπου
300 φοιτητές και οι γλώσσες περιλαμβάνουν: Γαλλικά. Γερμανικά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα και Κορεάτικα.Τα ξενόγλωσσα τμήματα ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό
πλαίσιο για τις Ξένες Γλώσσες σαν οδηγό για τα επίπεδα γλωσσομάθειας για κάθε γλώσσα.
Το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις Ξένες Γλώσσες αποτελεί ένα χρήσιμο και διαφανή τρόπο περιγραφής του τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής στις ξένες γλώσσες που γνωρίζει. Υπάρχουν έξι επίπεδα, από το Α1 (αρχάριοι) μέχρι το C2 (προχωρημένοι).
Η γενική ιδεολογία των μαθημάτων στηρίζεται στη επικοινωνιακή προσέγγιση και τη χρήση
της γλώσσας στόχου ως μέσο γλωσσικής μάθησης. Ειδκότερα, οι εβδομαδιαίες συνεδρίες
είναι σχεδιασμένες να ωθούν τους μαθητές σε τακτική ενεργή χρήση της γλώσσας στόχου,
καθώς μέσω αυτής της χρήσης μαθαίνει κανείς, αναπτύσει και εξασκεί τις δεξιότητές του
στης γλώσσα στόχο. Τα επίπεδα B1 και B2 προσφέρονται εξολοκλήρου στη γλώσσα στόχο
με καθηγητές φυσικούς ομιλητές. Τα επίπεδα A1 και A2 χρησιμοποιούν τη γλώσσα στόχο
όσο το δυνατόν περισσότερο ως το μέσο διδασκαλίας και επικοινωνίας και εκτός από τους
καθηγητές, βοηθοί καθηγητών που είναι φυσικοί ομιλητές συμμετέχουν κατά τη διάρκεια
των δραστηριοτήτων.
Επικονωνία, ωστόσο, σημαίνει συμμετοχή και μία από τις κύριες μεθόδους εργασίας στα
τμήματα είναι η ομαδική εργασία - group work (CLCS Language Modules Course Booklet: 7).
Αυτή η προσέγγιση των γλωσσικών μαθημάτων προϋποθέτει οι φοιτητές να λαμβάνουν
ενεργή δράση στη διαδικασία της επικοινωνίας στη γλώσσα στόχο, δουλεύοντας συνεργατικά με τους συμμαθητές για projects και ασκήσεις, και αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και
με τους βοηθούς – φυσικούς ομιλητές που υπάρχουν για κάθε ομάδα. Αυτή η μεθοδος είναι ταυτόχρονα σημαντική και αξιόλογη ώστε οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τις δικές
τους δυνάμεις και αδυναμίες ενώ συνεργάζονται σε ομάδες αλλά και για να μάθουν πώς να
αναθέτουν και να ανταποκρίνονται στους ρόλους της ομάδας των εργασιών - projects.
Ενσωμάτωση της Συνδυασμένης Μορφής Εκπαίδευσης (Course Blended Learning)
Τα μαθήματα συνδυάζουν τον παραδοσιακό τρόπο διαλέξεων με τη μάθηση υποβοηθούμενη από Η/Υ (CALL). Οι αρχές που ακολουθούνται από τους διδάσκοντες του CLCS όταν συνδυάζουν παραδοσιακές διαλέξεις με τη χρήση του Internet δίνουν έμφαση στην καθοδήγηση του μαθητή, την πρόσβαση σε διαφορετικά στυλ γλώσσας που χρησιμοποιούνται για
διαφορετικούς σκοπούς και την καθοδήγηση από τους καθηγητές για την επιλογή και δό-
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μηση των κατάλληλων δραστηριοτήτων CALL. Στην πρώτη περίπτωση, η καθοδήγηση των
φοιτητών στην ύλη καλλιεργεί τη μαθητική τους αυτονομία; η πρόσβαση σε διαφρετικά
είδη γλώσσας και η δημιουργία δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τη Chapelle
(2001), όταν ο/η διδάσκων ευνοεί την προσέγγιση των γλωσσών στο διαδίκτυο, καθώς εκεί
τα κύρια είδη γλώσσας αντανακλώνται σε διαφορετικές περιστάσεις για να επιτευχθούν
διάφοροι στόχοι (2001: 3). Ο ρόλος του καθηγητή έρχεται στο προσκήνιο όταν προτείνει την
επίσκεψη διαδικτυακών συνδέσμων στη γλώσσα στόχο των φοιτητών αλλά που επίσης έχουν ένα επίπεδο δυσκολίας κατάλληλο για το επίπεδο των φοιτητών. Συνεπώς, στο CLCS,
οι καθηγητές που οργανώνουν τους μαθητές για τη δημιουργία projects, ενθαρρύνουν την
πρόσβαση των φοιτητών σε διαδικτυακές πληροφορίες ταξινομώντας τις μαθησιακές δραστηριότητες και παρέχοντας ξεκάθαρες οδηγίες για τους επισκεπτόμενους ιστότοπους ώστε
να διευκολυνθεί η διαδικασία της διαδικτυακής εκμάθησης των γλωσσών. Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβανει προφορικές και επικοινωνιακές ασκήσεις στην τάξη (π.χ. παιχνίδια
ρόλων, συζητήσεις, κλπ.) καθώς επίσης γραμματικές αλλά και πιο παραδοσιακές εργασίες
παράλληλα με καθοδηγούμενη εξάσκηση και αυτόνομη “γλωσσική εξερεύνηση” διαδικτυακά.
Η εργασία – Project και το Internet
Μέσα στα πλαίσια των γλωσσικών μαθημάτων του CLCS, οι φοιτητές πρέπει να αναλάβουν
την ευθύνη για να οργανώσουν τη μάθηση αλλά και τη διαχείριση του χρόνου τους και των
μέσων εκτός τάξης. Η εργασία project προϋποθέτει τη διάθεση προσωπικού χρόνου για την
εξερεύνηση υλικού, του διαδικτύου, τη χρήση λεξικών και γραμματικών, την προσαρμογή
των κειμένων τους, τη ρύθμιση της συμμετοχής τους στο project, κ.ο.κ. Οι τάξεις επιπέδου
A1 και A2 προετοιμάζουν ένα project βασισμένο σε ομαδική εργασία όπως μια μικρή διαδραστική παρουσίαση (στη γλώσσα στόχο) για περισσότερο από 3 εβδομάδες εξερευνώντας το διαδίκτυο, και πραγματοποιούν την παρουσίασή τους την 4η εβδομάδα του κύκλου
του project (CLCS Language Modules Course Booklet: 8). Τα παραδείγματα των παρουσιάσεων των αρχάριων περιλαμβάνουν σκηνές σε ένα εστιατόριο ή κλαμπ, τηλεοπτικές συνεντεύξεις, κλπ. Οι τάξεις επιπέδου B1 και B2 βασίζονται σε διαδοχικούς κύκλους εργασιών
project. Στη διάρκεια του έτους, οι φοιτητές συμμετέχουν σε μια σειρά ομαδικών projects
στην τάξη και κάθε εργασία δημιουργεί ομαδικές υπο-ασκήσεις που οδηγούν σε μια παρουσίαση της εργασίας στην τάξη την τελική εβδομάδα του κύκλου. Παραδείγματος χάριν,
στην εισαγωγική φάση, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ένα mini-project, ο κύριος στόχος του
οποίου είναι να εξοικειωθούν με την εμπειρία της εργασίας στη γλώσσα στόχο; τις συνεργατικές μαθησιακές προσεγγίσεις; την αποτελεσματική χρήση των πολυμέσων.
Tο Internet αποτελεί πηγή πληροφοριών για τους φοιτητές και τον καθηγητή γλωσσών καθώς προσφέρει εικονική πρόσβαση στη χώρα της γλώσσας στόχου. Οι διαδικτυακές αναζητήσεις (Web quests), όπου ανατίθεται στους φοιτητές ένα project για ένα θέμα και το εκτελούν αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, αποτελούν μια εργασιοκεντρική μαθησιακή
προσέγγιση. Παρόλο, που αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν ατομικά ή συνεργατικά, ο
φοιτητής έχει τον έλεγχο και δημιουργεί τη μαθησιακή εμπειρία. Πολλές πηγές αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως διαδικτυακοί μεταφραστές που είναι εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λεξικά για μεμωνομένες λέξεις ακόμη κι αν η ακρίβειά τους είναι συχνά αμφιλεγόμενη.
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Mεθοδολογία
Μια γενική οπτική των συμμετεχόντων στην έρευνα που έλαβε χώρα το εαρινό εξάμηνο του
2011, αφορά σε ένα group 37 μαθητών από σύνολο 200 που απάντησαν σε ερωτηματολόγια, προερχόμενοι από μια ευρεία γκάμα πεδίων σπουδών και έχοντας παρακαλουθήσει τα
ξενόγλωσσα τμήματα του CLCS. Οι γλώσσες που παρακολούθησαν ήταν οι ακόλουθες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά ή Κορεάτικα σε επίπεδα που κυμαίνονταν από αρχάριους A1μέχρι B2 σύμφωνα με το CEFR. Ο αριθμός των καθηγητών που
συμμετείχαν ήταν 5 από σύνολο 8. Η συμμετοχή στις συνεντεύξεις μειώθηκε σε 11 φοιτητές
και 5 καθηγητές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την συγγραφέα υπό την επίβλεψη της
Dr. Lorna Carson, συντονίστριας των γλωσσικών μαθημάτων του CLCS.
Ερευνητικοί Στόχοι
Ο γενικότερος στόχος της έρευνας είναι να κατανοηθούν οι συνέπειες της χρήσης των υπολογιστών στα γλωσσικά μαθήματα. Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στις στάσεις των μαθητών
προς τη χρήση των υπολογιστών στη διάρκεια των μαθημάτων καθώς επίσης και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτού του μέσου. Μέσω αυτών των ερευνητικων ευρημάτων,
επιχειρείται μια αξιολογητική διαδικασία όλου του μαθήματος που θα μπορούσε τελικά να
συνεισφέρει στη βελτίωσή του αλλά επίσης να προσφέρει σημαντική οπτική στη χρήση των
υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ερευνητικά εργαλεία
Στην περίπτωσή μας, παρακολουθήσεις των τάξεων προηγήθηκαν της έρευνας, βασισμένες
στη συμπλήρωση πινάκων παρακολούθησης με κατηγοριοποίηση σημειώσεων. Έτσι ενημερώθηκε ο σχεδιασμός των φοιτητικών και διδακτικών ερωτηματολογίων που αργότερα διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά για να κερδίσουμε κατανόηση των απόψεων και των δύο πλευρών
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπολογιστών στα γλωσσικά μαθήματα και τη συνεισφορά τους στη μάθηση με κίνητρα. Τέλος, όταν συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια,
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εθελοντές για να διαλευκανθούν ενότητες της ποιοτικής πλευράς του ερωτηματολογίου που δεν γινόταν να ποσοστοποιηθούν. Η ερευνητική
μέθοδος που ακολουθήθηκε προτάθηκε από την συντονίστρια του προγράμματος και βασίστηκε στα μοντέλα αξιολόγησης στάσεων που παρουσιάζονται στη Chapelle (2008) και
Dornyei (ctd. in Chapelle, 2001).
Δεδομένα ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων από μαθητές και καθηγητές
Τα ευρήματα από τα ερωτηματολόγια φοιτητών και καθηγητών σκιαγραφούν τη σχέση και
τις στάσεις και των δυο προς τη χρήση και την αποτελεσματικότητα γλωσσικής εκμάθησης
του εργαστηρίου υπολογιστών στο CLCS και την ένταξη αυτής της δουλειάς στην τάξη. Όσον
αφορά στην εξοικείωση με τους υπολογιστές, 70% των φοιτητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αυτοχαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικοί γνώστες της τεχνολογίας, με μόνο ένα
30% να δηλώνει ότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστών. Όλοι οι καθηγητές από την άλλη πλευρά, δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ άνετα με τη χρήση υπολογιστών.
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Όταν οι φοιτητές ερωτήθηκαν για το ποιο είναι το καλύτερο μέρος του γλωσσικού μαθήματος που επέλεξαν από το CLCS ανέφεραν την ομαδική εργασία, με πολύ υψηλό ποσοστό
(29.4%), και ως το πιο αγαπημένο στοιχείο των μαθημάτων ακολουθούν οι συμμαθητές
τους και η εργασία project. Ωστόσο, το εργαστήρι υπολογιστών έλαβε ένα 5 ή 6 σε κλίμακα
από το1-10 (10=το καλύτερο). Αφετέρου, οι καθηγητές ανέφεραν ότι το καλύτερο μέρος
του γλωσσικού τους μαθήματος είναι η διαδραστική συμμετοχή των φοιτητών τους και η
ομαδικές εργασίες project που διεξάγονται στο εργαστήριο υπολογιστών.
Η πλειονότητα των φοιτητών συμφώνησαν ότι η εισαγωγή των υπολογιστών στα γλωσσικά
τους μαθήματα συνεισέφερε στον εμπλουτισμό του γλωσσικού τους λεξιλογίου (39.3%) και
έχει συνεπώς αυξήσει τα μαθησιακά οφέλη τους. Μόνο ένα 14.3% όμως, συμφωνεί ότι είναι σε θέση να συνδέσει τη γλώσσα με πρακτικά ζητήματα όταν επισκέφτεται το εργαστήριο υπολογιστών στη διάρκεια των μαθημάτων στο CLCS.
Όταν το ερωτηματολόγιο εστιάζει στις δυσκολίες και τα λιγότερο αγαπημένα μέρη του μαθήματος, οι μαθητές επισημαίνουν ότι «δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα
πολύ καλά», με την “εργασία project” να έρχεται στη 2η θέση και στις δύο ερωτήσεις. Ως
αποτέλεσμα, οι περισσότεροι από τους φοιτητές (42.3%) δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται
σύγχυση ενώ δουλεύουν στο εργαστήριο υπολογιστών, με μόνο ένα 7.7% να διαφωνεί με
αυτή τη δήλωση και να υποδεικνύει τη χρήση της γλώσσας στόχου και τις μη ξεκάθαρες
οδηγίες ως πιθανή πηγή σύγχυσης στο εργαστήριο υπολογιστών. Οι μισοί από τους
καθηγητές ωστόσο, (50%) ανέφεραν ότι οι φοιτητές δεν προτιμούν να χρησιμοποιούν τη
γλώσσα στόχο αλλά επίσης επισήμαναν το φόρτο εργασίας των μαθητών ως σημαντική επιρροή στη γλωσσική μελέτη. Η πιθανή σύγχυση που δημιουργείται στο εργαστήριο υπολογιστών αποδίδεται, σύμφωνα με τους καθηγητές, στην ανικανότητα των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν και να καταλάβουν τη γλώσσα στόχο (66.7%).
Σχετικά με την προτίμηση των φοιτητών να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην τάξη ή στο
εργαστήριο υπολογιστών, μόνο ένα 15.4% απάντησε ότι πράγματι θα προτιμούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο εργαστήριο υπολογιστών, με ένα 1.5% να συμφωνεί μερικώς
σε αυτό.
Από τους 11 φοιτητές που διαφώνησαν με το παραπάνω, η δικαιολογία της επιλογής τους
περιελάμβανε το ενδιαφέρον τους για τους υπολογιστές (45.5%) και τη χρησιμότητα της
πλοήγησης στο διαδίκτυο (27.3%).
Σχετικά με το κρίσιμο ερώτημα του αν η επίσκεψη στο εργαστήριο υπολογιστών παρέχει
επιπρόσθετα κίνητρα για γλωσσική εκμάθηση από την άποψη της κίνησης του μαθητικού
ενδιαφέροντος ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών φαίνεται να συμφωνεί με αυτό:
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Γράφημα 1: Στάσεις φοιτητών και κίνητρα στο εργαστήριο υπολογιστών
40% των καθηγητών, ωστόσο, διαφωνεί με τα κίνητρα και το ενδιαφέρον που μπορεί να
προσφέρει στο εργαστήριο υπολογιστών, με μόνο ένα 40% αυτών να συμφωνούν στην παροχή κινήτρων από τους υπολογιστές και το 20% να συμφωνεί μερικώς.Οι καθηγητές επίσης σχολίασαν το χρόνο που αφιερώνουν στην οργάνωση των μαθητών σε ομάδες στην
τάξη και στο εργαστήριο υπολογιστών. Η οργάνωση των φοιτητών σε ομάδες στην τάξη ήταν πολύ πιο συχνή (80%) και μετά κάποιες φορές στο εργαστήριο υπολογιστών (50%) ή
πάντα στο εργαστήριο υπολογιστών (50%).
Οι ιστότοποι που επισκέφτονται οι φοιτητές επιλέγονται κυρίως με δική τους πρωτοβουλία
(42.3%) και μόνο ένα 4.5% αναφέρει περιπτώσεις με προτάσεις των καθηγητών ή κάποιου
είδους διαπραγμάτευση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών (8.3%). Οι δραστηριότητες της
τάξης περιλάμβαναν γραμματικές και λεξιλογικές δομές, προφορική εργασία σε ζευγάρια
και προετοιμασία εργασιών και στο εργαστήριο υπολογιστών υπήρχε περισσότερη συνεργατική προετοιμασία των εργασιών και ομαδική έρευνα. Επιπροσθέτως, η αναλογία χρόνου
που αφιερωνόταν στην τάξη και στο εργαστήριο υπολογιστών σε κάθε μάθημα ήταν η ακόλουθη:
Πίνακας 1: Οργάνωση του χρόνου μαθήματος στην τάξη και το εργαστήριο υπολογιστών
(επιλογές καθηγητών)
Classroom Work
Computer Room work
60 % of time
50 % of time
90 % of time
80 % of time
90 % of time
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Σχετικά με τις πηγές που χρησιμοποιούνταν, οι φοιτητικές προτιμήσεις εστίασαν σε ιστοτόπους και μεταφραστικά εργαλεία όπως φαίνεται παρακάτω:

Γράφημα 2: Πηγές που συμβουλεύθηκαν οι φοιτητές
Οι προτάσεις των φοιτητών για επιπλέον χρήσιμες πηγές γλωσσικής εκμάθησης έφεραν το
YouTube και το WebCT πρώτα αλλά άλλοι επέλεξαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για επιπλέον
πηγές (42.3%). Οι προτάσεις στο ακόλουθο γράφημα περιελάμβαναν τη διαδικτυακή συνδρομή σε λεξικά, βιντεάκια από τηλεοπτικά προγράμματα ή ραδιοφωνικές εκπομπές, τραγούδια ή βιντεοσκοπημένα μαθήματα:

Γράφημα 3: Φοιτητικές προτάσεις για επιπλέον πηγές
Τέλος, οι προτάσεις των καθηγητών για επιπλέον χρήσιμες πηγές που θα μπορούσαν να
συμβουλευθούν οι φοιτητές στο εργαστήριο υπολογιστών έφεραν πρώτα τα blogs, ακολουθούμενα από την επιλογή ότι δεν υπήρχε ανάγκη για άλλες χρήσιμες πηγές.
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Ανάλυση δεδομένων και Συμπεράσματα
Έχοντας ολοκληρώσει μια λεπτομερή περιγραφή των συλλεχθέντων ερευνητικών δεδομένων η ακόλουθη ενότητα εστιάζει σε 4 κατηγορίες που αφορούν σε θέματα όπως η εργασία
στο εργαστήριο υπολογιστών, η εξοικείωση με τον υπολογιστή, η χρήση της γλώσσας στόχο
και η μαθητική υποστήριξη στο εργαστήριο υπολογιστών παράλληλα με προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.
Η εργασία στο εργαστήριο υπολογιστών
Η παρακολούθηση των τάξεων αποκάλυψε τη βασική δομή των μαθημάτων του CLCS, ιδιαίτερα σχετικά με τις δραστηριότητες στο εργαστήριο υπολογιστών. Μετά το πρώτο μέρος
στην τάξη, όπου οι φοιτητές συζητούν και αποφασίζουν για το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για το θέμα του project τους, σχηματίζονται λίστες με λέξεις κλειδιά που θα καθοδηγούν την έρευνα των μαθητών στο εργαστήριο υπολογιστών. Εκεί, οι δραστηριότητες
προτείνονται κάποιες φορές από το διδάσκοντα που προσφέρει συνδέσμους για διαδικτυακή εξάσκηση στη γραμματική και το λεξιλόγιο ή εναλλακτικά οι φοιτητές «ψάχνουν» το
διαδίκτυο με βάση τη λίστα των λέξεων κλειδιά για να ανακαλύψουν έγγραφα/σελίδες σχετικές για την ανατιθέμενη εργασία. Αυτή η διαδικασία εκθέτει ενεργά τους φοιτητές σε μια
προσπάθεια ανάγνωσης και κατανόησης προχωρημένων ερεθισμάτων στη γλώσσα στόχο
που να καλλιεργεί το ενδιαφέρον τους στη γλώσσα και τη σχετική κουλτούρα. Η κατανόηση
διευκολύνεται από την περιστασιακή παρουσία του διδακτικού προσωπικού ή τη διαδικτυακή χρήση λεξικών ή μεταφραστικού λογισμικού.
Εξοικείωση με τους υπολογιστές
Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των υπολογιστών στα γλωσσικά μαθήματα του CLCS, προϋπόθεση είναι οι καθηγητές να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική γνώση και οι φοιτητές να είναι εξίσου ικανοί να χρησιμοποιήσουν λογισμικό και να διαθέτουν εμπειρία στη διαδικτυακή πλοήγηση. Τα ερωτηματολόγια φοιτητών και καθηγητών
και οι συνεντεύξεις έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι η πλειονότητα αισθάνεται άνετα με τη χρήση
των υπολογιστών. Οι αντικρουόμενες απόψεις που καταγράφηκαν σε κάποιες φάσεις είναι
αποτέλεσμα άλλων παραγόντων που παρενέβησαν (π. χ. η χρήση της γλώσσας στόχου, η
απόσπαση της προσοχής μελών μιας ομάδας, κλπ.).
Η χρήση της γλώσσας στόχου στο εργαστήριο υπολογιστών
Το αν η εργασία στο εργαστήριο υπολογιστών προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τη γλώσσα στόχο είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ενώ αρχικά οι φοιτητές δήλωσαν άνετοι με τη χρήση της γλώσσας στόχου, οι περισσότεροι από τους φοιτητές αποκάλυψαν στα ερωτηματολόγια την τάση τους να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα όποτε εμφανίζονταν ευκαιρίες για επικοινωνία. Αυτή η προτίμηση ίσως ήταν αποτέλεσμα του
χαμηλού γνωστικού επιπέδου των μαθητών στην περίπτωση των αρχάριων που δεν διέθεταν την αυτοπεποίθηση/υπόβαθρο να συνομιλήσουν στη γλώσσα στόχο φοβούμενοι επι-
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κοινωνιακή «κατάρρευση». Μπορούσε επίσης να είναι απόρροια της έλλειψης δομής για
την εργασία στο εργαστήριο υπολογιστών. Οι καθηγητές ωστόσο επιμένουν ότι οι φοιτητές
χρησιμοποιούν τη γλώσσα στόχο αλλά αυτό εξαρτάται κατά πολύ από την παρουσία τους
αλλά και από τη διάθεση των φοιτητών να το πράξουν. Συνεπώς, οι προτάσεις αφορούσαν
σε περισσότερη ενθάρρυνση για χρήση της γλώσσας θέτοντας «κανόνες» στην τάξη που θα
ενθαρρύνουν τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την ήδη αποκτηθείσα γνώση σε όποιες ευκαιρίες για επικοινωνία στα εργαστήρια υπολογιστών.
Μαθησιακή ανεξαρτησία μέσω της ομαδικής εργασίας project στο εργαστήριο υπολογιστών
Σχετικά με τα επίπεδα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας στα εργαστηρια υπολογιστών,
οι φοιτητές αισθάνονταν ότι αυτό το περιβάλλον ευνοούσε την ομαδική εργασία καθώς
αναγνώρισαν την ανάγκη να διαπραγματεύονται ενώ ερευνούσαν το διαδίκτυο ώστε να
ακολουθούν ένα κοινό τρόπο έρευνας, ανάλογα με τους στόχους της ομάδας. Ωστόσο προτιμούσαν να εργάζονται και ατομικά.Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει να συμβουλεύεσαι ένα
μέλος της ομάδας για εξηγήσεις ή κατανόηση των οδηγιών των καθηγητών. Οι πηγές που
συμβουλεύονταν οι φοιτητές για την εργασία project ελεγχόντουσαν από τους διδάσκοντες
ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους και η καταλληλότητά τους αλλά η πλειονότητα των
επιλογών στην έρευνα στο εργαστήριο υπολογιστών ήταν ευθύνη των μαθητών. Ωστόσο,
κατά καιρούς, ιδιαίτερα όταν το επίπεδο των φοιτητών ήταν χαμηλό, οι καθηγητές παρείχαν φυλλάδια με προτεινόμενους συνδέσμους ως τρόπο καθοδήγησης και διδασκαλίας.
Μαθητική υποστήριξη: Λογισμικό
Η προτίμηση των μαθητών για την επίσκεψη ιστότοπων και μεταφραστικών εργαλείων ήταν
συχνά αποτέλεσμα της προηγούμενης δομής των επισκέψεών τους στα εργαστήρια υπολογιστών για έρευνα. Οι φοιτητές πράγματι πρότειναν επιπρόσθετες πηγές που θα ήταν χρήσιμες στη διαδικασία γλωσσικής εκμάθησης όπως το YouTube και το WebCΤ. Οι πρώτες δύο
προτάσεις τους ήταν πιθανώς μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας μιας δομής του μαθήματος μέσω του WebCΤ όπου το κάθε τμήμα θα αναρτά την περιγραφή της αξιολόγησης του
μαθήματος, projects και οδηγίες καθώς και οπτικοακουστικό υλικό για να ενισχύεται η υποστήριξη των μαθητών. Αντιθέτως, οι απόψεις των καθηγητών φέρνουν τους ιστότοπους,
τα αρχεία ήχου και τα podcasts στο προσκήνιο.
Μαθητική υποστήριξη: Δραστηριότητες
Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που προτάθηκαν από τους μαθητές έδειξαν την
ανάγκη τους για περισσότερη γραμματική, λεξιλόγιο και εξάσκηση στο listening στο εργαστήριο υπολογιστών. Αυτές πραγματοποιήθηκαν κάνοντας διαδικτυακές ασκήσεις σε ιστοσελίδες αλλά δεν διατηρήθηκαν επαρκώς στη διάρκεια του χρόνου. Σύμφωνα με αυτούς,
αυτή η πρόταση θα ήταν πιο αποδοτική από τη μη δομημένη έρευνα του θέματος της εργασίας και δικαιολογεί την προτίμησή τους για τη δημιουργία ενός καταλόγου των διαθέσιμων μέσων του εργαστηρίου υπολογιστών ώστε να οργανώνουν σωστά την επίσκεψή τους
εκεί. Μερικοί από αυτούς δήλωσαν επίσης ότι η χρήση μιας γραμματικής ή ενός σχολικού
βιβλίου θα είχε καλύψει αυτές τις αδυναμίες. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι
μαθητικές ανάγκες, οι καθηγητές πρότειναν αύξηση της διάρκειας του μαθήματος ή παράλειψη κάποιων μερών της εργασίας project.
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Μαθητική Υποστήριξη: Ο ρόλος των διδασκόντων και η συμβολή τους
Η υποστήριξη που ζητήθηκε από τους φοιτητές ικανοποιήθηκε μερικώς από την παρουσία
των βοηθών καθηγητών στα εργαστήρια υπολογιστών. Ωστόσο η παρουσία των καθηγητών
μπορούσε να δράσει ως θετική πίεση προς την επίτευξη ευφράδειας. Οι καθηγητές υποστήριξαν την άποψη ότι η βοήθεια στο εργαστήριο υπολογιστών προσφερόταν από αυτούς
και τους βοηθούς καθηγητές. Η επίβλεψη των μαθητών ήταν μοιρασμένη αλλά επίσης οι
ίδιοι συνεισέφεραν σε διορθώσεις του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς οι μεγάλες τάξεις χωριζόντουσαν σε ομάδες πριν επισκεφθούν τα εργαστήρια υπολογιστών.
Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση
Οι ακόλουθες προτάσεις αποτελούν τις τελικές εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν επισήμως
ως τρόπος βελτίωσης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο CLCS. Παρά το γεγονός ότι οι καθηγητές φαίνεται να ευνοούν την εργασία στην τάξη ως λύση στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και ώστε να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην εξήγηση των προβλημάτων με τη γραμματική, το λεξιλόγιο, και την εργασία project, ήταν εξίσου πρόθυμοι να κάνουν και τα παρακάτω: να αυξήσουν το χρόνο που αφιερώνεται για τη
συνολική διάρκεια του μαθήματος με τρόπο τέτοιο ώστε τα μέρη του μαθήματος να μπορούν να ετιάζουν ισάξια σε διαφορετικές πτυχές της γλώσσας και να αφήνουν αρκετό χρόνο
για εξάσκηση και έρευνα στο εργαστήριο υπολογιστών.
Τέλος, άλλο ένα μέτρο για βελτίωση της εργασίας στο εργαστήριο υπολογιστών θα ήταν να
επιχειρηθεί να αυξηθεί η ώρα που αφιερώνεται εκεί δουλεύοντας τόσο με ασκήσεις εξάσκησης αλλά και διαδικτυακές αναζητήσεις (web-quests) για το project. Θα ήταν επίσης
χρήσιμο εάν ο διδάσκων οργάνωνε τις επισκέψεις εκεί δείχνοντας τον τρόπο έρευνας που
θα έπρεπε να κάνουν οι φοιτητές, όντας παρόντες να προσφέρουν υποστήριξη και φυλλάδια με καθοδηγητικές πληροφορίες και συνεχείς προτάσεις για έρευνα χωρίς να περιθωριοποιούν τα προσωπικά ενδιαφέροντα των φοιτητών και τη συμβολή τους όταν υποβάλλουν
προτάσεις για πηγές και θέματα. Συνεπώς, οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης ώστε να υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ επιπέδου και αποτελεσματικότητας των projects που να ικανοποιεί τους στόχους των φοιτητών. Η διαπραγμάτευση θα
συνδύαζε την εμπειρία των καθηγητών όσον αφορά σε περιπτώσεις όπου το θέμα μιας εργασίας δε θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για το επίπεδο ενός αρχάριου, με τις προτάσεις
των φοιτητών, ώστε να επιτευχθεί η αυτόνομη μάθηση. Τέλος, τα συμπεράσματα της αξιολόγησης περιελάμβαναν την ανάγκη επίτευξης αντιστοιχίας μεταξύ των μαθητικών δραστηριοτήτων και των ασκήσεων τελικής αξιολόγησης, όπως επισημάνθηκε από τους φοιτητές.
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Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass στη διδασκαλία της γερμανικής
γλώσσας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Δρ. Αιμιλία Ροφούζου
Λέκτορας (Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
erofouzou@snd.edu.gr
Δρ. Ευαγγελία Τσιαβού
Λέκτορας 407/80 (Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
etsiavou@snd.edu.gr

Περίληψη
Η προκείμενη μελέτη θέτει στο επίκεντρο την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Open eClass και επιχειρεί να αναδείξει τη συνεισφορά της στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας,
εστιάζεται το ενδιαφέρον στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί μέσω
της χρήσης της η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ).
Λέξεις κλειδιά: Γερμανική γλώσσα, πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, eClass
Εισαγωγή
Η ένταξη των προηγμένων τεχνολογιών στο μάθημα υποστηρίζει σε σημαντικό βαθμό την
εκπαιδευτική διαδικασία, αφού συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός εργαστηριακού περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο το παραδοσιακό μάθημα αποτελεί το ερέθισμα,
ενώ στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας βρίσκεται ο μαθητής και όχι ο εκπαιδευτικός, ο
ρόλος του οποίου περιορίζεται σε αυτόν του υποστηρικτή και καθοδηγητή (Ζήση, 2005, Κασκαντάμη, 2001). Τα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές είναι θεαματικά: οι μαθητές
αποκτούν κίνητρα, η προσοχή τους ενισχύεται και η απόδοσή τους ανεβαίνει.
Ωστόσο, η χρήση των νέων μέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν περιορίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι μαθητές καλούνται αρκετά συχνά και για διάφορους λόγους να
χρησιμοποιήσουν στο σπίτι τους τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο –π.χ. για άντληση πληροφοριών και συγγραφή εργασιών. Μια εναλλακτική μορφή αυτής της εξωσχολικής θα λέγαμε χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί και η εκμετάλλευση των πλατφόρμων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Η προκείμενη μελέτη θα εστιάσει στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open
eClass, η οποία χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), και θα επιχειρήσει να αναδείξει τον υποστηρικτικό της ρόλο
παρουσιάζοντας την πρακτική εφαρμογή των δυνατοτήτων της στη διδασκαλία του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας στους Ναυτικούς Δόκιμους.
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Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass
Για να μελετήσουμε ορθώς την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass θα
ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε εν συντομία στην τηλεκπαίδευση γενικότερα. Ο όρος έχει
επιλεγεί για να αποδώσει στην ελληνική γλώσσα τον αγγλικό όρο e-learning. Ωστόσο, από
μόνος του δεν είναι αρκετά σαφής, διότι είναι πολύ γενικός και περικλείει πολλές μορφές
εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό και για να προσδιορίσουμε καλύτερα την έννοια της τηλεκπαίδευσης, οφείλουμε να γνωρίζουμε τόσο ότι η τηλεκπαίδευση έχει τρεις διαφορετικές
μορφές - την τηλεκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό, την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και
τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση- όσο και ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις τρεις μορφές. Πιο αναλυτικά:
Η τηλεκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό παρέχει στους εκπαιδευόμενους πλήθος εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι κατανεμημένο σε ενότητες-μαθήματα και εναπόκειται
στους ίδιους πότε θα το χρησιμοποιήσουν. Πρόκειται για μια μορφή εκπαίδευσης που δεν
προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με καθηγητές ή άλλους εκπαιδευόμενους.
Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση τροφοδοτεί τους εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του
μαθήματος με πλήθος εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα της
επικοινωνίας.
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, τέλος, δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός κανονικού μαθήματος, ενώ εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο (Ανώνυμος).
Αυτή η κατηγοριοποίηση της τηλεκπαίδεσης θέτει τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται
η ηλεκτρονική μάθηση γενικότερα, που στη σύγχρονη κοινωνία «έχει εξελιχθεί (…) σε πολύπλοκη αλληλεπιδραστική διαδικασία» (Βρασίδας & Ρετάλης, 2005), αλλά και το πεδίο
όπου εντάσσονται οι πλατφόρμες ειδικότερα. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές τέτοιες πλατφόρμες στη διάθεση μας, οι οποίες σχεδιάστηκαν στοχεύοντας στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αναπτύχθηκαν στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System, CMS) ή του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System, LMS) και έχουν πολλές λειτουργίες (Roche, 2008α, Roche, 2008β). Οι πιο
δημοφιλείς, ωστόσο, πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες: COSE,
Claroline, Fle3, ILIAS, Manhattan, KEWL, CoMentor, Moodle, e-Class, Eledge (Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος & Τσινάκος). Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην πλατφόρμα Open
eClass οφείλουμε να επισημάνουμε ότι βασίστηκε στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα
Claroline. Η πρώτη της έκδοση άρχισε να διανέμεται από το 2003, ωστόσο τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλές νέες εκδόσεις, ενώ σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας μια αυτόνομη πλατφόρμα που απέχει ουσιαστικά από τον αρχικό της σχεδιασμό.
Η πλατφόρμα οφείλει την ύπαρξή της στην ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Teledu)
του GUnet (Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο), η οποία εργάστηκε στοχεύοντας στη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης για όλη την ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Με κίνητρο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμβατικής διδασκαλίας μέσω της εισαγωγής των ΤΠΕ, η προαναφερθείσα ομάδα δημιούργησε ένα σύστημα
ευέλικτο, πρακτικό, ασφαλές και εύκολο στη χρήση, στο οποίο είναι σε θέση να παρέχει
συνεχή υποστήριξη.
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Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων και διανέμεται ελεύθερα. Σήμερα χρησιμοποιείται εκτός των άλλων από την
πλειοψηφία των ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποστηρίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τάξης (η-Τάξη).
Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, εκτός από την ευκολία στη δημιουργία και χρήση του
μαθήματος, η πλατφόρμα διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
•
•

διακριτοί ρόλοι χρηστών
διακριτές κατηγορίες μαθημάτων
δομημένη παρουσίαση μαθήματος

Ας δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας λίγο πιο αναλυτικά:
Διακριτοί ρόλοι χρηστών: η πλατφόρμα υποστηρίζει τρεις ρόλους χρηστών, τον χρήστη καθηγητή, τον χρήστη-φοιτητή και τον διαχειριστή. Ο χρήστης - καθηγητής δημιουργεί και
διαχειρίζεται το μάθημα, ο χρήστης - φοιτητής μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα και να έχει
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και όχι μόνο και ο διαχειριστής έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας, είναι δηλαδή εκείνος, ο οποίος δημιουργεί και ελέγχει τους λογαριασμούς όλων των χρηστών και παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη
βάση δεδομένων.
Διακριτές κατηγορίες μαθημάτων: η πλατφόρμα προσφέρει τρεις κατηγορίες μαθημάτων τα ανοικτά μαθήματα, τα μαθήματα που απαιτούν εγγραφή και τα κλειστά μαθήματα- και
υπεύθυνος για την τυποποίησή τους είναι ο καθηγητής του εκάστοτε μαθήματος. Ανοικτά
μαθήματα είναι όσα διαθέτουν ελεύθερη πρόσβαση προς όλους, είτε διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα είτε όχι. Ανοικτά σε εγγραφή είναι όσα επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε εκείνους που διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα και με την προϋπόθεση της
εγγραφής και κλειστά μαθήματα είναι όσα επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο εφόσον το επιθυμεί ο υπεύθυνος καθηγητής.
Δομημένη παρουσίαση μαθήματος: κάθε ηλεκτρονικό μάθημα είναι αυτόνομο και περιλαμβάνει διάφορα υποσυστήματα και εργαλεία διαχείρισης που βοηθούν στην εύρυθμη
λειτουργία του και ενεργοποιούνται ανάλογα με τη βούληση και τους στόχους του υπεύθυνου καθηγητή. Πιο αναλυτικά, τα υποσυστήματα που υποστηρίζει η εν λόγω πλατφόρμα
είναι: η Ατζέντα (παρουσίαση σημαντικών γεγονότων που σχετίζονται με το μάθημα), τα
Έγγραφα (παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού), οι Ανακοινώσεις (ενημέρωση), οι Περιοχές
Συζητήσεων (ανάπτυξη διαλόγου), οι Ομάδες Χρηστών (ομάδες εγγεγραμμένων χρηστών),
οι Σύνδεσμοι (παραπομπές/πηγές από το Διαδίκτυο), οι Εργασίες (ηλεκτρονική διαχείριση,
υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών), οι Ασκήσεις (γεννήτρια παραγωγής Ασκήσεων με
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ασκήσεις με κενά και αντιστοιχίες), η Περιγραφή Μαθήματος (χώρος με πολλαπλές πληροφορίες για το μάθημα),το Βίντεο χώρος για σχετικό εκπαιδευτικό υλικό), η Γραμμή μάθησης (δυνατότητα οργάνωσης υλικού σε ενότητες), η Τηλεσυνεργασία (χώρος συζητήσεων), η Ανταλλαγή Αρχείων (πραγματοποιείται ανταλλαγή
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αρχείων), το Ερωτηματολόγιo (δυνατότητα σύστασης ερωτηματολογίου εκ μέρους του καθηγητή) και το Σύστημα Wiki (εργαλείο δημιουργίας Wiki).
Τα Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος δίνουν στον καθηγητή τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όποια αλλαγή επιθυμεί, είτε αυτή αφορά π.χ. την κατηγορία του μαθήματος, τη
διαγραφή εγγεγραμμένων χρηστών ή ακόμη και την ενεργοποίηση υποσυστημάτων. Μια
σημαντική παράμετρο αποτελεί η παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη
συμμετοχή στο μάθημα (Platform’s Web Portal).
Open eClass και εκμάθηση της Γερμανικής στη ΣΝΔ
H μέχρι τώρα χρήση της πλατφόρμας Open eClass στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ενισχύει το
μάθημα Γερμανικών σε μικρο- και μακροεπίπεδο: οι αναρτήσεις αφορούν επιμέρους ενότητες συγκεκριμένων μαθημάτων κάθε εξαμήνου, περιεχόμενα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, όπως και τα –πρόσκαιρα- αποτελέσματα τρεχόντων εργασιών που πρόκειται να
γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας στα επόμενα εξάμηνα. Αντίστοιχα, έχουν αναρτηθεί θεωρία γραμματικής ανά κεφάλαιο, στοιχεία γερμανικής ναυτικής ορολογίας,
πληροφορίες πολιτισμικού περιεχομένου και πρόχειρα project. Η ανάρτηση αυτού του υλικού δεν είναι τυχαία, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η παροχή υλικού ψηφιακής μορφής
για τη γραμματική, τον πολιτισμό και το λεξιλόγιο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή επιπλέον πληροφοριών για όσους μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα, μια πηγή που θα παρέχει
τις κατάλληλες πληροφορίες με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο, αντιδρώντας άμεσα
στην επικοινωνιακή τους προσπάθεια (Heyd, 1991).
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη γραμματική, θα λέγαμε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί
σαν ένα συνοπτικό εγχειρίδιο: παρατίθενται από θεωρητική άποψη οι συγκεκριμένες
γραμματικές δομές που διδάσκονται σε κάθε επιμέρους ενότητα του διδακτικού βιβλίου
και δίνεται η δυνατότητα στο μαθητευόμενο να τις αναζητήσει στην πλατφόρμα ανά κεφάλαιο. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, είναι εύκολο για τους εκπαιδευόμενους να ανατρέξουν
και σε άλλα γραμματικά εγχειρίδια ώστε να εμβαθύνουν ενισχύοντας και διευρύνοντας τις
γνώσεις τους πάνω στα διδαχθέντα γραμματικά φαινόμενα.
Ωστόσο, η γενική εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της ΣΝΔ σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η αποστολή της εκμάθησης Γερμανικών σε ένα Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) προϋποθέτει ως
αναπόσπαστο κομμάτι της την εκμάθηση γερμανικής ναυτικής ορολογίας. Η τελευταία αφορά τόσο γενικές πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό ναυτικό όσο και το εξειδικευμένο
χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο. Για το σκοπό αυτό έχει αναρτηθεί μια δέσμη αρχείων που
πληροφορούν επιγραμματικά για τις υπάρχουσες δομές του γερμανικού ναυτικού. Εδώ οι
Ναυτικοί Δόκιμοι θα γνωρίσουν τις αντίστοιχες ναυτικές στρατιωτικές σχολές της Γερμανίας
όπως και τη δύναμη του ναυτικού της, δηλ. από ποια και πόσα πλοία αποτελείται ο στόλος
της. Αυτό το αρχείο, με την περιγραφή των πλοίων (π.χ. Betriebsstofftransporter,
Minenjagdboot, Ölauffangsschiff) δίνει επιπλέον το έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση με
την ορολογία: αφενός ενεργοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις λεξιλογίου και γραμματικών
δομών (δημιουργία πολυσύνθετων λέξεων) και αφετέρου τις επεκτείνει με την εκμάθηση
νέων όρων. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το αρχείο που αναφέρεται στους βαθ-
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μούς των αξιωματικών του ναυτικού, πληροφορίες απαραίτητες για τη σταδιοδρομία των
Ναυτικών Δοκίμων.
Στην εμβάθυνση όλων αυτών των γνώσεων γύρω από το αντικείμενο της ναυτικής ορολογίας συντελεί το εγχειρίδιο ‘Materialien zur deutschen Militärsprache. Richtung: Fachsprache
der Marine’ (Rofousou, 2008), το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Πρόκειται
για ένα βιβλίο ασκήσεων που ωθεί τους Δόκιμους να ανατρέξουν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, από τις οποίες θα συλλέξουν το πληροφοριακό υλικό, που είναι απαραίτητο για να
επιλύσουν τις ασκήσεις κάθε ενότητας. Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου καλύπτουν τη βασική θεματική της ναυτικής ορολογίας, ενώ δε λείπει η πρόσκληση για συμμετοχή ακόμη
και σε σχετικά παιχνίδια, καθώς και η προτροπή/ευκαιρία να δημιουργήσουν οι Δόκιμοι το
προσωπικό τους γλωσσάρι, στο οποίο θα ανατρέξουν στο μέλλον και βάσει του οποίου θα
μπορούν να ελέγξουν την προσωπική τους πρόοδο ως προς την εκμάθηση των όρων.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα πρόχειρα project, στα οποία συγκαταλέγεται και
το wiki-project που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη (Τσιαβού,
2010). Στα πλαίσια αυτού, οι διδασκόμενοι, αφού διάβασαν και επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες σχετικά με τη γερμανική ναυτική ακαδημία, απέκτησαν κάποιο βασικό λεξιλόγιο
για να περιγράψουν τη σχολή τους αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αναρτήθηκαν τα προσωρινά
αποτελέσματα αυτής της εργασίας στην πλατφόρμα. Επιδιωκόμενος στόχος είναι να εμπλουτιστούν τα πρωτόλεια κείμενα, ώστε να δημιουργηθεί μια ανεπίσημη παρουσίαση
της σχολής με γενικές πληροφορίες.
Μέσω της πλατφόρμας Open eClass συντελείται, τέλος, και η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας. Το αρχείο «Berlin- Eine Metropole» παραπέμπει σε αξιοθέατα, μουσεία, ιστορικά
μνημεία αλλά και στη σύγχρονη ζωή της πόλης. Μελετώντας το υλικό και ανατρέχοντας στις
ιστοσελίδες που παρατίθενται στις πηγές, ο περιηγητής είναι σε θέση να αποκτήσει μια
σφαιρική εντύπωση για την πρωτεύουσα με το βαρύ ιστορικό παρελθόν, που συχνά αποκαλείται η Νέα Υόρκη της Ευρώπης λόγω της συνεχούς πνευματικής και καλλιτεχνικής ζύμωσης που συντελείται στους κόλπους της.
Συμπεράσματα
Η ένταξη της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας στη ΣΝΔ θεωρήθηκε από τις διδάσκουσες και συγγραφείς της παρούσας
μελέτης επιτακτική ανάγκη, διότι συντελεί στην πραγματοποίηση ενός σημαντικού στόχου
της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, επιτρέπει δηλαδή να διευρυνθεί το εκπαιδευτικό
έργο, «ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων»
(Κωνσταντίνου, 2005). Αν και γνωρίζουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν έχει a priori θετικά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη γενική κατά τον Μακράκη (2005) παραδοχή,
ότι «όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα αποτελέσματά της». Και πραγματικά, τα οφέλη από τη χρήση της πλατφόρμας στο μάθημα των
γερμανικών στη ΣΝΔ είναι ορατά και επεκτείνονται σε πολλά επίπεδα: παρέχεται άμεση
βοήθεια κατά την εκμάθηση της γλώσσας στα περιορισμένα χρονικά και μαθησιακά πλαίσια μιας στρατιωτικής ακαδημίας. Οι Δόκιμοι μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο για να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να αλληλεπιδράσουν γνωστικά με τις
διδάσκουσες. Είναι σε θέση να αντλήσουν πολύτιμο υλικό ορολογίας, που θα τους βοηθή-
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σει στη σταδιοδρομία τους. Γνωρίζοντας την αντίστοιχη γερμανική σχολή, καλλιεργείται η
αίσθηση του ανήκειν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους ενώ διευρύνονται οι ορίζοντές τους. Παράλληλα, ενισχύονται στοιχεία της προσωπικότητας, όπως
η αυτονομία, η αυτοπειθαρχία, η αυτοβουλία (E-Learning. Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung: online), και δίνονται κίνητρα για εμβάθυνση στην εκμάθηση της
γλώσσας αλλά και για μελλοντική εξειδίκευση, όπου η γλώσσα γίνεται επαγγελματικό εργαλείο. Σημαντική επίσης είναι η αίσθηση επικαιροποίησης και συνδημιουργίας του μαθήματος, που δίνει feedback στις υπεύθυνες για εξέλιξη και αξιολόγηση των περιεχομένων της
πλατφόρμας (Stangl). Τέλος, ενισχύεται το σύγχρονο πνεύμα διαπολιτισμικότητας, γεγονός
που μπορεί να αποτελέσει εναρκτήριο λάκτισμα καλλιέργειας τόσο σε προσωπικό όσο και
ακαδημαϊκό επίπεδο.
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Η προστιθέμενη αξία των εργαλείων web 2.0 στις ερευνητικές εργασίες/project της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δρ. Μανικάρου Μεταξούλα,
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
manikarou@yahoo.gr

Περίληψη
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Αφενός μεν γίνεται μια σύντομη αναφορά στις ερευνητικές εργασίες/project (οριοθέτηση της έννοιας, θεσμοθέτησή τους στα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχέση
τους με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές πρακτικές) και παράλληλα επιχειρείται μια αντιπροσωπευτική παράθεση των κυριότερων υπηρεσιών και εργαλείων της
τεχνολογίας web 2.0, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν κατά την πορεία υλοποίησης
των ερευνητικών εργασιών. Αφετέρου εξετάζεται και αναδεικνύεται η προστιθέμενη αξία
των εργαλείων web 2.0, κατά τα στάδια εκπόνησης μια ερευνητικής εργασίας/project.
Λέξεις κλειδιά: ερευνητικές εργασίες, project, web 2.0, συνεργατική παραγωγή κειμένων, ,
οπτικοποίηση της γνώσης, εργαλεία δημοσιοποίησης των ερευνητικών εργασιών, εργαλεάι
δημιουργικής έκφρασης.
Ερευνητικές εργασίες/project
Οριοθέτηση της έννοιας
Με τον όρο ερευνητικές εργασίες/project 1 εννοούμε σύνθετες μορφές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που έχουν ως αφετηρία έναν προβληματισμό ενός δασκάλου ή μαθητή ή ενός μέλους μιας ομάδας. Στη μέθοδο project παίζουν σημαντικό ρόλο οι ανάγκες, οι
προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα αυτών που συμμετέχουν. Μετά την αρχική ιδέα, όλα τα
μέλη της ομάδας πρέπει να εκφέρουν άποψη πάνω στην πρόταση που έγινε, για τη μορφή
του θέματος, να καθορίσουν ένα ευέλικτο σχέδιο δράσης, ακολουθώντας κάποια στάδια
εφαρμογής του και να συμβάλουν ενεργά στη διεξαγωγή της έρευνας. Η συμμετοχή όλων
των μελών και η αυτονομία στη λήψη των αποφάσεων συνιστούν συνθήκες απαραίτητες
Οι ποικίλες αποδόσεις του όρου (δειγματοληπτικά: «Βιωματική μέθοδος» ή «Μέθοδος
Βιωμάτων», «Μέθοδος των σχεδίων», «Σχέδιο δράσης», «Σχέδιο εργασίας», «Δημιουργικές
και Συνθετικές Εργασίες», «Σχέδια Συνεργατικής Έρευνας», «Προσχεδιασμένη Δράση»,
«Προσχεδιασμένη Εργασία», «Σχεδιακή Μέθοδος», «Εργασιοκεντρική Μέθοδος») καταδεικνύουν ότι η έννοια δεν απέκτησε ποτέ σταθερά όρια και συγκεκριμένη μορφή. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας υιοθετούμε και τους δύο όρους, όπως καθιερώθηκαν και θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ.Α. 93364/Γ2/30-08-2011 και
Υ.Α.113182 /Γ2 /30-9-2011).

1
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για τη διεξαγωγή ενός project. Επειδή τα θέματα των εργασιών σχετίζονται λιγότερο με τις
καθιερωμένες σχολικές εμπειρίες και περισσότερο με την κοινωνική ζωή, κατά τη διενέργεια ενός project, η κλειστή κοινωνία του σχολείου ανοίγεται προς τον έξω κόσμο. Οι εργασίες καταλήγουν σε ένα προϊόν, για παράδειγμα σε μια έκθεση, ένα περιοδικό, ένα βιβλίο,
μια κατασκευή, μια σχολική εκδήλωση, χωρίς, βέβαια, να αξιολογείται μόνον αυτό, αλλά
όλη η διαδικασία της παραγωγής του (διασκευή από τον περιγραφικό ορισμό του Frey,
2002).
Η λέξη project προέρχεται από το projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο
μυαλό μου και στη σημερινή χρήση της εμπεριέχει δύο έννοιες: το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου. Η χρονική διάρκεια ενός project δεν είναι αυστηρά καθορισμένη 2, ενώ
η πιο διαδεδομένη περιγραφή των σταδίων/βημάτων υλοποίησής του γίνεται αρχικά από
τον Frey (2002: 16-36) και στη συνέχεια -αναφορικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσηαπό τον Ματσαγγούρα (2011: 55-72).
Ιστορική αναδρομή και θεσμοθέτηση του project
Μια πρώτη προσπάθεια άτυπης εισαγωγής της μεθόδου project στην εκπαίδευση ήταν ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων) από το
1992 3. Ακολουθούν, το 2001, τα σχέδια εργασίας και οι διαθεματικές δραστηριότητες, με το
πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης. Στη συνέχεια, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εισηγείται το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 4, ανατρέποντας τον παραδοσιακό και
γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου 5. Ως θεσμοθετημένη διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου αποτελούν οι ερευνητικές εργασίες/project,
από τον Σεπτέμβριο του 2011 6.
Σχέση της μεθόδου project με Παιδαγωγικές αρχές και Διδακτικές πρακτικές
Η μέθοδος project εισάγει ποιοτικές μεταβολές στη διδακτική μεθοδολογία, εστιάζοντας
στην καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών αξιών (μεταγνώση/«το σκέπτεσθαι για τη γνώση», κοινωνική μάθηση) και εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές (καταιγισμός ιδεών/ιδεοθύελλα, χάρτης εννοιών, μελέτη περίπτωσης, μελέτη πεδίου, παιχνίδι
ρόλων, δραματοποίηση, βιβλιογραφική έρευνα, ηχητική απεικόνιση, εικαστική απόδοση
2

Κατά τον Frey (Frey, 2000), υπάρχουν μικρά project (2-6 ώρες), μέτρια (μια μέρα έως μια
εβδομάδα) και μεγάλα (η διάρκειά τους είναι από μία εβδομάδα το λιγότερο και φτάνει
μέχρι χρόνια). Στα θεσμοθετημένα project/ερευνητικές εργασίες στην Α΄ Γενικού Λυκείου
(ΓΕΛ) και Α΄ Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), όπως ορίστηκε για το σχολικό έτος 20112012, η διάρκεια είναι ένα τετράμηνο, δηλαδή συνολικά δύο project (βλ. Υ.Α. υποσημ. 6).
3
Υ.Α Γ2/4867/28-8-1992 και ΦΕΚ 629 τ.Β/ 23-10-1992.
4
ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ 303, τ. Β, 13/3/2033.
5
Γενικότερα, για τις «Σχολικές δραστηριότητες», την «Ευέλικτη ζώνη», το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» και τα «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών», βλ.
στην ιστοσελίδα του www.pi-schools.gr
6
Υ.Α. 93364/Γ2/30-08-2011 και Υ.Α.113182 /Γ2 /30-9-2011.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

323/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ιδεών και συναισθημάτων, οπτικοποίηση ιδεών, προσομοίωση, παιχνίδια, πειράματα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, e-portfolio/φάκελος υλικού κ.λπ.). Στηρίζεται, μάλιστα, σε πρωτοπόρες και πρωτότυπες παιδαγωγικές αρχές 7 και ιδέες και μέσω αυτών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη
νοοτροπία, στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου (Ματσαγγούρας, 2011). Βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, που αξιοποιεί η
μέθοδος project στη διδακτική διαδικασία και πράξη, είναι η παιδοκεντρικότητα, η αυτενεργός μάθηση, η εποπτεία, η εργασία κατά ομάδες, η ζωντανή και αυθεντική σύνδεση του
σχολείου με τη ζωή, η εγγύτητα και η βιωματικότητα, η διαθεματικότητα, η καλλιέργεια
διαπροσωπικών σχέσεων, η αρχή του σχεδιασμού και της διερευνητικής προσέγγισης της
μάθησης, η ανακαλυπτική μάθηση, η εμπλαισιωμένη μάθηση, η αυτόνομη μάθηση, η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, η διάδραση, η αλληλεπίδραση, ο εποικοδομισμός, η θεωρία της
πολλαπλής νοημοσύνης, η κοινωνικοπολιτισμική αλληλεπίδραση, η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) κλπ.
Ανακεφαλαιώνοντας, υποστηρίζουμε ότι η μέθοδος project είναι μια ανοικτή μαθησιακή
διεργασία 8, η οποία διατυπώνει έναν σκοπό, δηλαδή τη γενική πρόθεση που έχει ένα
project, καθώς και τους στόχους, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (τι είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές) και στάσεων (αφορά τις συμπεριφορές που χρειάζεται να μετασχηματιστούν) , οι οποίοι εξειδικεύουν τον σκοπό .
Τα εργαλεία web 2.0
Οριοθέτηση της έννοιας
Με τον όρο Web 2.0 (Ιστός 2.0) περιγράφουμε ένα «νέο οικοσύστημα διαδικτυακών εφαρμογών», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να διαμοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται διαδικτυακά (online) να δρουν, δηλαδή, στον Παγκόσμιο Ιστό, ξεπερνώντας τα
περιορισμένα όρια της πλατφόρμας του υπολογιστή τους. Στη δυναμική δικτυακή αυτή κοινωνία τα άτομα, από παθητικοί αποδέκτες, αναγνώστες και «καταναλωτές» της πληροφορίας, μπορούν να μετασχηματίζονται σε συμμέτοχους και «παραγωγούς», να αλληλεπιδρούν και να διαμορφώνουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενεργές κοινότητες μάθησης και
πρακτικής, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. Η συμμετοχική αυτή εξέλιξη, που αναδεικνύεται
με τη νέα γενιά των τεχνολογιών web 2.0, αποτελεί μια πρόκληση για την εκπαίδευση, η
οποία αναζητά και επιχειρεί να εφαρμόσει διδακτικές πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες η

7

Με βάση τον Ματσαγγούρα οι τέσσερις παιδαγωγικές αρχές είναι: 1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης, 2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών, 3. Η αρχή της Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και του Πλαισίου
της Μάθησης και 4. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών (2011:15-28).
8
Χρησιμοποιούμε τον όρο «διεργασία» και όχι «διαδικασία», καθόσον η «διαδικασία υπονοεί ότι τα γεγονότα μέσα από τα οποία συντελείται η μάθηση βρίσκονται σε γραμμική αλληλουχία, ενώ η διεργασία υπονοεί ότι βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση» (Kόκκος 1998, όπ. αναφ. στο Βασάλα, 2011).
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γνώση εμπεριέχεται στη διασυνδεδεμένη ποικιλία προσεγγίσεων και απόψεων (θεωρία
συνδεσιασμού 9).
Δειγματοληπτική αναφορά
Στη συνέχεια θα καταβληθεί προσπάθεια για μια δειγματοληπτική και όχι εξαντλητική καταγραφή κάποιων εύχρηστων εργαλείων της τεχνολογίας web 2.0, συνοδευόμενων από
ένα μικρό κατάλογο με τους παρόχους υπηρεσιών, τα οποία προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση. Η δειγματοληπτική αναφορά κρίνεται αναγκαία, ώστε να γίνει πιο απτή η προστιθέμενη αξία αυτών των εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών/project στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Για τη συνεργατική παραγωγή κειμένων υπάρχουν αρκετά εργαλεία 10, άλλα εκ των οποίων
απαιτούν εγγραφή και άλλα όχι, με ιδιαίτερα διαδεδομένη την «εύπλαστη πλατφόρμα» του
Wiki 11. Από τις πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες του web 2.0, με την οποία μπορούμε να χτίσουμε μια ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι τα ιστολόγια 12 (blog) και πρόσφατα οι σελίδες μικρο-ιστολογίων (micro-blogging), όπως το Twitter 13.
Εργαλεία οπτικής αναπαράστασης της γνώσης προσφέρονται πολλά. Τα πιο γνωστά και εύχρηστα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι οι νοητικοί (mind maps) και εννοιολογικοί χάρτες 14
(concept mapping), τα σύννεφα λέξεων15 (Tag Clouds), τα γραφήματα πίτας, γραμμής, ταξινόμησης και εύρεσης των δεδομένων, για παράδειγμα η διεπιφάνεια των Many eyes 16.
Αφθονούν οι υπηρεσίες δημοσιοποίησης και προβολής των εργασιών στο ευρύτερο κοινό,
όπως αυτές που προσφέρονται για ανάρτηση βίντεο 17 (εποπτικοποίηση της γνώσης με τη
μορφή ταινίας και τη συνοδεία μουσικής), για δημοσίευση αρχείων παρουσιάσεων σε μορφή ppt ή pdf 18, για ανάρτηση κειμένου σε doc ή pdf 19, για βιντεοσκόπηση20 και καταγραφή
9

Ο συνδεσιασμός επιχειρεί να επεκτείνει τις αρχές του κοινωνικού οικοδομισμού και της
θεωρίας της δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας την τρέχουσα δικτυακή πραγματικότητα. Εκτιμά ότι η γνώση εμπεριέχεται στη διασυνδεδεμένη ποικιλία προσεγγίσεων και απόψεων και ότι η μάθηση έγκειται στη διαδικασία σύνδεσης με αυτή (Τσέλιος, 2011).
10
Πάροχοι υπηρεσιών: www.google.docs, http://titanpad.com, http://entri.co,
http://primarypad.com, http://www.zoho.com
11
Πάροχοι υπηρεσιών: www.wikispaces.com, www.pbworks.com, www.mediawiki.org
www.wikidot.com
12
Πάροχοι υπηρεσιών: www.blogger.com, www.tumblr.com, www.edublogs.com,
www.wordpress.com, www.typepad.com
13
Πάροχος υπηρεσιών: www.twitter.com
14
Πάροχοι υπηρεσιών: www.inspiration.com, http://cmap.ihmc.us
15
Πάροχοι υπηρεσιών: www.wordle.net, www.tagxedo.com, www.tagul.com
16
Πάροχος υπηρεσιών: http://www-958.ibm.com/me
17
Πάροχοι υπηρεσιών: www.youtube.com, http://windows.microsoft.com/el-GR/windowslive/movie-maker (movie maker των windows)
18
Πάροχοι υπηρεσιών: www.slidesharenet, iSpring Presenter, www.prezi.com
19
Πάροχος υπηρεσιών: http://www.scribd.com
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της πορείας και εξέλιξης των εργασιών του project, τα οποία αποτελούν ισχυρό κίνητρο για
επιμελημένη ενασχόληση των μαθητών με τις ερευνητικές εργασίες.
Διαδικτυακά λογισμικά προσφέρονται αρκετά, προκειμένου οι μαθητές να κατασκευάσουν
εύκολα και γρήγορα διαδραστικές αφίσες 21, εντυπωσιακές ή διαδραστικές ιστορίες/παρουσιάσεις με μορφή κολλάζ 22, κόμικς 23, μέσα από τα οποία μπορούν να εκφράσουν
και να αποτυπώσουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα και τη φαντασία τους, χωρίς
ιδιαίτερες γνώσεις γραφιστικής, αλλά επιστρατεύοντας και μόνο την καλλιτεχνική τους φύση.
Η δραματοποίηση, μέσω της ανάληψης ρόλων, που επιτυγχάνεται κατά τη διενέργεια ενός
project, με τα παιχνίδια ιδεατών/εικονικών κόσμων24 διασφαλίζει το μαθητικό ενδιαφέρον,
ενεργοποιεί πρωτοβουλίες για τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση διαφωνιών και εν
τέλει ενισχύει την αλληλεξάρτηση εντός της συνεργαζόμενης ομάδας.
Τα εργαλεία δημιουργίας και ανάρτησης διαδικτυακών ερωτηματολογίων25 μπορούν να
υποβοηθήσουν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μελών των
ομάδων και της γενικότερης πορείας μιας ερευνητικής εργασίας.
Τέλος, τα εργαλεία μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων 26, τα οποία
παρέχουν την άμεση και αυτόματη πρόσβαση στο κοινό υλικό που μοιράζονται οι ομάδες,
το Skype, μια από τις πλέον γνωστές υπηρεσίες επικοινωνίας, καθώς και το ηλεκτρονικό
χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) με τον πολύπλευρο ρόλο του στα project συντελούν σε μια
προσπάθεια αναβάθμισης των ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση.
Προστιθέμενη αξία των εργαλείων web 2.0 στις ερευνητικές εργασίες/project
Μέσα από τα συνεργατικά περιβάλλοντα των εργαλείων web 2.0 διασφαλίζεται η δυναμική της ομάδας, αναφορικά με την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας και την
επιρροή που ασκεί στην ομάδα το πλαίσιο της λειτουργίας της. H συνεργασία και η αξιοποίηση της συλλογικής εμπειρίας συνιστά έναν από τους στόχους της ομαδοσυνεργατικής
μάθησης, βασικής αρχής στην οποία στηρίζεται το project. Παράλληλα, οι μαθητές εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία μπορούν να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας, να έρθουν σε
επαφή και να μοιραστούν σκέψεις, ιδέες, εργασίες με την τοπική κοινωνία, με άλλα σχολεία, άλλες πόλεις, άλλες χώρες (διασχολική και διεθνή συνεργασία). Εξάλλου, βασικός μα-

20

Πάροχος υπηρεσιών: http://www.jaycut.com
Πάροχος υπηρεσιών: http://edu.glogster.com
22
Πάροχος υπηρεσιών: http://www.vuvox.com
23
Πάροχοι υπηρεσιών: http://www.pixton.com, http://www.toondoo.com/
24
Πάροχοι υπηρεσιών: http://secondlife.com, http://www.activeworlds.com,
http://www.questatlantis.org
25
Πάροχοι υπηρεσιών: η εταιρεία Google, http://www.surveymonkey.com
26
Πάροχοι υπηρεσιών: www.dropbox.com, www.box.net, www.rapidshare.com,
www.ifile.it www.Megachares.com, www.Hotfile.com
21
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θησιακός στόχος των ερευνητικών εργασιών αποτελεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Η παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου μέσα από περιβάλλοντα που διευκολύνουν τον πειραματισμό, τη δοκιμή και τον έλεγχο, η ύπαρξη «ιστορικού αλλαγών» με δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενες εκδόσεις της σελίδας, επιτρέπουν την καταγραφή της ατομικής συμβολής, καθώς και της ατομικής ευθύνης τού κάθε μαθητή ή της συλλογικής, αναφορικά με
την ομάδα. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή ή την ομάδα να δώσει εξηγήσεις
για τις όποιες αλλαγές ή αναθεωρήσεις και έτσι ενισχύεται η στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων με επιστημονικά και αξιακά κριτήρια. Διευκολύνονται, μάλιστα,
σημαντικά οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, αναπτύσσεται η κριτική
και αυτοκριτική σκέψη γύρω από ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, επιτυγχάνεται ο αναστοχασμός για την εξέλιξη και την πορεία της γνώσης και προωθείται ο επιστημονικός τρόπος σκέψης σε μεταγνωστικό επίπεδο.
Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία οπτικοποίησης, επιτυγχάνουν τον οπτικό τρόπο
αναπαράστασης της γνώσης, αποκτώντας μια ολική θεώρηση, αλλά και επιλεκτική εστίαση
σε μια γνωστική περιοχή. Οργανώνουν τη σκέψη τους γύρω από μια γνωστική περιοχή, επισκοπούν, κατηγοριοποιούν, συμπυκνώνουν, κατανοούν την πολυπλοκότητα των διασυνδέσεων του περιεχομένου σε μεγάλα κείμενα, περιγράφουν οπτικά τις σχέσεις μεταξύ των
ιδεών, αναγνωρίζουν τις λέξεις-κλειδιά που επαναλαμβάνονται στο κείμενο, προβαίνουν σε
μέτρηση και σύγκριση συχνοτήτων εμφάνισης συγκεκριμένων λέξεων και βγάζουν χρήσιμα
συμπεράσματα, σε σχέση με τις συγγραφικές συνήθειες ή το μήνυμα του κειμένου. Μέσα
από την εμπλοκή τους σε τέτοιες δραστηριότητες προκύπτει μαθησιακό κέρδος σε όλα τα
επίπεδα της πυραμίδας του Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση).
Τα εργαλεία δημοσιοποίησης προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να ανεβάσουν τις
ομαδικές ή ατομικές τους εργασίες, να τις συγκεντρώσουν εν είδει ενός portfolio επιτευγμάτων, να τις προβάλουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τις αναρτημένες εργασίες. Με τη διάχυση «καλών πρακτικών», επιτυγχάνονται η
αλληλεπίδραση, η αλληλόδραση και ο αναστοχασμός, με ορατά τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα, αλλά και η απαραίτητη διαφάνεια που αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της σχετικής διαδικασίας.
Τα εργαλεία web 2.0 υποστηρίζουν τη δημιουργική έκφραση του μαθητή, καθώς ενσωματώνουν ποικίλους τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης της νέας γνώσης. Το τέχνημα εκφράζει την κύρια ιδέα της ερευνητικής εργασίας και μπορεί να έχει τη μορφή κατασκευής,
καλλιτεχνικής σύνθεσης, δισδιάστατης ή τρισδιάστατης αναπαράστασης, κολλάζ, αφίσας,
βίντεο, φιλμ (Ματσαγγούρας, 2011: 23).
Οι υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας επιτρέπουν την παρέμβαση ομιλητών απομακρυσμένα με σύντομες εισηγήσεις μέσα στην τάξη, την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών, την υποστήριξη και φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τον προγραμματισμό των βημάτων εργασίας, τη διάδραση, με απώτερο στόχο
την υλοποίηση, κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, της ερευνητικής εργασίας.
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Η διεξαγωγή εικονικών εργαστηρίων και πειραμάτων με το ελάχιστο ρίσκο, η συμμετοχή σε
παιχνίδια ιδεατών/εικονικών κόσμων, ο επιμερισμός και η ανάληψη εναλλακτικών ρόλων
(δραματοποίηση), η κατασκευή ταυτότητας, η ενεργητική έκφραση προσωπικών στρατηγικών εξερεύνησης, η βίωση μιας ιδεατής, αλλά την ίδια στιγμή, αυθεντικής εμπειρίας, η εμπλοκή σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια, η κριτική σκέψη μέσα από διαδικασίες λήψης
απόφασης υποστηρίζονται από τα τεχνολογικά εργαλεία web 2.0. Υπογραμμίζεται εδώ η
σημασία της εμπειρικής γνώσης, δηλαδή της γνώσης που στηρίζεται στην πράξη και υποκινεί το μαθητή να «μαθαίνει πράττοντας», ικανοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες
επί των οποίων στηρίζεται η μέθοδος project. Παράλληλα, υλοποιείται ο βασικός μαθησιακός στόχος μιας ερευνητικής εργασίας, που δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο της μάθησης
(δηλωτική γνώση), αλλά επεκτείνεται στη διαδικασία της μάθησης (διαδικαστική γνώση).
Τέλος, η αναζήτηση και διερεύνηση της διαδικτυακής πληροφορίας, η μελέτη και η επιλογή
από τα διαθέσιμα δεδομένα, η επαφή με κείμενα πολυτροπικά και διαφόρους σημειωτικούς πόρους, φέρνει σε επαφή τους μαθητές με ποικίλους γραμματισμούς, τον ψηφιακό/τεχνολογικό και κριτικό γραμματισμό, που αποτελούν και βασικό μαθησιακό στόχο των
ερευνητικών εργασιών/project.
Συμπεράσματα
Μετά τη σύντομη επισκόπηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα εργαλεία web 2.0 και
των συγκεκριμένων εφαρμογών τους, κατά την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών
/project στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώνουμε ότι η έννοια της μάθησης δεν
ταυτίζεται πλέον με τη μετάδοση της γνώσης, αλλά με το αποτέλεσμα της κινητοποίησης
ενός πολυσύνθετου γνωστικού μηχανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τα διαθέσιμα γνωστικά
εργαλεία και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα στο περιβάλλον που πραγματώνεται η
μάθηση.
Όταν τα εργαλεία web 2.0 λειτουργούν επικουρικά, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και
βελτιστοποιούν τη μαθησιακή διαδικασία, όταν υπάρχει καθορισμένο πλαίσιο με ρητούς
μαθησιακούς στόχους και δεν δίνεται έμφαση στον χειρισμό του περιβάλλοντος, τότε μόνο
μπορούμε να μιλάμε για προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας web 2.0 στις ερευνητικές εργασίες/project.
Συνεπώς, πρόκληση για εκπαιδευτικούς και μαθητές αποτελεί όχι μόνο η γνωριμία των εργαλείων web 2.0, που παρουσιάζουν δυναμική για τη διδακτική παρέμβαση, αλλά και ο
τρόπος αξιοποίησης και ενσωμάτωσής τους στις ερευνητικές εργασίες/project για την επίτευξη των μαθησιακών και παιδαγωγικών στόχων. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε, ότι το
μέσο είναι απλώς μια κιμωλία και δεν κυριαρχεί στο μάθημα.
Βιβλιογραφία
1. Depover, C., Karsenti, T., Κόμης, Β. (2010). Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας,
Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
2. Frey, K. (2002). Η «Μέθοδος Project» Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως
θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
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Η συμπτωματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας από παιδιά μέσω της παρακολούθησης
ενός ξενόγλωσσου υποτιτλισμένου τηλεοπτικού προγράμματος
Λέκκαϊ Ίνα
Νηπιαγωγός
inalekka@gmail.com
Περίληψη
Μια σειρά από διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι τα υποτιτλισμένα τηλεοπτικά προγράμματα παρέχουν ένα πλούσιο πλαίσιο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Επιπλέον, οι θεατές
είναι συνήθως ιδιαίτερα παρακινημένοι να καταλάβουν αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε εάν παιδιά Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού (Ν = 93) μαθαίνουν
ιταλικές λέξεις από την παρακολούθηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος στα ιταλικά με
ελληνικούς υπότιτλους. Τα παιδιά εντάχθηκαν τυχαία σε μία από τις τρεις πειραματικές
συνθήκες όπου: (α) παρακολουθούν ένα ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με ελληνικούς
υπότιτλους, (β) παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα χωρίς υπότιτλους και (γ)
παρακολουθούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα στα ελληνικά (ελέγχου). Η παρέμβαση διεξήχθη
με τη χρήση 15λεπτου στιγμιότυπου από το παιδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Ντόρα η Εξερευνήτρια». Η κατάκτηση λεξιλογίου και η αναγνώριση ιταλικών λέξεων ήταν υψηλότερα
στην συνθήκη με τους υπότιτλους, υποδεικνύοντας έτσι ότι Έλληνες μαθητές του δημοτικού
σχολείου μπορούν συμπτωματικά να κατακτήσουν λεξιλόγιο σε μια ξένη γλώσσα μέσα από
την παρακολούθηση υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Λέξεις κλειδιά: Συμπτωματική κατάκτηση γλώσσας, Υποτιτλισμένα προγράμματα, Τηλεόραση, Ιταλικά.
Εισαγωγή
Ο άνθρωπος κατακτά τη μητρική του γλώσσα εντελώς φυσικά, χωρίς συστηματική διδασκαλία, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που εκτείνεται ουσιαστικά στα πρώτα πέντε
χρόνια της ζωής του. Στην περίπτωση της εκμάθησης μίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι σύμφωνα με τη ψυχολογία της μάθησης μία γλώσσα κατακτάται
από ένα άτομο κυρίως μέσω των γλωσσικών ερεθισμάτων που παρέχονται από το περιβάλλον (Τριάρχη-Hermann, 2000). Ο τρόπος με τον οποίον τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν έχει
μελετηθεί και ερευνηθεί ευρέως, με αποτέλεσμα να έχουν διατυπωθεί ποικίλες ερμηνευτικές θεωρίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για την αύξηση και την ανάπτυξη του λεξιλογίου
των παιδιών όσο στη μητρική τόσο και σε μια ξένη γλώσσα ουσιώδους σημασίας είναι η
εκτενής επαφή με πλούσια και φυσική γλώσσα, καθώς η ευρύτερη έννοια μιας λέξης δεν
μπορεί να γίνεται πλήρως αντιληπτή παρά μόνο εάν η λέξη συναντάται σε ποικίλη
σημασιολογικά και συντακτικά πλαίσια (Koolstra & Beentjes, 1999). Ο Rapaport (2000) ορίζει την κατάκτηση λεξιλογίου με βάση το πλαίσιο (Contextual vocabulary acquisition, CVA)
ως την ενεργή, σκόπιμη κατάκτηση μιας έννοιας για μια λέξη μέσα σε ένα κείμενο, μέσα
από συλλογισμούς με βάση το πλαίσιο-συμφραζόμενα.
Οι τεχνολογίες των μέσων, όπως το βίντεο, ο ήχος, και το λογισμικό υπολογιστών, έχουν
βρει όλο και περισσότερο το δρόμο τους στις τάξεις της ξένης γλώσσας, και διάφορες μελέ-
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τες (Danan 1992; 2004 μεταξύ άλλων) έχουν πιστοποιήσει την αξία τους ως υλικό εκμάθησης ξένων γλωσσών (Kuppens, 2010). Η τηλεόραση για παράδειγμα αποτελεί για τους ομιλητές (η λέξη ομιλητής χρησιμοποιείται και με την έννοια «εκείνου που μαθαίνει μία ξένη
γλώσσα») μία πολύτιμη πηγή ακουστικού ερεθίσματος σε μια ξένη γλώσσα (Γ2). Η έρευνα
έχει δείξει ότι η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ξένη γλώσσα (Γ2) μπορεί
να διευκολύνει την συμπτωματική μάθηση Γ2 λεξιλογίου. Σε μεγάλες γλωσσικές κοινότητες,
η συντριπτική πλειοψηφία των τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι στην πρώτη τους γλώσσα.
Σε μικρές γλωσσικές κοινότητες, ωστόσο, σημαντικός αριθμός από τα τηλεοπτικά
προγράμματα υποτιτλίζονται δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα για κατάκτηση λεξιλογίου
τόσο στην μητρική γλώσσα όσο και σε ξένες γλώσσες. Σε πολλές χώρες η τηλεόραση αποτελεί κομμάτι της καθημερινής ζωής των παιδιών ηλικίας δύο έως επτά ετών, τα οποία βλέπουν καθημερινά διάφορες εκπομπές. Κυριαρχεί επίσης ως πηγή πληροφόρησης και απόκτησης νέων γνώσεων και για τους ενήλικες.
Υποτιτλισμένα Τηλεοπτικά Προγράμματα
Οι Luyken et al. (1991) γράφουν ότι σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η
Γαλλία, τα ξενόγλωσσα τηλεοπτικά προγράμματα κυρίως μεταγλωττίζονται ενώ σε μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο (και η Ελλάδα), που εισάγουν πολλά
περισσότερα ξενόγλωσσα προγράμματα απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες χώρες, ο υποτιτλισμός είναι κοινή πρακτική (Koolstra & Beentjes, 1999). Στη μεταγλώττιση, οι αυθεντικές ξενόγλωσσες φωνές των ηθοποιών αντικαθίστανται από φωνές στη γλώσσα του κοινού στο οποίο
απευθύνεται το κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα∙ στον υποτιτλισμό ο αυθεντικός λόγος του
προγράμματος μένει ανέγγιχτο ενώ ο υπότιτλοι, στη γλώσσα του κοινού που απευθύνεται
το πρόγραμμα, προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο πιο συχνός λόγος που ο υποτιτλισμός προτιμάται περισσότερο σε σχέση με τη μεταγλώττιση σε μικρότερες χώρες είναι
το κόστος. Οι Luyken et al. (1991) υπολόγισαν το μέσο κόστος διάφορων τεχνικών για τη
μεταγλώττιση μιας ώρας υλικού τηλεοπτικού προγράμματος. Όπως προκύπτει, το μέσο κόστος για τη μεταγλώττιση μιας ώρας προγράμματος είναι 15 φορές πάνω από το μέσο κόστος για τον υποτιτλισμό μιας ώρας του ίδιου προγράμματος κάνοντας τον υποτιτλισμό 15
φορές πιο φτηνό από τη μεταγλώττιση Από αισθητικής απόψεως, ένα πλεονέκτημα του υποτιτλισμού είναι ότι διατηρούνται οι αυθεντικές φωνές των ηθοποιών, ένα τηλεοπτικό
πρόγραμμα “υποφέρει” αισθητικά στην περίπτωση της μεταγλώττισης καθώς η ατμόσφαιρά του εν μέρει αποδίδεται και μέσα από την αυθεντική του γλώσσα. Μειονέκτημά τους
ωστόσο είναι το ότι μπορεί να αποσπούν τον θεατή από το να παρακολουθούν τις πραγματικές εικόνες, καθώς αφενός καλύπτουν εν μέρει το έργο, και γιατί διαβάζοντας τους υπότιτλους ο θεατής απομακρύνει το βλέμμα του από το έργο (Koolstra & Beentjes, 1999).
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του υποτιτλισμού σε σύγκριση με τη μεταγλώττιση είναι ότι
μπορεί να προκύψει μάθηση. Με τα υποτιτλισμένα προγράμματα υπάρχουν τουλάχιστον
τρία διαφορετικά κανάλια εισροών (input channels): η οπτική εικόνα, η ηχητική λωρίδα (the
soundtrack) (συμπεριλαμβανομένων και των ξένων φωνών) και οι υπότιτλοι. Μία μελέτη
πάνω στην επίδραση της τηλεόρασης στις αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών όπου 828
παιδιά δημοτικού σχολείου παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια 3 χρόνων έδειξε ότι η
ανάγνωση των υπότιτλων στην τηλεόραση μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη της ικανότη-
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τας των παιδιών να αποκωδικοποιούν λέξεις καθώς παρέχει αρκετή εξάσκηση στην αποκωδικοποίηση λέξεων (Koolstra & Beentjes, 1999). Μία δεύτερη πιθανή μαθησιακή επίδραση
της υποτιτλισμένης τηλεόρασης είναι η κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας. Πολύς κόσμος πιστεύει ότι η παρακολούθηση υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων από παιδιά και
ενήλικες, συμβάλλει στην επάρκειά τους στις ξένες γλώσσες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την
Αγγλική γλώσσα καθώς τα περισσότερα υποτιτλισμένα τηλεοπτικά προγράμματα σε μικρές
ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Μεγάλη Βρετανία. Οι θεατές αυτών των μέσων έρχονται σε επαφή με σημαντικό ποσοστό Αγγλικής γλώσσας ομιλούμενη από φυσικούς ομιλητές. Σε μελέτη που διεξήχθη στην Ολλανδία (Vinjé, 1994) το ένα τέταρτο των παιδιών που φοιτούσαν στην ΣΤ’ δημοτικού δήλωσαν
ότι μαθαίνουν περισσότερα αγγλικά από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση απ’ ό,τι μαθαίνουν στο σχολείο, όπου τα αγγλικά διδάσκονται από την Ε’ δημοτικού (Koolstra & Beentjes,
1999).
Η προσδοκία ότι τα υποτιτλισμένα τηλεοπτικά προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν στην
εκμάθηση λέξεων σε μία ξένη γλώσσα ακούγεται λογική καθώς η εκμάθηση λεξιλογίου σε
μία τέτοια συνθήκη προκύπτει όχι γιατί ο ομιλητής προσπαθεί να μάθει κάποιες λέξεις αλλά επειδή ο θεατής προσπαθεί να καταλάβει τι λέγεται, τραγουδιέται ή γράφεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Επίσης, η σημασία των λέξεων γίνεται αντιληπτή από το πλαίσιο μέσα
στο οποίο παρουσιάζονται. Παρά το ότι αφενός το νόημα μιας λέξης συχνά δεν αποκαλύπτεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κι αφετέρου συχνά οι υπότιτλοι δεν παρέχουν τις ακριβείς μεταφράσεις του αρχικού χειρογράφου (Rapaport, 2000), αρκετά πειράματα έχουν
δείξει ότι η παρακολούθηση ξενόγλωσσων τηλεοπτικών προγραμμάτων με υπότιτλους (και
χωρίς) επηρεάζει θετικά την ικανότητα στις ξένες γλώσσες παιδιών και εφήβων (Van
Lommel, Laenen & d'Ydewalle 2006 μεταξύ άλλων). Η κατανόηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων μπορεί να είναι ευκολότερη από την κατανόηση του γραπτού κειμένου και τη
συνομιλία, επειδή το λεξιλόγιο που “ακούγεται” στα τηλεοπτικά προγράμματα υποστηρίζεται και από την εικόνα Webb & Rodgers (2009a).
Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν συμβαίνει μέσα σε
ένα αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου οι ομιλητές εκτίθενται σε αυθεντικά γλωσσικά ερεθίσματα που τους είναι κατανοητά και τα θεωρούν ενδιαφέροντα. Με τα αυθεντικά κείμενα οι μαθητές αποκτούν μια κατά το δυνατό πλήρη εικόνα της χρήσης των λέξεων
στα φυσικά τους περιβάλλοντα, γιατί τέτοιου είδους κείμενα δείχνουν όχι μόνο την ορθή
γραμματικά χρήση των λέξεων αλλά και την κατάλληλη, τη σύμφωνη με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση χρήση τους. Η παρακολούθηση υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων συνεπώς, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικών ειδών γλωσσική κατάκτηση καθώς όταν ο μαθητής μαθαίνει τη γλώσσα μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, καλείται να
αντιμετωπίσει γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και καινούριο λεξιλόγιο. Για παράδειγμα εκτός από την κατάκτηση της σημασίας της λέξης, κανείς μπορεί να μάθει τη σημασία εκφράσεων ή τυποποιημένων προτάσεων (π.χ. “Ciao amico!”) ακόμη και σε ποιες περιστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται. Ακόμα, τα διαφημιστικά κείμενα προσφέρονται για
την κατανόηση και την εκμάθηση προστακτικής και υποτακτικής έγκλισης. Επίσης μπορεί να
υπάρξει βελτίωση στην ικανότητα του θεατή να διακρίνει ξεχωριστές λέξεις στη ροή του
προφορικού λόγου, την προφορά των λέξεων, και βελτίωση στην ικανότητα δημιουργίας
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σωστών προτάσεων. Επιπλέον, οι θεατές μπορεί να μάθουν να διακρίνουν διαφορετικές
προφορές αλλά και διαφορετικές μορφές του λόγου (π.χ. επίσημο, αργκό). Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην συμπτωματική κατάκτηση στοιχείων του λεξιλογίου.
Η έρευνα για τη συμπτωματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας
μέσω υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων
Η άποψη ότι η γνώση νέων λέξεων μπορεί να κατακτηθεί μέσω της έκθεσης σε προφορικά
ερεθίσματα είναι καλά καθιερωμένη. Πολλές έρευνες σχετικά με την συμπτωματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας από δημοφιλή Μέσα έχουν επικεντρωθεί στα τηλεοπτικά προγράμματα και έχουν δείξει ότι η παρακολούθησή τους ενισχύει τη συμπτωματική κατάκτηση λεξιλογίου. Δεκαετίες πριν, ο Elley (1989) αναφέρει ότι τα παιδιά διατηρούν τη γνώση
των νέων λέξεων που ακούν στις ιστορίες που τους διαβάζονται. Σε δύο πειράματα, δάσκαλοι δημοτικού στη Νέα Ζηλανδία διάβαζαν ιστορίες μεγαλόφωνα στα παιδιά της τάξης, και
μέσω pre-test και post-test μέτρησαν την έκταση του νέου λεξιλογίου που τα παιδιά κατέκτησαν από την ανάγνωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προφορική ανάγνωση ιστορίας
αποτελεί σημαντική πηγή κατάκτησης λεξιλογίου, είτε η ανάγνωση συνοδεύεται από την
εξήγηση του δασκάλου για την έννοια των λέξεων είτε όχι∙ τρία τμήματα 8χρονων παρουσίασαν κατάκτηση λεξιλογίου 15% από την ιστορία χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση του δασκάλου και τρία τμήματα που έλαβαν εξηγήσεις παρουσίασαν κατάκτηση 40%. Επίσης, οι
Koolstra & Beentjes (1999) αναφέρουν ότι φοιτητές μάθαιναν συμπτωματικά τη σημασία
λέξεων μέσω του ακαδημαϊκού διαβάσματος (academic reading) χωρίς τη ρητή πρόθεση να
μάθουν λέξεις.
Από τότε άλλες μελέτες έχουν διερευνήσει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εξερεύνηση ενός βίντεο, την παρακολούθηση ενός βιντεοσκοπημένου διαλόγου στην τάξη, την
εκτέλεση ηχογραφημένων οδηγιών προκειμένου να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα στην
τάξη, την παρακολούθηση ενός προγράμματος με και χωρίς υπότιτλους και την παρακολούθηση (ακουστικά) ιστοριών που διαβάζονται δυνατά. Η Vidal (2003) διερεύνησε την κατάκτηση λεξιλογίου μέσω από το ακαδημαϊκό άκουσμα (academic listening) και έδειξε ότι η
γνώση λεξιλογίου των φοιτητών μετά τη διάλεξη ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι πριν ακούσουν
τη διάλεξη. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι όσοι μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα (Γ2)
μπορούν να επιτύχουν την κατάκτηση ενός μικρού αλλά σημαντικού λεξιλογίου μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων επικεντρωμένες στην κατανόηση (comprehension - focused
listening) (Horst, 2010). Σε μία μελέτη (Brown, Waring, & Donkaewbua, 2008) συγκρίνεται η
συμπτωματική κατάκτηση λεξιλογίου από ιστορίες που διαβάζονταν σε τρεις διαφορετικές
πειραματικές συνθήκες: μόνο να διαβάζονται, να διαβάζονται ενώ ακούγεται το κείμενο,
και να ακούγονται μόνο. Η απόδοση ως προς τη γνώση λέξεων έδειξε την τρίτη συνθήκη ως
τη λιγότερο αποτελεσματική, η κατάκτηση αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ μικρή και επιρρεπής
στο να χαθεί με την πάροδο του χρόνου. Μια σειρά ερευνών που επιχειρούν να μετρήσουν
την συμπτωματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας που προκύπτει από την παρακολούθηση
υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε μη-εκπαιδευτικές συνθήκες (d'Ydewalle &
Pavakanun, 1989; 1995; 1997; Pavakanun & d'Ydewalle, 1992; d'Ydewalle & Van de Poel,
1999 μεταξύ άλλων) δείχνει ότι υπάρχει αναμφίβολα σημαντική συμπτωματική γλωσσική
κατάκτηση απλά και μόνο από την παρακολούθηση ενός σύντομου υποτιτλισμένου τηλεο-
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πτικού προγράμματος. Στο αντίστοιχο ολλανδικό πείραμα (Koolstra & Beentjes, 1999) τα
παιδιά που παρακολούθησαν τη εκδοχή με τους υπότιτλους τα πήγαν σημαντικά καλύτερα
από τα παιδιά που παρακολούθησαν τη μη υποτιτλισμένη εκδοχή, τα οποία τα πήγαν σημαντικά καλύτερα από την ομάδα ελέγχου. Επίσης, τα μεγαλύτερα παιδιά τα πήγαν καλύτερα από τα μικρότερα.
Η παρούσα μελέτη
Το εάν τα παιδιά δημοτικού μπορούν συμπτωματικά να κατακτήσουν στοιχεία μιας ξένης
γλώσσας μέσα από την παρακολούθηση ξενόγλωσσων υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε μια μη-εκπαιδευτική συνθήκη, έχει μελετηθεί λιγότερο σε σχέση με άλλες
ηλικιακές ομάδες σε διεθνές επίπεδο. Στον Ελλαδικό χώρο τέτοιου είδους μελέτες είναι ακόμα πολύ περιορισμένες. Η παρούσα μελέτη είναι μια επέκταση των διεθνών πειραμάτων
υποτιτλισμού αλλά διαφοροποιείται από αυτά στα περισσότερα χαρακτηριστικά της (γλώσσα,
ηλικίες, τηλεοπτικό πρόγραμμα κλπ.), διερευνά τη βραχυπρόθεσμη επίδραση ενός ιταλικού
τηλεοπτικού προγράμματος, με υπότιτλους και μη, στη συμπτωματική γλωσσική κατάκτηση
παιδιών ηλικίας από 9 έως 12 ετών. Είναι λογικό ότι για να προκύψει κατάκτηση λεξιλογίου
από τα υποτιτλισμένα τηλεοπτικά προγράμματα, το περιεχόμενο των προγραμμάτων πρέπει να παρουσιάζει κατανοητό υλικό (comprehensible input) (Krashen, 1985) να μην υπερβαίνει την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών. Επίσης, η ταχύτητα του διαλόγου, η προφορά των λέξεων και το μέγεθος του ξενόγλωσσου προφορικού ερεθίσματος μπορούν να
καταστήσουν την κατανόηση των ξενόγλωσσων τηλεοπτικών προγραμμάτων δύσκολη
(Webb, 2010) γι’ αυτό επιλέχτηκε υλικό όπου προφέρονται καθαρά, κατανοητά ιταλικά.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης ακολουθείται η διάκριση μεταξύ της κατάκτησης (ac-

quisition) και της εκμάθησης (learning). Η πρώτη είναι υποσυνείδητη, συμπτωματική (incidental), τυχαία, γίνεται χωρίς συστηματική καθοδήγηση-διδασκαλία και συμβαίνει σε μηεκπαιδευτική συνθήκη (για παράδειγμα στο σαλόνι του σπιτιού παρακολουθώντας τηλεόραση). Η δεύτερη είναι συνειδητή, σκόπιμη (intentional), αποτέλεσμα συστηματικής καθοδήγησης-διδασκαλίας (instructional) και συμβαίνει σε εκπαιδευτική συνθήκη (δηλ. σε οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον).
Υποθέσεις
Καθώς οι υπότιτλοι και η γλώσσα του προγράμματος προβάλλονται σχεδόν ταυτόχρονα
υποθέτουμε ότι οι υπότιτλοι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο πλούσιου πλαισίου μέσα στο οποίο τα παιδιά μπορούν να μάθουν ιταλικές λέξεις υπό τον όρο ότι είναι σε θέση
να διακρίνουν τις λέξεις που ακούγονται στο πρόγραμμα.
Υ1: Έλληνες μαθητές δημοτικού ηλικίας από 9 έως 12 ετών μπορούν να κατακτήσουν συμπτωματικά ιταλικές λέξεις από το υποτιτλισμένο ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε μία δευτερεύουσα υπόθεση ότι οι υπότιτλοι δεν
αποσπούν την προσοχή των παιδιών κατά την παρακολούθηση του προγράμματος
υπονομεύοντας έτσι την κατανόησή του. Επίσης, υπάρχει η προσδοκία ότι τα μεγαλύτερα
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παιδιά σε σύγκριση με τα μικρότερα, μπορούν να μάθουν περισσότερες ιταλικές λέξεις από
το υποτιτλισμένο ιταλικό πρόγραμμα.
Υ2: Τα μεγαλύτερα σε ηλικία ελληνόπουλα (Ε’ και Στ’ δημοτικού) μαθαίνουν περισσότερες
ιταλικές λέξεις από ένα υποτιτλισμένο ιταλικό πρόγραμμα από τα μικρότερα σε ηλικία (Δ’
δημοτικού).
Σχεδιασμός της παρέμβασης
Η παρούσα οργανωμένη ερευνητική παρέμβαση είναι μία οιονεί πειραματική έρευνα που
κινείται στο πρότυπο “έρευνα-δράση” και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2010-2011. Τρεις ηλικιακές ομάδες συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 9-12 χρονών (Δ’, Ε’ και Στ’ δημοτικού) ο συνολικός αριθμός του δείγματος φτάνει 94 (39 αγόρια και 55 κορίτσια).
Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν τυχαία στις πειραματικές ομάδες.

Τάξη

Πειραματική
Ομάδα 1
Συνθήκη 1 (Υπότιτλοι)

Πειραματική
Ομάδα 2
Συνθήκη 2 (Χωρίς)

Ομάδα Ελέγχου
Συνθήκη Ελέγχου (Ελληνικά)

Σύνολο

Στ’

11 (7κ+4α)

12 (7κ+5α)

11 (7κ+4α)

35 (21κ+13α)

Ε’

8 (5κ+3α)

7 (5κ+2α)

8 (5κ+3α)

23 (15κ+8α)

Δ’

12 (6κ+6α)

12 (6κ+6α)

12 (6κ+6α)

35 (18κ+18α)

Σύνολο

31 (18κ+13α)

31 (18κ+13α)

31 (18κ+13α)

93 (55κ+39α)

Πίνακας 1. Σχεδιασμός της παρέμβασης

Υλικό
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 3 συνθήκες είναι ένα 15λεπτο κινούμενο σχέδιο στα ιταλικά.
Επιλέχτηκε παιδικό κινούμενο σχέδιο (αντί για ντοκιμαντέρ που ήταν η αρχική σκέψη) διότι
αφενός μπορεί να διασκεδάζει τα παιδιά-μαθητές αλλά πιο σημαντικό μπορεί να τα κινητοποιεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Η κατάκτηση ιταλικού λεξιλογίου αξιολογείται με τη
βοήθεια ενός τεστ πολλαπλής επιλογής όπου ζητείται η ελληνική μετάφραση 35 ιταλικών
λέξεων-στόχων που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα. Κάθε μια από τις ιταλικές λέξειςστόχους “ακούγεται” τουλάχιστον τέσσερις φορές σε ολόκληρο το πρόγραμμα ενώ η μετάφρασή της εμφανίζεται στους υποτίτλους. Το τεστ παρουσιάζεται στα παιδιά μέσω ενός
αρχείου ήχου τα οποία καλούνται να επιλέξουν τη σωστή ελληνική μετάφραση της ιταλικής
λέξης επιλέγοντας από τρεις γραπτές εναλλακτικές απαντήσεις. Όλες οι εναλλακτικές λύσεις
που δίνονται είναι λέξεις που εμφανίζονται στους υποτίτλους με, όσο το δυνατόν περισσότερο, ίση συχνότητα εμφάνισης στους υποτίτλους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν εάν οι ιταλικές λέξεις που ακούγονται από το αρχείο ήχου ακούστηκαν και στο ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που είδαν, απαντώντας αναλόγως Ναι ή Όχι. Το τεστ αναγνώ-
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ρισης λέξεων αποτελείται από 30 ιταλικές λέξεις από τις οποίες οι 20 ακούγονται στο πρόγραμμα και οι άλλες 10 δεν χρησιμοποιούνται καθόλου στο πρόγραμμα.
Διαδικασία
Σε κάθε συνθήκη τα παιδιά συμμετέχουν σε ομάδες των 7-12 μαθητών σε κενές αίθουσες
στο κτίριο του δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά της πρώτης πειραματικής ομάδας (Συνθήκη
1) παρακολουθούν το ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με υπότιτλους, στη δεύτερη πειραματική ομάδα (Συνθήκη 2) παρακολουθούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς υπότιτλους και
στην ομάδα ελέγχου (Συνθήκη Ελέγχου) οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα στα ελληνικά. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 15 λεπτά και η προβολή γίνεται δύο φορές διαδοχικά και στις τρεις συνθήκες. Αμέσως μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάκτησης των ιταλικών που προκύπτει από την παρακολούθηση
του προγράμματος μέσω του τεστ (που αποτελείται από τα δύο μέρη, το τεστ ιταλικού λεξιλογίου στόχου και το τεστ αναγνώρισης λέξεων). Η Συνθήκη, η Τάξη και το Φύλο είναι οι
ανεξάρτητες μεταβλητές οι τιμές των οποίων κωδικοποιούνται.
Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων μεταξύ των
τριών ομάδων της παρέμβασης γίνεται με την ανάλυση διακύμανσης. Η ανάλυση γίνεται
ανά βαθμολογία-ανά κλίμακα (όπου score_1, score_2 είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές. Η
εξαρτημένη μεταβλητή (score_final) μετριέται με το άθροισμα score_1 στην κατάκτηση λεξιλογίου και score_2 της αναγνώρισης ιταλικών λέξεων). Οι τρεις κλίμακες αναλύονται και
εξετάζονται με τους τρεις παράγοντες: τη Συνθήκη (Συνθήκη1-όπου η Πειραματική Ομάδα1
παρακολουθεί το υποτιτλισμένο ιταλικό πρόγραμμα, Συνθήκη2-όπου η Πειραματική Ομάδα2 παρακολουθεί το ιταλικό πρόγραμμα χωρίς υπότιτλους και η Συνθήκη Ελέγχου-όπου η
Ομάδα Ελέγχου παρακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα στα ελληνικά) την Τάξη (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και το
Φύλο (αγόρια/κορίτσια) ως σταθερές ανεξάρτητες μεταβλητές. Με το μοντέλο με τις αλληλεπιδράσεις (Full factorial) ελέγχονται οι κύριες επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις όλων
των πιθανών συνδυασμών των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Συζήτηση-Συμπεράσματα
Συνολικά, φαίνεται ότι έχουμε ενδείξεις γλωσσικής κατάκτησης στις δύο πειραματικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα, τα οποία κρίνονται στο πλαίσιο του οιονεί πειραματικού σχεδιασμού, επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις και επισημαίνουν τη θετική
συσχέτιση ανάμεσα στην παρακολούθηση του τηλεοπτικού προγράμματος με υπότιτλους
και χωρίς, της γλωσσικής κατάκτησης και της τάξης-ηλικίας.
Σε αντιστοιχία με την Υπόθεση1, τα παιδιά της Συνθήκης1 πέτυχαν μεγαλύτερη κατάκτηση
λεξιλογίου Μ=25,58, από τα παιδιά της Συνθήκης2 Μ=22,39 τα οποία τα πήγαν καλύτερα σε
σύγκριση με τα παιδιά της Συνθήκης Ελέγχου Μ=19,65. Η επίδραση της Συνθήκης βρέθηκε
στατιστικά σημαντική p=0,000 ως προς τη συνολική γλωσσική κατάκτηση και την κατάκτηση
λεξιλογίου. Η συνολική γλωσσική κατάκτηση είναι μεγαλύτερη στη συνθήκη με τους υπότιτλους, ακολουθεί η συνθήκη χωρίς τους υπότιτλους και τέλος η συνθήκη ελέγχου. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ιστορία που διαδρα-
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ματίζεται στο ιταλικό υποτιτλισμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα οι οποίες αποτελούνται από α)
τις ιταλικές λέξεις που ακούγονται στο πρόγραμμα, β) την ελληνική μετάφραση αυτού που
μπορεί να διαβαστεί στους υπότιτλους και γ) τη σημασία των λέξεων που υποστηρίζεται
από τις οπτικές εικόνες στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, συγκροτούν ένα πλαίσιο από το οποίο
Έλληνες μαθητές μπορούν να πιάσουν τη σημασία μερικών από τις ιταλικές λέξεις. Επίσης,
δεν επαληθεύεται το ότι τα παιδιά στη συνθήκη χωρίς τους υπότιτλους προσέχουν
περισσότερο τη γλώσσα του προγράμματος από τα παιδιά στη συνθήκη με τους υπότιτλους
και άρα οι υπότιτλοι δεν διασπούν την προσοχή των παιδιών.
Η Υπόθεση2 επίσης επαληθεύεται καθώς τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά συνολικά είχαν
μεγαλύτερη γλωσσική κατάκτηση απ’ ό,τι τα μικρότερα. Η επίδραση της Τάξης-ηλικίας στην
κατάκτηση λεξιλογίου και στη συνολική γλωσσική κατάκτηση βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p=0,004, p=0,001 αντίστοιχα). Δεν φαίνεται ωστόσο να έχει καμία στατιστικά σημαντική
επίδραση στην αναγνώριση λεξιλογίου (p=0,144). Αυτό σημαίνει ότι η γλωσσική κατάκτηση
ταυτίζεται εδώ με την κατάκτηση λεξιλογίου. Συνολικά δεν επισημάνθηκε καμία συστηματική συσχέτιση μεταξύ του Φύλου και της Συνθήκης. Το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων δεν
ήταν σημαντικό για καμία από τις τρεις κλίμακες δείχνοντας ότι ούτε τα κορίτσια υπερέχουν
των αγοριών, ούτε το αντίστροφο.
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Η χρήση της οθόνης αφής και του ποντικιού από παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ιωαννέτα Δημουλή1 Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος2
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Νηπιαγωγός.
E-mail: ann.dimouli@gmail.com
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Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν δυο εργαλεία διάδρασης, το ποντίκι και η οθόνη αφής,
μέσα από μία έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος συνολικά σαράντα (40) παιδιά προσχολικής
ηλικίας (4-5 ετών). Τα παιδιά κλήθηκαν να παίξουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στο Η/Υ με τη
χρήση των δυο προαναφερθέντων εργαλείων. Διερευνήθηκε η σχέση των παιδιών με τη
μέθοδο του dragging, μελετήθηκαν και μετρήθηκαν οι επιδόσεις και προτιμήσεις τους αναφορικά με τα δυο εργαλεία και τέλος διερευνήθηκε κατά πόσο παράγοντες όπως το φύλο
καθώς και η προηγούμενη εμπειρία τους σε χρήση με τους Η/Υ μπορούν να επηρεάσουν τις
επιδόσεις και προτιμήσεις τους, όταν χρησιμοποιούν τα δυο εργαλεία.
Λέξεις - κλειδιά: Ποντίκι, οθόνη αφής, προσχολική ηλικία.
Εισαγωγή
Παλαιότερα πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να μελετήσουν εργαλεία με τα οποία μπορεί
να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση ενηλίκων και μικρών παιδιών με τον Η/Υ (Romeo κ.α, 2003 ;
Joiner κ.α, 1998). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90΄ το ευρύ επιστημονικό κοινό αποδέχτηκε τη μεγάλη σημασία που είχε ο Η/Υ στη ζωή των παιδιών εντός και εκτός του χώρου
του σχολείου (Romeo κ.α, 2003). Ιδιαίτερα δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο παιδιά
προσχολικής και όχι μόνο ηλικίας, αλληλεπιδρώντας με τον Η/Υ, χρησιμοποιούσαν διάφορα
εργαλεία (Grünzweil & Haller, 2009), ανάμεσα στα οποία υπήρχε και ένα νεότερο εργαλείο,
η οθόνη αφής, η οποία ανταγωνιζόταν το παραδοσιακό ποντίκι. Έχουν διατυπωθεί και μελετώνται διάφορα ερωτήματα σχετικά με το θέμα ποιο από τα δυο εργαλεία είναι καταλληλότερο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ποιο υπακούει στις ανάγκες και στις ικανότητές
τους καθώς και ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση των παιδιών με τα εργαλεία διάδρασης του Η/Υ κ.ά.
Προηγούμενες έρευνες.
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν τους Η/Υ, είτε σε παιχνίδια, είτε κατά την αναζήτηση της γνώσης
(Bettina & Haller, 2009), ενώ ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι Η/Υ και στην εκπαίδευση, (Plowman & Stephen, 2005 ; Hourcade κ.α, 2004 ; Din & Calao, 2001). Περισσότερο
όμως ενδιαφέρον για το πόσο ο Η/Υ επηρεάζει την εκπαιδευτική ζωή των παιδιών αρχίζουν
να δείχνουν οι επιστήμονες κυρίως μετά το 1996 (Romeo κ.α, 2003). Με δεδομένο ότι η ομάδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας θεωρείται πιο δύσκολη, με διαφορετικές ικανότητες και με μεγαλύτερες ανάγκες από εκείνης των ενηλίκων, (Joiner κ.α, 1998), αρχίζει να
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διερευνάται η σχέση των παιδιών αυτών με τους Η/Υ (Joiner κ.α, 1998). Οι έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι οι δεξιότητες των παιδιών στους Η/Υ αυξάνονται ραγδαία με έντονο το
στοιχείο της αλληλεπίδρασης (Hourcade κ.α, 2004), από το πρώτο μάλιστα έως και το έκτο
έτος της ηλικίας τους (Bettina & Haller, 2009).
Αναφορικά τώρα με τα εργαλεία που προτιμούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν, βρέθηκε ότι
μπορεί το συνηθέστερο εργαλείο να είναι το ποντίκι (Joiner κ.α, 1998), τα παιδιά όμως του
Νηπιαγωγείου έχουν αρκετές δυσκολίες με αυτό (Hourcade κ.α, 2004) και κάνουν αρκετά
λάθη (Joiner κ.α, 1998), είτε με τη μέθοδο του dragging (μετακίνηση αντικειμένου), είτε με
το απλό clicking (επιλογή αντικειμένου) (Mac Kenzie κ.α, 1991). Όπως υποστηρίζεται τα
παιδιά μέχρι και τα οχτώ (8) τους χρόνια, μη γνωρίζοντας τις έννοιες «αριστερά, δεξιά»,
μπερδεύουν τα πλήκτρα του ποντικιού, μερικές φορές μάλιστα σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα τελικά, να μην πατάνε κανένα πλήκτρο και να αρκούνται μόνο στη μετακίνηση του
ποντικιού (Hourcade κ.α, 2004). Ως λύση στη δυσκολία αυτή της χρήσης του ποντικιού εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια η οθόνη αφής, με πολλά πλεονεκτήματα που φαίνεται να
ενθουσιάζει τα παιδιά, που την προτιμούν (Karat κ.α, 1986) και παρουσιάζουν με αυτήν
καλύτερες επιδόσεις από εκείνες με το ποντίκι. (Lu & Frye, 1992).
Τα πλεονεκτήματα της οθόνης αφής είναι ότι ο χρήστης έχει πιο «ευθεία», άμεση σχέση και
αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τον Η/Υ (Holzinger, 2002 ; Romeo κ.α, 2003). Θεωρείται
πιο γρήγορο εργαλείο από το ποντίκι (Alissa N, 2009 ; Romeo κ.α, 2003) τόσο στο clicking
(Albinsson & Zhai, 2003) όσο και στο dragging (Lu & Frye, 1992), ιδιαίτερα μάλιστα για τα
παιδιά που ασχολούνται για πρώτη φορά με τον Η/Υ (Holzinger, 2002). Συνδυάζει άγγιγμα
(αφή), ακοή και όραση, βοηθώντας στην πλήρη κατανόηση του αντικειμένου που εμφανίζει
η οθόνη του Η/Υ (Holzinger, 2002), ενώ συνάμα χωρίς το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ο
χρήστης εξοικονομά περισσότερο χώρο (Holzinger, 2002). Κάποιος εύστοχα θα μπορούσε
να πει, ότι η οθόνη αφής υπερέχει του ποντικιού σε απλές πειραματικές καταστάσεις και
όχι σε αληθινές καταστάσεις χρήσης (Strommen κ.α, 1996). Τα μειονεκτήματα της οθόνης
αφής είναι η μικρή ακρίβεια που έχει ο χρήστης κατά την επιλογή διαφόρων αντικειμένων
(Holzinger, 2002) (Sears & Shneiderman, 1991), καθώς και το γεγονός ότι πολλά μικρά παιδιά μπερδεύονται στην επιλογή αντικειμένων, με τη χρήση πολλών δακτύλων. (Lu & Frye,
1992). Μειονέκτημα είναι επίσης και το υψηλό κόστος αγοράς της (Revelle & Strommen,
1990 ; Romeo κ.α, 2003), αν και βεβαίως αυτό όσο περνούν τα χρόνια όλο και λιγότερο ισχύει, αφού η οθόνη αφής εμφανίζεται σε όλο και περισσότερες εφαρμογές πχ στα κινητά,
στις κάμερες κ.α (Sears & Shneiderman, 1991).
Σχετικά τώρα με την επιρροή του «φύλου» και της «εμπειρίας» στις επιδόσεις των παιδιών
κατά τη χρήση των δυο εργαλείων (οθόνη αφής, ποντίκι) πολλές μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι η επιρροή του «φύλου» στις επιδόσεις είναι αρκετά εξασθενημένη, αφού μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών, δε βρέθηκαν διαφορές. Έπειτα και τα αγόρια και τα κορίτσια δυσκολεύονται περισσότερο με το ποντίκι παρά με την οθόνη (Din & Calao, 2001). Η μόνη διαφορά λοιπόν που επισημάνθηκε ήταν ότι τα κορίτσια κάνουν λίγο περισσότερα λάθη από
τα αγόρια, όταν χρησιμοποιούν εργαλεία διάδρασης με τον Η/Υ (Wahlström, 2000 ;
Hourcade κ.α, 2004). Άλλες έρευνες επίσης έδειξαν ότι τα παιδιά που έχουν προηγούμενη
εμπειρία στο ποντίκι στο παρελθόν, έχουν την τάση να το προτιμούν με καλύτερες μάλιστα
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επιδόσεις με αυτό. Αντίθετα τα παιδιά που δεν έχουν καθόλου εμπειρία, προτιμούν περισσότερο την οθόνη αφής, στην οποία επίσης έχουν καλύτερες επιδόσεις (Romeo κ.α, 2003).
Παρόμοια αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξε και αυτή η έρευνα.
Έρευνα των επιδόσεων και προτιμήσεων των παιδιών
προσχολικής ηλικίας σε σχέση με το ποντίκι και της οθόνη αφής.
Μεθοδολογία έρευνας.
Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τον πιλότο και το κύριο μέρος. Θεωρήθηκε χρήσιμο να
γίνει πιλοτική έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη
διαδικασία διεκπεραίωσης της έρευνας. Επίσης ολοκληρώνοντας τον πιλότο βγήκαν στην
επιφάνεια ιδέες για συμπλήρωση και καλυτέρευση του πειράματος, όπως για παράδειγμα
η προσθήκη πιο αντικειμενικών τρόπων συλλογής αποτελεσμάτων πέραν αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στον πιλότο της έρευνας. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η έρευνα αφορούσε τη
μελέτη των επιδόσεων και των προτιμήσεων ενός δείγματος παιδιών προσχολικής ηλικίας
(4-5 ετών) αναφορικά με τα 2 εργαλεία διάδρασης, το ποντίκι και την οθόνη αφής. Έγινε μια
προσπάθεια επίσης να συσχετιστούν οι επιδόσεις και οι προτιμήσεις τους με το φύλο των
παιδιών και την εμπειρία τους στα δυο εργαλεία διάδρασης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η εκτέλεση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, η παρατήρηση, η χρήση
ενός ερωτηματολογίου τύπου «SAM», καθώς και η διαδικασία των «εκλογών» που οι συμμετέχοντες ακολούθησαν.
Συμμετέχοντες.
Στον πιλότο της έρευνας συμμετείχαν έξι (6) παιδιά (3 αγόρια και 3 κορίτσια), ενώ στο κύριο
μέρος της έρευνας συμμετείχαν 34 παιδιά (17 αγόρια και 17 κορίτσια). Όλα τα παιδιά ήταν
παιδιά Νηπιαγωγείου ηλικίας 4-5 ετών. Υπήρχαν βεβαίως παιδιά με προηγούμενη εμπειρία
στο ποντίκι, παιδιά με εμπειρία και στα δυο εργαλεία και τέλος παιδιά χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία.
Υλικά
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν ένα laptop 15,6΄΄με οθόνη αφής και το
ηλεκτρονικό παιχνίδι «Πού ανήκει;», το οποίο πάρθηκε από το περιοδικό Ram Kid. Το εν
λόγω παιχνίδι επελέγη γιατί ανταποκρινόταν στη μελέτη της μεθόδου dragging (μετακίνηση-σύρσιμο αντικειμένου) με χρήση του ποντικιού και της οθόνης αφής. Χρησιμοποιήθηκαν
επίσης ερωτηματολόγια εικόνων (τύπου SAM), μια αυτοσχέδια κάλπη και κάρτες με τις εικόνες του ποντικιού και της οθόνης αφής για την επιλογή τους κατά τη διαδικασία των «εκλογών». Τα υλικά, η διαδικασία και η καταγραφή των επιδόσεων και προτιμήσεων των
παιδιών υπήρχε και στον πιλότο και στο κύριο μέρος της έρευνας.
Διαδικασία
Ξεκινώντας τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι ένα ένα. Στην οθόνη του laptop εμφανιζόταν ένα
δέντρο πάνω στο οποίο υπήρχαν τρόφιμα από διαφορετικές διατροφικές ομάδες, τα οποία
το παιδί έπρεπε με το ποντίκι ή την οθόνη αφής να τα σύρει με τη μέθοδο του dragging σε
κάποιο από τα έξι (6) καλαθάκια που υπήρχαν στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάποιες προσπάθειες ήταν επιτυχείς και κάποιες όχι. Το κάθε καλαθάκι ανήκε σε ξεχωριστή διατροφική
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ομάδα. Για να βοηθηθούν τα παιδιά τοποθετήθηκε πάνω στην οθόνη του laptop και συγκεκριμένα κάτω από το κάθε καλαθάκι η εικόνα της ομάδας τροφών που αντιπροσώπευε. Στο
καλαθάκι για παράδειγμα που έλεγε γαλακτοκομικά τοποθετήθηκε μια εικόνα με γαλακτοκομικά, σε εκείνο των θαλασσινών μια εικόνα με θαλασσινά κοκ.
Το σύρσιμο γινόταν την πρώτη φορά με το ποντίκι και τη δεύτερη φορά με το χέρι πάνω
στην οθόνη αφής. Τα τρόφιμα που εμφανίζονταν πάνω στο δέντρο μέχρι να τελειώσει το
παιχνίδι ήταν δέκα (10), ενώ τα καλαθάκια ήταν έξι (6). Προκειμένου να είναι εφικτό να μελετηθούν οι επιδόσεις των παιδιών στην ίδια χρονική βάση ορίστηκε ως χρονικός περιορισμός το διάστημα των δυο (2) λεπτών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έπρεπε το κάθε παιδί
να τοποθετήσει όσα περισσότερα τρόφιμα μπορούσε στα καλαθάκια. Η προσέλευση των
παιδιών στο παιχνίδι ήταν τυχαία και άλλες φορές ξεκινούσαν με την οθόνη αφής και άλλες
φορές με το ποντίκι, ενώ η συλλογή και η καταγραφή των δεδομένων έγινε με πολλή προσοχή.
Συλλογή και καταγραφή δεδομένων
Κατά τη συλλογή των δεδομένων καταγράφτηκε στο δοσμένο χρόνο σε ένα πίνακα, πόσα
τρόφιμα κατάφερε το κάθε παιδί να βάλει στα καλαθάκια χωριστά με τη χρήση του καθενός
εργαλείου (ποντίκι, οθόνη αφής). Εκτός από την επίδοση καταγράφτηκε το φύλο του παιδιού, η ύπαρξη ή όχι της προηγούμενης εμπειρίας, οι προτιμήσεις των παιδιών που είχαν
συλλεχθεί από τη συνέντευξη, καθώς και εκείνες που συλλέχτηκαν με τις κάρτες από τη διαδικασία των «εκλογών». Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την προτίμηση που είχε στα δυο
εργαλεία το κάθε παιδί, όση ώρα έπαιζε, παρατηρήθηκε και διαπιστώθηκε από τις αντιδράσεις, τις κινήσεις και τις φράσεις που έλεγε, ποιο από τα δυο εργαλεία που χρησιμοποιούσε του άρεσε περισσότερο, ποιο εργαλείο το δυσκόλευε ή ποιο το άφησε αδιάφορο. Αφού το παιδί τελείωνε το παιχνίδι γινόταν μια συζήτηση μαζί του, ρωτώντας το, ποιο από τα
δυο εργαλεία του άρεσε περισσότερο, ποιο το δυσκόλεψε και με ποιο διασκέδασε περισσότερο και στη συνέχεια καταγράφονταν οι απαντήσεις του.
Μετά τη συνέντευξη, δινόταν στο κάθε παιδί ένα ερωτηματολόγιο τύπου SAM, (Caicedo,
2009) με εικόνες, αφού τα παιδιά δεν ήξεραν ανάγνωση, το οποίο ήταν σχεδιασμένο και
ζωγραφισμένο και του ζητούνταν να το συμπληρώσει. Το ερωτηματολόγιο παρουσίαζε πέντε (5) πρόσωπα με διαφορετικές εκφράσεις, χαρούμενο πρόσωπο, λυπημένο, αδιάφορο,
οργισμένο και απορημένο. Τα παιδιά τσεκάριζαν το πρόσωπο εκείνο, το οποίο ταίριαζε με
το συναίσθημα που ένιωθαν, όταν έπαιζαν το παιχνίδι με καθένα από τα δυο εργαλεία. Για
να είναι σίγουρο πως τα παιδιά κατάλαβαν ποιο συναίσθημα εξέφραζε το κάθε πρόσωπο
από αυτά που εμφανίζονταν στο ερωτηματολόγιο και ήταν σε θέση να το επιλέξουν ή όχι,
πριν τη συμπλήρωσή του από αυτά, τους έγινε παρουσίαση των προσώπων καθώς και μια
σχετική συζήτηση πάνω σε αυτά, ώσπου όλα τους να είναι σε θέση να συσχετίζουν ορθά το
κάθε πρόσωπο με το αντίστοιχο συναίσθημα. Εννοείται βεβαίως ότι υπήρχαν ξεχωριστά
ερωτηματολόγια για το κάθε εργαλείο διάδρασης. Τέλος μετά το παιχνίδι και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα παιδιά καλούνταν να πάρουν μέρος σε μια διαδικασία «εκλογών». Υπήρχαν δυο κάρτες που καθεμιά αντιπροσώπευε και απεικόνιζε το καθένα εργαλείο. Τα παιδιά επέλεγαν εκείνη την κάρτα που αντιπροσώπευε το εργαλείο (οθόνη αφής ή
ποντίκι) που το προτιμούσαν και το θεωρούσαν ως πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Επι-
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διώχθηκε το κάθε παιδί να δείξει την προτίμησή του όσο το δυνατόν περισσότερο αποστασιοποιημένο από την παρουσία των ερευνητών και βεβαίως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με
μεγάλη ευχαρίστηση στον τρόπο αυτό, διασκέδασαν και τον θεώρησαν περισσότερο παιχνίδι παρά μέρος ενός πειράματος, χρησιμοποιώντας άνετα τα υλικά που τους δόθηκαν.
Σκοπός και αποτελέσματα έρευνας
Όπως ήδη αναφέρθηκε σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι επιδόσεις και προτιμήσεις των παιδιών ως προς τα δυο εργαλεία διάδρασης, το ποντίκι και την οθόνη αφής. Να
φανερωθούν οι επιρροές των παραγόντων του «φύλου» και της «προηγούμενης εμπειρίας». Τα αποτελέσματα της μελέτης διακρίνονται σ’ αυτά που αφορούν τον πιλότο και σε
αυτά του κύριου μέρους της έρευνας. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει πιλοτική έρευνα αρχικά σε
μικρό αριθμό παιδιών προκειμένου να έρθουν στην επιφάνεια τυχόν λάθη στη διαδικασία
του πειράματος ή στοιχεία που χρειάζονταν περαιτέρω συμπλήρωση, για παράδειγμα τρόποι συλλογής αποτελεσμάτων.

Αγόρια
6,333

Αγόρια
5,353

Πίνακας 1: ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΟ) ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ
ΠΙΛΟΤΟΣ (6 παιδιά)
Ποντίκι
Οθόνη αφής
Κορίτσια
Όλα τα παιδιά
Αγόρια
Κορίτσια
Όλα τα παιδιά
4,667
5,5
6,333
2,333
4,333
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (34 παιδιά)
Ποντίκι
Οθόνη αφής
Κορίτσια
Όλα τα παιδιά
Αγόρια
Κορίτσια
Όλα τα παιδιά
5,235
5,294
6,179
6,235
6,206

Πίνακας 2: ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΙΛΟΤΟΣ (6 παιδιά)
Χωρίς εμπειρία
Με εμπειρία
Ποντίκι
Ποντίκι & Οθόνη αφής
2 από τα 6 παιδιά (2/6)
3 από τα 6 παιδιά
1 από τα 6 παιδιά
Και τα 2 προτίμησαν την
Και τα 3 προτίμησαν το ποντίκι Προτίμησε την οθόνη αφής
οθόνη αφής
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (34 παιδιά)
Χωρίς εμπειρία
Με εμπειρία
Ποντίκι
Ποντίκι & Οθόνη αφής
15/34 παιδιά (15/34)
16/34 παιδιά
3/34 παιδιά
13/15 προτίμησαν την
12/16 προτίμησαν το ποντίκι
2/3 προτίμησαν την οθόνη αοθόνη αφής και 2/15 το
και 4/16 την οθόνη αφής
φής και 1/3 το ποντίκι.
ποντίκι.
Πίνακας 3: ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ
ΠΙΛΟΤΟΣ (6 παιδιά)
Αγόρια
Κορίτσια
2/3 αγόρια προτίμησαν την οθόνη αφής και
1/3 το ποντίκι.

1/3 κορίτσια προτίμησαν την οθόνη αφής και
2/3 το ποντίκι

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (34 παιδιά)
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11/17 αγόρια προτίμησαν την οθόνη αφής
και 6/17 το ποντίκι.
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9/17 κορίτσια προτίμησαν το ποντίκι και 8/17
την οθόνη αφής

Πίνακας 4: ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(Ανεξάρτητα από φύλο και εμπειρία)
Με βάση τη συνέντευξη
Με βάση το ερωτηματολόγιο
Με βάση τις εκλογές
19/34 επέλεξαν το χαρούμενο
20/34 έριξαν στην κάλπη την
19/34 προτίμησαν την
πρόσωπο για την οθόνη αφής και κάρτα με την οθόνη αφής και
οθόνη αφής και 15/34 το
15/34 το λυπημένο πρόσωπο για 14/34 την κάρτα με το ποντίποντίκι.
το ποντίκι.
κι.

•

•

•

•

Συμπεράσματα
Αναφορικά με τις επιδόσεις των παιδιών δεν διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας και αυτών της κύριας έρευνας, αφού οι επιδόσεις τους
τόσο με τη χρήση του ποντικιού όσο και με τη χρήση της οθόνης αφής δεν παρουσίασαν
διαφορές. Και στα δυο μέρη της έρευνας, οι επιδόσεις των παιδιών και για τα δυο εργαλεία ήταν παρόμοιες.
Ο παράγοντας «φύλο» δεν φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιδόσεων των παιδιών, αφού δεν διαφοροποίησε τα αποτελέσματα των κοριτσιών από
εκείνα των αγοριών.
Αντίθετα ο παράγοντας «φύλο» φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
προτιμήσεων των παιδιών, αφού τα περισσότερα αγόρια έδειξαν να προτιμούν την οθόνη αφής, ενώ τα περισσότερα κορίτσια προτίμησαν το ποντίκι.
Τέλος, ο παράγοντας «προηγούμενη εμπειρία» φάνηκε αρκετά ισχυρός, αφού τα παιδιά
που είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και τα δυο εργαλεία, αλλά και εκείνα που δεν
είχαν χρησιμοποιήσει κανένα από τα δυο, έδειξαν να προτιμούν την οθόνη αφής, σε αντίθεση με τα παιδιά που είχαν ξαναχρησιμοποιήσει μόνο το ποντίκι, τα οποία έδειξαν
και να το προτιμούν.

Επίλογος και μελλοντική έρευνα
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η χρήση του ποντικιού και της οθόνης αφής ως εργαλεία
διάδρασης με τους Η/Υ, προκειμένου να αναδειχθεί ποιο είναι το πιο εύχρηστο και κατάλληλο για την ηλικία 4-5 ετών. Δόθηκε έμφαση κυρίως στη μέθοδο του dragging, γιατί είναι
από τις δυσκολότερες για αυτήν την ηλικία (Mac Kenzie κ.α, 1991). Στόχος επίσης ήταν, να
αναδειχθεί ποιο από τα παραπάνω εργαλεία διάδρασης, βοηθά τα νήπια και ποιο θεωρείται ως πιο ευχάριστο. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα τόσο του πιλότου της
έρευνας όσο και του κύριου μέρους αυτής προκειμένου να καταδειχθούν οι μικρές διαφορές μεταξύ τους. Μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε αν μελλοντικές έρευνες που φυσικά θα αφορούν το ίδιο θέμα και τον ίδιο τύπο δείγματος, δηλαδή νήπια ηλικίας 4-5 ετών, μελετούσαν
τις επιδόσεις των παιδιών σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, αυτή την φορά όμως συσχετίζοντας
και τον παράγοντα «συνεργασία», αφού είναι ευρέως γνωστό ότι η ύπαρξη συνεργασίας σε
αυτήν την ηλικία θεωρείται ένας από τους βασικότερους στόχους, οπότε έχει ουσιαστικό
ενδιαφέρον να μελετηθεί κατά πόσο μπορεί αυτή να επιτευχθεί με χρήση ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω εργαλεία, δηλαδή με ένα ή δύο ποντίκια και με μία ή δύο οθόνες
αφής. Εξίσου σημαντικό και άξιο έρευνας θεωρείται ότι είναι ο βαθμός επίτευξης συνερ-
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γασίας παιδιών, όταν αυτά βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους ή ακόμη και σε διαφορετικό χώρο. Τότε θα δοθεί η ευκαιρία, να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για αυτήν
την ηλικία και για το πώς αντιμετωπίζει τέτοιου είδους εργαλεία διάδρασης.
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H χρήση των παιδαγωγικών σεναρίων μέσω του διαδικτύου
στην αίθουσα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας

Διαμάντη Αρίστη
ΥΠ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γενεύης
ΥΠ. Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
aristi_diamanti@yahoo.fr
Περίληψη
Ως εκπαιδευτικοί ωφέλιμο είναι να επιλέγουμε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, έχοντας ως στόχο τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων που θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε. Ενδιαφέρον θα ήταν να προσανατολίσουμε τους εκπαιδευόμενους να είναι ενεργητικοί και όχι παθητικοί κατά την διάρκεια του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας.
Επιθυμία δική μας είναι το μάθημα να είναι πιο βιωματικό και συνεργατικό (βιωσυνεργατική εκπαίδευση). Η χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου κάνει περισσότερο
ενδιαφέρον και ελκυστικό το μάθημα στους εκπαιδευόμενους και συνεργεί στην δραστηριοποίηση τους. Οι εκπαιδευόμενοι εντυπωσιάζονται από την χρήση του υπολογιστή στην
τάξη, καθώς είναι συνηθισμένοι, οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν πιο κλασσικά εργαλεία
κατά την διάρκεια του μαθήματος. Το διαδίκτυο είναι το ιδανικό εργαλείο για τους εκπαιδευόμενους, καθώς χρησιμοποιώντας το, δεν στηρίζονται σε μία μόνον πηγή πληροφοριών
αλλά μπορούν να συγκρίνουν πολλές και διαφορετικές πηγές ώστε να βρίσκουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με το στοιχείο που αναζητούν και με αυτόν τον τρόπο να
επωφελούνται και να αποκτούν μία πιο σφαιρική γνώση. Επιθυμία μας είναι, παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο παιδαγωγικό σενάριο καθώς και άλλα, να αποδείξουμε όχι μόνον αυτά που αναφέρουμε αλλά και γενικότερα πως μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει το
διαδίκτυο στην διδασκαλία του.
Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, παιδαγωγικό σενάριο, έρευνα, βιωματική μάθηση, συνεργατική
μάθηση.
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του διαδικτύου στην διδασκαλία
Στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας εμφανίστηκαν νέες δυνάμεις που επηρέασαν την εκπαίδευση. Η ταχύτατη εξέλιξη των Τεχνολογιών, η διαπολιτισμικότητα των κοινωνιών καθώς και η
παγκοσμιοποίηση είναι μερικά από τα στοιχεία που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις μέρες μας.
Η σταδιακή εισαγωγή, των Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης (Χαραλάμπους 1996β, Proscolli 1999, Κόλλιας 1999, Vanel
2000, Δαμάσκου 2002). Η χρήση τους είναι σημαντική, λόγω του ότι προκαλούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων (κασετόφωνο, cd, projectoras, τηλεόραση, διαδραστικός πίνακας, κλπ). Η χρήση του διαδικτύου έχει καταστεί αναγκαία από την μια λόγω του ότι προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης γρήγορα και εύκολα σε αυθεντικές πληροφορίες και
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από την άλλη λόγω του ότι ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους (Νικολαΐδου, Γιακουμάτου 2001). Το διαδίκτυο δεν περιορίζεται όμως μόνον στην διαβίβαση πληροφοριών αλλά συμβάλλει και στην δημιουργία σύγχρονων μεθόδων και μορφών διδασκαλίας καθώς και με αποτελεσματικό αλλά και ευχάριστο τρόπο
στην προετοιμασία αλλά και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σε θέματα που αφορούν τα μαθήματά τους.
Ο διδασκόμενος δεν αποτελεί απλώς ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά
πρωταγωνιστεί ο ίδιος σε αυτήν, με την συνεργασία των συνδιδασκόμενων μαζί του (Κανάκη 1987, Γεωργάς 1988, 1992, Χαραλάμπους, Γεωργάς 1995, Ματσαγγούρας 1995, Χαραλάμπους 1996α).
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης μας
οδήγησε σ’ έναν νέο τρόπο μάθησης πιο ενεργητικό, συνεργατικό και ομαδικό. Δίνεται η
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολο της. Όμως δεν βοηθά μόνον τους διδασκόμενους ν’ αλλάξουν θέση καθώς
η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή δίνει την δυνατότητα στον διδάσκοντα να ξεφύγει
από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευόμενους στον
καινούργιο τους ρόλο.
Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτεί όχι μόνον ο εκπαιδευτικός να είναι γνώστης
του αντικειμένου αλλά και κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να μπορεί να οδηγήσει τους
εκπαιδευόμενους σε μια νέα αντίληψη, καινοτόμο μέσα από την παλιά μέθοδο της διδασκαλίας της βιωματικής μάθησης που πρώτος ανέφερε ο Ρουσσώ και ανέπτυξε σε διαφορετική μορφή ο Frey και σε άλλη μορφή ο Dewey.
Στον χώρο της εκπαίδευσης, με τον όρο Βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στην οργάνωση
της μαθησιακής διαδικασίας με βάση την «Εκπαίδευση μέσω της εμπειρίας», που συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες, όπως η έρευνα, η
παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι προσομοιώσεις, οι δημιουργικές συνθέσεις κλπ. Η θεωρία
της Βιωματικής Εκπαίδευσης δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στην
διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της καθημερινής ζωής των εκπαιδευόμενων και της κοινωνικής πραγματικότητας (Καμαρινού 1998). Στο πλαίσιο αυτής
της αντίληψης, η Βιωματική Εκπαίδευση «ακουμπά» στην διερευνητική μάθηση και την
μέθοδο επίλυσης προβλημάτων.
Στη βιβλιογραφία απαντώνται δύο χρήσεις του όρου.
Σύμφωνα με την πρώτη πρόκειται για μάθηση κατά την οποία ο μαθητευόμενος εμπλέκεται
άμεσα στην πραγματικότητα που εξετάζεται, με σκέψη και δράση πάνω σε ένα θέμα.
Η δεύτερη χρήση του όρου αναφέρεται στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου, στην διαδικασία κατανόησης του εαυτού του και των εμπειριών του, καθώς και στην δημιουργία διαπολιτισμικής συνείδησης και άρα δεν μπορεί παρά να διαδραματίζεται μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής. Στηρίζεται στον
δημιουργικό στοχασμό των εκπαιδευόμενων πάνω στα συναισθήματα, τις ιδέες, τις αξίες
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τους, τις στάσεις τους και τις προσωπικές τους εμπειρίες σε σχέση με το αντικείμενο μάθησης.
Η βιωματική εκπαίδευση λοιπόν, ως παιδαγωγική έννοια έχει κατ’ ουσία δύο διαστάσεις: Η
πρώτη είναι μαθαίνω μέσα από δικές μου ενέργειες και μαθαίνω πώς να μαθαίνω, μία αρχή με μεγάλη ιστορία στο χώρο της Παιδαγωγικής (learning by doing). Η δεύτερη είναι κατανοώ τα βιώματά μου, τον εαυτό μου.
Μεθοδολογία που θα μπορούσε να αλλάξει την φυσιογνωμία της εκπαίδευσης, να την κάνει πιο ζωντανή, πιο ελκυστική, πιο ουσιώδη και να την οδηγήσει στον βασικό της ρόλο: να
μαθαίνει στους εκπαιδευόμενους πώς να μαθαίνουν.
Ο εκπαιδευόμενος μεταβάλλεται από παθητικός δέκτης σε ενεργητικό άτομο, και ο εκπαιδευτικός από μεταδότης γνώσεων, μετατρέπεται σε μεσολαβητή, συντονιστή και συνεργάτη. Επαναπροσδιορίζονται δηλαδή οι σχέσεις εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτικού, καθώς και
οι σχέσεις εκπαιδευόμενου-διδακτέας ύλης (Flitner 1985).
Η βιωματική μάθηση βασίζεται στην φιλοσοφία του πραγματισμού, της οποίας εκπρόσωπος είναι ο Dewey και στο «μαθαίνω πράττοντας». Πραγματισμός είναι η φιλοσοφική κίνηση που δίνει προτεραιότητα στην πρακτική εφαρμογή, παρά στην θεωρία (Frey 1991).
Τα ιδιαίτερα στοιχεία της μεθόδου project είναι η προσωπική συμβολή στην εξεύρεση λύσης, η δημιουργία βιωμάτων, η δημιουργία ομάδων, η έρευνα των εκπαιδευόμενων και η
ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους (Frey 1991).
Η βιωματική μάθηση αποσκοπεί στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η εμπιστοσύνη, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, η υπευθυνότητα, η πρωτοβουλία, η ευελιξία, η επίτευξη, η αξιοποίηση της διαφορετικότητας, η συνεργασία, η ισότιμη ανταλλαγή απόψεων που βοηθάει την ομάδα να διαμορφώσει μια τελική άποψη και
να προβεί στην λήψη κάποιων αποφάσεων σχετικών με το μάθημα (οργάνωση, σχεδιασμός, διεξαγωγή, αξιολόγηση).
Οι Τεχνολογίες λειτουργούν ως μέσον υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της
συνεργασίας των εκπαιδευόμενων. Ακόμα εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το περιεχόμενο της διδασκαλίας καθώς ελκύουν και προκαλούν το ενδιαφέρον τους για εκπαίδευση
(Proscolli 1999). Η χρήση του υπολογιστή επέφερε νέα δεδομένα, ριζικές μεταβολές καθώς
και προβληματισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης ανοίγοντας νέους ορίζοντες, τους οποίους καλούνται να εξερευνήσουν και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι.
Η αξιοποίηση του Διαδικτύου για την αναζήτηση πολύτιμου ενημερωτικού υλικού ή και η
πρόσβαση σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης ενδιαφέρουν πολύ την εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επισκεφτούν επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο μέσα από
τις οποίες υλοποιούν δραστηριότητες και ασκήσεις με στόχο την σταδιακή εξοικείωσή τους
με την βιωματική μάθηση.
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Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και κυρίως του διαδικτύου έχει μετατρέψει τόσο την πρόσβαση στην ξένη γλώσσα και κουλτούρα όσο και τους τρόπους πρόσβασης στις παιδαγωγικές πηγές. Με άλλα λόγια, θεωρούμε απαραίτητο να τονιστεί η επίδρασή τους τόσο στην επικοινωνία όσο και κυρίως στην διδασκαλία και στην εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας καλό είναι να επωφελούνται από τις δυνατότητες που
παρέχει το διαδίκτυο, το οποίο κατά την χρήση του παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία τόσο
για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας όσο και της κουλτούρας στόχου. Η παρουσία συγχρόνως της εικόνας, του ήχου και του κειμένου αποτελούν μία πολυδιάστατη άποψη της
γλώσσας, η οποία επιτρέπει την μάθηση της σε φυσικό περιβάλλον και άρα ευνοεί την διαπολιτισμική διάστασή της.
Η αίθουσα διδασκαλίας μεταφέρεται εκεί όπου κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει γνώσεις, απαντήσεις, παραδείγματα και λύσεις στα θέματα που ερευνά. Η μορφή αυτή της διδασκαλίας βοηθά τον εκπαιδευόμενο να μπαίνει σε ομάδες εργασίας με συνεκπαιδευόμενους του, είτε του δικού του εκπαιδευτικού χώρου, είτε άλλου, που έχουν τα ίδια μορφωτικά ενδιαφέροντα.
Θεωρούμε ότι με την βοήθεια της Τεχνολογίας ο εκπαιδευτικός είναι πιο εύκολο να εντοπίσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου ώστε να έχει την δυνατότητα να τον βοηθά, να τον οδηγεί στο να βρίσκει τα κατάλληλα μονοπάτια αναζήτησης της
γνώσης.
Με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να οδηγήσει τον
εκπαιδευόμενο να βιώσει εμπειρίες επίλυσης θεμάτων, να σκέφτεται και να αναλαμβάνει
ατομικά την υπευθυνότητα να μαθαίνει ο ίδιος και να βοηθά τους άλλους να μαθαίνουν.
Ακόμα, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών κάνει τους εκπαιδευόμενους, να εστιάζουν στην
μαθησιακή διαδικασία καθώς δεν προσφέρουν απλά την γνώση, αλλά βοηθούν στην οργάνωση του μαθήματος με τέτοιο τρόπο ώστε μέσω της συζήτησης και της συνεργασίας να
ανακαλύπτουν την γνώση από μόνοι τους οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Αυτό που διαφοροποιεί την συνεργατική μάθηση από την παραδοσιακή διδασκαλία είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης. Αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν για να ολοκληρωθεί η μάθηση χρειάζεται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των εκπαιδευόμενων.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προγραμματίζει και να παρακολουθεί την μάθηση, να δημιουργεί και να καλλιεργεί συνεργατικό κλίμα στην τάξη, να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και να
παρεμβαίνει όπου και όταν χρειάζεται, να ενισχύει και να εμψυχώνει τους εκπαιδευόμενους και αυτό γιατί χρειαζόμαστε έναν τρόπο εκπαίδευσης που θα προωθεί την ενεργητική
συμμετοχή και την συνεργασία.
Επίσης, ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευόμενου, ο οποίος μετατρέπεται σε πομπό και δέκτη νέων δεδομένων, ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συνεκπαιδευόμενους του, ερευνά και ανακαλύπτει και με αυτό τον τρόπο γίνεται περισσότερο υπεύθυνος.
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Θεωρούμε ότι η συνεργατική μάθηση παρουσιάζει θετική επίδραση στην επίδοση των εκπαιδευόμενων, μειώνει την αρνητική συμπεριφορά τους και τους δημιουργεί θετικότερη
ψυχολογική διάθεση.
Θεωρώντας ότι η κατάλληλη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
συντελεί στην καλύτερη ποιότητα της διδασκαλίας, θα σας παρουσιάσουμε ένα παιδαγωγικό σενάριο και τα οφέλη που θα προσκομίσουν οι μαθητές που θα λάβουν μέρος σε αυτό,
με ευχάριστο αλλά και δημιουργικό τρόπο .
Ένα σενάριο οργάνωσης εβδομαδιαίας αγοράς τροφίμων
σ’ ένα νοικοκυριό από το σούπερ μάρκετ
Το παιδαγωγικό αυτό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου Α1 ή αν απευθυνόμαστε
σε δημόσιο σχολείο σε μαθητές Β΄ Γυμνασίου. Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι
να γνωρίσουν οι διδασκόμενοι ένα γαλλικό σούπερ μάρκετ αλλά και να ανακαλύψουν το
λεξιλόγιο της διατροφής, των ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και την έκφραση της ποσότητας.
Μπορούμε λοιπόν να διοργανώσουμε μία έρευνα μεταξύ των διδασκόμενων με τίτλο: «οι
εβδομαδιαίες αγορές μίας τετραμελούς οικογένειας, που αποτελείται από τον πατέρα, την
μητέρα και δύο αγόρια ηλικίας οκτώ και δεκατεσσάρων ετών αντίστοιχα ».
Οι διδασκόμενοι θα πρέπει κατ’ αρχήν να σκεφθούν ποια πράγματα είναι απαραίτητα σ’
ένα νοικοκυριό όχι μόνο από τρόφιμα αλλά και από είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. είδη ατομικής και γενικής καθαριότητας) κλπ.
Στην συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουν πόσο μπορούν να κοστίζουν τα προϊόντα που θα
επιλέξουν για να αγοράσουν μέσω του διαδικτύου.
Στο τέλος θα πρέπει μέσω του διαδικτύου να επισκεφθούν ένα σούπερ μάρκετ και να
πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, προσπαθώντας να κάνουν όσο είναι δυνατόν περισσότερη οικονομία.
Η ιστοσελίδα που μπορούν να επισκεφθούν είναι: http://www.carrefour.fr ή και οι ιστοσελίδες άλλων γαλλικών σούπερ μάρκετ όπως είναι: http://www.cora.fr,
http://www.lidl.fr, http://www.dia.fr, http://www.casino.fr, http://www.eleclerc.fr και άλλες.
Τι θα γνωρίζουν οι μαθητές μας μετά την πραγματοποίηση αυτού του παιδαγωγικού σεναρίου:
1. να αναφέρονται στα προϊόντα (είδη διατροφής και άλλα), που χρειάζεται μία τετραμελής
οικογένεια,
2. να πραγματοποιούν αγορές σε ένα σούπερ μάρκετ μέσω του διαδικτύου,
3. να αναφέρουν τα τρόφιμα και τα είδη οικιακής χρήσης που πρέπει να υπάρχουν σε ένα
σπίτι,
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4. να αναφέρονται σε ποσότητες,
5. τα μεριστικά άρθρα,
6. τους μεγάλους αριθμούς,
7. να κάνουν μαθηματικές πράξεις,
8. το λεξιλόγιο της διατροφής,
9. να γνωρίσουν ένα ή περισσότερα γαλλικά σούπερ μάρκετ μέσω διαδικτύου
Η διάρκεια του παιδαγωγικού σεναρίου είναι δύο διδακτικές ώρες. Σκοπός του σεναρίου
είναι η παραγωγή έκφρασης γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών.
Θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτικός μέσα από συγκεκριμένη προεργασία να
προβεί στην πραγματοποίηση αυτού του παιδαγωγικού σεναρίου. Κατ’ αρχήν χρήσιμο θα
είναι να εξοικειωθεί με την διαδικτυακή ιστοσελίδα: Carrefour που θα χρησιμοποιηθεί από
τους μαθητές κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου παιδαγωγικού σεναρίου ή και άλλες
ιστοσελίδες που αφορούν γαλλικά σούπερ μάρκετ. Στην συνέχεια ίσως είναι καλό να εκτυπώσει και να φωτοτυπήσει φύλλα έργου, τα οποία μπορεί να μοιράσει στους διδασκόμενους του.
Πριν την πραγματοποίηση του παιδαγωγικού αυτού σεναρίου καλό είναι:
1. να υπάρξει μία φάση εξοικείωσης των μαθητών με το συγκεκριμένο θέμα διαβάζοντας
κάποια τυπικά γαλλικά μενού (πρωινά και γεύματα) ώστε να γνωρίσουν τι αγοράζει ένα
τυπικό γαλλικό νοικοκυριό για την διατροφή του. Σημαντικό είναι η εξοικείωση των μαθητών να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια προηγούμενου μαθήματος όπως προαναφέραμε,
2. να διανείμει ο εκπαιδευτικός τις σελίδες που έχει εκτυπώσει και έχει φωτοτυπήσει κατά
την διάρκεια της προετοιμασίας του ,
3. να δημιουργήσει ομάδες των τριών μαθητών, οι οποίες θα συνεργασθούν καθ’ όλη την
διάρκεια της δραστηριότητας αυτής.
Πραγματοποίηση του σεναρίου.
Κατά την διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας θα πρέπει:
1. οι μαθητές να σκεφθούν και να σημειώσουν τις αγορές που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν (παραγωγή γραπτού λόγου). Καθώς πρόκειται ουσιαστικά για μία δραστηριότητα
ανακάλυψης λεξιλογίου, είναι επιθυμητό ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει τους μαθητές να
του θέσουν ερωτήσεις.
Κάθε φορά που ένας μαθητής θέτει μία ερώτηση που να αφορά το λεξιλόγιο (παραγωγή
προφορικού λόγου), ο εκπαιδευτικός, είναι ωφέλιμο για τους μαθητές, να γράφει στον πί-
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νακα την λέξη με το κατάλληλο μεριστικό άρθρο. Προτείνουμε ο εκπαιδευτικός να φτιάξει
πέντε στήλες στον πίνακα; μία για τις λέξεις θηλυκού γένους που συντάσσονται με το άρθρο « de la », μία για τις λέξεις αρσενικού γένους που συντάσσονται με το άρθρο « du »,
μία για αυτές που αρχίζουν από φωνήεν και συντάσσονται με το άρθρο « de l’ », μία για τις
λέξεις πληθυντικού αριθμού που συντάσσονται με το άρθρο « des » και μία για τα αριθμητικά. Επίσης, στο σημείο αυτό καλό είναι ο εκπαιδευτικός να αναφερθεί στην διαφορετική
κουλτούρα των δύο γλωσσών κατά την χρήση της γραμματικής έχοντας ως παράδειγμα την
χρήση των μεριστικών άρθρων στην γαλλική και την απουσία τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τους μαθητές στην επιλογή των άρθρων καλό είναι να
κάνει μία επανάληψη σε όλα τα είδη των άρθρων που χρησιμοποιούνται για τα σπορ, τα
όργανα μουσικής κλπ που έχουν ήδη μάθει για παράδειγμα παίζω τένις, κιθάρα κ.ά.
(exemple : faire du tennis, faire de la guitare).
2. Κάθε ομάδα μαθητών να διαβάσει δυνατά μέσα στην τάξη τον κατάλογο των προϊόντων
που έχει σημειώσει .
Ο εκπαιδευτικός είναι καλό για τους μαθητές να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και να διορθώσει την χρήση των άρθρων καθώς και να τους ζητήσει με την βοήθεια του διαδικτύου να βρουν γαλλικές συνταγές μαγειρικής που θα χρειασθούν για την
διατροφή της οικογένειας.
Για τις συνταγές που έχουν διαλέξει, ο εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο να υπενθυμίσει στους
μαθητές ότι θα πρέπει να αγοράσουν όλα τα συστατικά. Για παράδειγμα για να φτιάξουν
κρέπες, χρειάζεται γάλα, αυγά, αλεύρι και βούτυρο ή λάδι.
Και οι δύο διδακτικές ώρες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής.
3. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξεναγήσει τους μαθητές στις ιστοσελίδες του διαδικτύου που
αναφέρονται σε γαλλικά σούπερ-μάρκετ.
Κατά την διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας οι μαθητές πρέπει να πραγματοποιήσουν
τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξεναγήσει τους μαθητές
στα ράφια του καταστήματος και να παρακολουθήσει την χρήση της κατάλληλης έκφρασης
ποσοτήτων και τιμών. Εάν μετά από αρκετές προσπάθειες, οι μαθητές δεν βρίσκουν τα
τρόφιμα που ψάχνουν, μπορούν να πραγματοποιήσουν μία γρήγορη έρευνα. Επίσης, εάν οι
μαθητές νομίζουν ότι τα τρόφιμα που είχαν επιλέξει στοιχίζουν πιο ακριβά και όσο είχαν
προβλέψει, μπορούν να διαλέξουν άλλα. Στο τέλος, οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν το
σύνολο των εξόδων που έχουν κάνει. ¨Ένας μαθητής θα διαβάσει δυνατά τις τιμές των προϊόντων, ο δεύτερος της ίδιας ομάδας θα τις γράψει στο φύλλο έργου και ο τρίτος θα υπολογίσει το σύνολο των εξόδων της συγκεκριμένης ομάδας. Στην συνέχεια, οι ομάδες πρέπει
να αναφέρουν το συνολικό ύψος των εξόδων τους.
Ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να προχωρήσει το παιδαγωγικό σενάριο, κατά την διάρκεια
μίας τρίτης διδακτικής ώρας, προτείνοντας ένα παιχνίδι ρόλων (un jeu de rôle) στο σούπερ
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μάρκετ. Οι μαθητές πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν τα προϊόντα του μενού
που επεξεργάσθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου παιδαγωγικού σεναρίου, δηλαδή τις δύο διδακτικές ώρες που προηγήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις όπως « πόσο κάνει; » « Και με αυτό; » κλπ (« c’est combien ? », « et
avec ceci ? », etc.) (παραγωγή προφορικού λόγου), αλλά και να προτείνει ασκήσεις γραμματικής με ποσοτικές εκφράσεις στους μαθητές και κυρίως με τα μεριστικά άρθρα των οποίων
η χρήση είναι περίεργη για τους Έλληνες μαθητές, καθώς όπως προαναφέραμε δεν χρησιμοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.
Θα μπορούσαμε να προτείνουμε σε ένα άλλο δίωρο διδασκαλίας μέσω του διαδικτύου να
συνεχίσουμε με την εκτέλεση μαγειρικών συνταγών ώστε οι μαθητές να εμβαθύνουν στο
γαλλικό πολιτισμό αλλά να γνωρίσουν και τις θερμίδες των τροφίμων μέσω σχετικής ιστοσελίδας.
Όπως είναι φανερό μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διάφορα παιδαγωγικά σενάρια με
την βοήθεια του διαδικτύου.
Συμπέρασμα
(η χρήση του παιδαγωγικού σεναρίου)
Η πραγματοποίηση τόσο των συγκεκριμένων παιδαγωγικών σεναρίων, όσο και άλλων κατά
την διάρκεια της διδασκαλίας, μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους κάνουν να συμμετέχουν ενεργά και τους οδηγούν στη μάθηση με
ευχάριστο, βιωματικό, συνεργατικό (βιωσυνεργατική εκπαίδευση) και δημιουργικό τρόπο,
καθώς θεωρούν ότι δημιουργούν παίζοντας ενώ στην πραγματικότητα μαθαίνουν.
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Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών Α΄ Λυκείου
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1

Περίληψη
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν παρουσιάσει θεαματική
ανάπτυξη και συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στην εκπαίδευση μέσα στις σχολικές αίθουσες
όσο και στην εκπαίδευση από απόσταση.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η τεχνολογία στην εκπαίδευση
τόσο των μαθητών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο
και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Σήμερα οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ευρέως από όλους σχεδόν τους ανθρώπους και
αποτελούν ένα εργαλείο επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ πολλών και απομακρυσμένων χρηστών. Για τους μαθητές αποτελεί ένα εργαλείο που τους δίνει τη δυνατότητα να
έχουν πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, να ανταλλάσουν απόψεις
και ιδέες με άλλους ανθρώπους και να έρχονται σε επαφή με απομακρυσμένους πολιτισμούς.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δούμε το πως εξελίχθηκε και πως έφτασε σήμερα να
γίνεται η εκπαίδευση με τη χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ και εάν η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών βοηθάει στην αύξηση της απόδοσης των μαθητών στα μαθηματικά.
Λέξεις - κλειδιά: τεχνολογία στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικά λογισμικά, απόδοση μαθητών,
μαθηματικά, GeoGebra.
Εισαγωγή
Στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε και όταν τα πάντα μεταβάλλονται και εξελίσσονται οι
μέθοδοι διδασκαλίας δεν θα μπορούσαν να μείνουν στάσιμες. Ακολουθώντας τόσο τις
σύγχρονες ανάγκες για μάθηση όσο και τις εξελίξεις, οι μέθοδοι εκπαίδευσης αλλάζουν και
γίνονται πιο προσιτές από όλο και περισσότερους ανθρώπους και γίνονται πιο εύκολα κατανοητές.
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν παρουσιάσει θεαματική
ανάπτυξη και συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στην εκπαίδευση μέσα στις σχολικές αίθουσες
όσο και στην εκπαίδευση από απόσταση.
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Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η τεχνολογία στην εκπαίδευση
τόσο των μαθητών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο
και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Σήμερα οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ευρέως από όλους σχεδόν τους ανθρώπους και
αποτελούν ένα εργαλείο επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ πολλών και απομακρυσμένων χρηστών. Για τους μαθητές αποτελεί ένα εργαλείο που τους δίνει τη δυνατότητα να
έχουν πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, να ανταλλάσουν απόψεις
και ιδέες με άλλους ανθρώπους και να έρχονται σε επαφή με απομακρυσμένους πολιτισμούς.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δούμε το πώς εξελίχθηκε και πως έφτασε σήμερα να
γίνεται η εκπαίδευση με τη χρήση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εάν η χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών βοηθάει στην αύξηση της απόδοσης
των μαθητών.
Η έννοια της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση
Οι Τ.Π.Ε. αρχικά εστίαζαν σε γλώσσες προγραμματισμού και αλγόριθμους, συστήματα βάσεων δεδομένων, ανάλυση και σύνθεση συστημάτων κ.λπ. Το 1947 ξεκίνησε η επιστήμη για
την ανάπτυξη μηχανών και τη διαχείριση της πληροφορίας, ενώ το 1964 παρουσιάστηκε ο
όρος Informatica.
Αργότερα, άρχισαν να ασχολούνται με τη διαχείριση και το σχεδιασμό διαδικασιών και συστημάτων, τη βελτιστοποίηση αλγορίθμων, την επεξεργασία δεδομένων μέσω τεχνικών
δειγματοληψίας, τις υπολογιστικές επιστήμες κ.λπ.
Σήμερα, υπάρχει μια τάση να καθιερωθούν ως επιστήμη. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να
οριστεί ο επιστημονικός χαρακτήρας τους [4].
Σύμφωνα με τον Feynman για να είναι οι Τ.Π.Ε. επιστήμη θα πρέπει να περιέχουν τις εξής
δηλώσεις:
•

Αυτό που καλούμε επιστημονική γνώση σήμερα είναι απλά ένα σώμα από δηλώσεις
μεταβλητού βαθμού βεβαιότητας

•

Η επιστήμη δεν είναι δουλειά ειδικών αλλά είναι κάτι καθολικό

•

Όλα τα χαρακτηριστικά της επιστήμης μπορούν να κατανοηθούν όταν καταλαβαίνουμε
ότι η παρατήρηση είναι ο τελικός κριτής της αλήθειας μιας ιδέας [4].

Ο καθηγητής Leeuwen σε ομιλία του το 2005 αναφέρει ότι «Η Επιστήμη των Υπολογιστών
είναι ένα γνωστικό αντικείμενο για το οποίο δύσκολα θα κάνουμε κρίσεις για την επιστημονικότητά του». Σε άρθρο του το 2007, γράφει ότι οι Τ.Π.Ε. αρχικά εστίαζαν σε γλώσσες προγραμματισμού και αλγόριθμους, συστήματα βάσεων δεδομένων, ανάλυση και σύνθεση
συστημάτων κ.λπ. σε άλλο άρθρο του αναφέρει τις Τ.Π.Ε. ως Επιστήμη που ασχολείται με
την πληροφορία και τους υπολογισμούς και την εφαρμογή σε υπολογιστικά συστήματα [4].

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

357/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σήμερα, οι Τ.Π.Ε. ασχολούνται με τη διαχείριση και το σχεδιασμό διαδικασιών και συστημάτων, τη βελτιστοποίηση αλγορίθμων, την επεξεργασία δεδομένων μέσω τεχνικών δειγματοληψίας, τη δημιουργία έξυπνων περιβαλλόντων, τις υπολογιστικές επιστήμες κ.λπ.
(Ψυχάρης, 2009).
Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία
Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή της χρήσης των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός από την εξοικείωση των μαθητών με τις Τ.Π.Ε. γίνονται και προσπάθειες ώστε να είναι το μέσο που θα διευκολύνει τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων.
Η χρήση της μπορεί να φέρει καινοτομίες και να χρησιμοποιηθεί για την ενθάρρυνση της
κοινωνικής, συνεργατικής, βιωματικής, διερευνητικής μάθησης, τη σύνταξη διαθεματικών
εργασιών, την έμφαση στη διερεύνηση μέσα από το πείραμα, την επεξεργασία και την παρουσίαση της πληροφορίας και των δεδομένων.
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνταν οι Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία είχε αρκετές διαφοροποιήσεις στις τάξεις ανάλογα με το προσωπικό στυλ του κάθε εκπαιδευτικού, αλλά και την
εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών με τη χρήση τους. Η αξιοποίησή τους ως μέσο μάθησης μπορεί να παρουσιαστεί σε τρεις γενικές κατηγορίες [2]:
1. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως δυναμικό εποπτικό μέσο στη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας του αναλυτικού προγράμματος
2. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο διερεύνησης στη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας
του αναλυτικού προγράμματος
3. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως δυναμικό εργαλείο διερεύνησης σε ξεχωριστή δραστηριότητα
του ωρολογίου προγράμματος
Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν πολλά και διαφορετικά είδη εφαρμογών που σχεδιάστηκαν είτε για τη μάθηση, είτε για ευρεία χρήση, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και από μαθητές. Οι κατηγορίες αυτές με το πέρασμα του χρόνου, της ανάπτυξης και της
εξέλιξης της τεχνολογίας, τροποποιούνται διατηρώντας όμως τα βασικά χαρακτηριστικά
τους.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, η εξάπλωση των πολυμέσων (συνδυασμοί ήχου, εικόνας,
φωτογραφίας, κινουμένων σχεδίων ή βίντεο), έκαναν τις εφαρμογές πιο ελκυστικές για
τους μαθητές. Τα τελευταία χρόνια, τα δίκτυα, οι διαδικτυακές επικοινωνίες (Internet) και η
τεχνολογία της επικοινωνίας από απόσταση, επηρεάζουν τις κατηγορίες εφαρμογών με δύο
τρόπους:
1. Είτε ενσωματώνοντας εργαλεία επικοινωνίας σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογισμικά
2. Είτε αναπτύσσοντας νέα περιβάλλοντα που επιτρέπουν ή υποστηρίζουν τη συνεργασία
για κάποιο έργο, ανάμεσα σε χρήστες που βρίσκονται σε απόσταση [3].
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Οι κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαίδευση
είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα συστήματα προσομοιώσεων
Τα συστήματα μοντελοποίησης
Τα συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής
Τα συστήματα υποστήριξης και λήψης δεδομένων από πειραματικές διατάξεις
Τα ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων:
Τα προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα
Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
Τα λογισμικά πρακτικής εξάσκησης
Τα υπερκείμενα και τα ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων
Τα νοήμονα συστήματα επίλυσης προβλημάτων
Τα συστήματα συνεργατικής μάθησης
Τα ανοιχτά εργαλεία – ανεξάρτητα περιεχομένου
Έρευνα: Χρήση μαθηματικών λογισμικών κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί αν η χρήση του μαθηματικού λογισμικού GeoGebra
στη διδασκαλία των μαθηματικών στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών αυξάνει την προσοχή, την κατανόηση, αλλά και την απόδοση των μαθητών [3].
Αναλυτικά οι στόχοι που τέθηκαν ήταν:
•
•
•

Ο βαθμός χρήσης του GeoGebra
Ο βαθμός κατανόησης των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές
Ο βαθμός απόδοσης των μαθητών

Ο λόγος που επιλέχτηκαν ήταν γιατί μετά από έρευνα σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού
Σερρών, διαπιστώθηκε ότι κανένα από αυτά δεν έκανε χρήση κανενός είδους λογισμικού
στη διδασκαλία των μαθηματικών, όχι μόνο του GeoGebra, που ήταν και το κύριο εργαλείο
της εν λόγω έρευνάς.
Στην προαναφερόμενη σχολική τάξη (με καθηγητή τον κ. Παντσιώτη Παναγιώτη), κατά το
Σχολικό Έτος 2011 – 2012, υπήρχαν δύο τμήματα μαθητών και συνολικά είναι 42 μαθητές,
από αυτούς οι 23 είναι αγόρια, δηλαδή ποσοστό 54,8% και οι 19 είναι κορίτσια, ποσοστό
45,2%.
Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων που επιλέχτηκε ήταν αρχικά, ένα διαγνωστικό διαγώνισμα όπου καταγράφηκαν οι επιδόσεις των μαθητών, μετά τη διδασκαλία της αριθμητικής
και της γεωμετρικής προόδου με τον κλασσικό τρόπο.
Στη συνέχεια, το ένα τμήμα διδάχτηκε την έννοια των μαθηματικών συναρτήσεων με τον
κλασσικό τρόπο, ενώ το δεύτερο και με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra.
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Μετά από διδασκαλία τριών εβδομάδων, και συγκεκριμένα 6 διδακτικών ωρών, αξιολογήθηκε η απόδοση των μαθητών με ένα δεύτερο διαγώνισμα, ίδιο και για τα δύο τμήματα.
Εν συνεχεία, στους μαθητές του τμήματος οι οποίοι χρησιμοποίησαν το GeoGebra, δόθηκε
ένα ερωτηματολόγιο δεκατεσσάρων ερωτήσεων, τα συμπεράσματα του οποίου έχουν καταγραφεί και επεξεργαστεί αλλά δεν παρουσιάζονται στην συγκεκριμένη εργασία. Παρόλα
αυτά είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
Τέλος, μετά από συνέντευξη με τον εμπλεκόμενο καθηγητή, καταγράφηκαν οι απόψεις και
η εμπειρία του από τη χρήση του GeoGebra, αλλά και άλλων λογισμικών που χρησιμοποίησε σε προηγούμενα χρόνια.
Στην έρευνα πήραν μέρος τα δύο τμήματα της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας. Το
πρώτο τμήμα για τις ανάγκες της έρευνας αναφέρεται ως κλασσικό και το δεύτερο ως πειραματικό. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό Minitab 14.
Από τη βαθμολογία του πρώτου διαγωνίσματος, το οποίο έγραψαν και τα δύο τμήματα,
φαίνεται ότι στο κλασσικό τμήμα ο μέσος όρος είναι 5. Ακόμη, βλέπουμε ότι τα αγόρια (11)
τα οποία αποτελούν το 52,4% των μαθητών του τμήματος, έγραψαν καλύτερα από τα κορίτσια και η βαθμολογία τους κυμάνθηκε από 4 έως 20. Αντίθετα η βαθμολογία των κοριτσιών (10), τα οποία αποτελούν το 47,6%, κυμάνθηκε από 1 έως 10. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 1).

ου

Γράφημα 1: Βαθμολογία 1 διαγωνίσματος του κλασσικού τμήματος, ανά φύλο

Στο πειραματικό τμήμα ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι 15. Η βαθμολογία των αγοριών
(11), που αποτελούν το 52,4% των μαθητών του τμήματος κυμάνθηκε από 1 έως 20. Αντίθετα, η βαθμολογία των κοριτσιών (10), τα οποία αποτελούν το 47,6%, κυμάνθηκε από 1 έως
15. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγοριών είναι 6,82 ενώ των κοριτσιών 9,40, τα οποία έγραψαν καλύτερα από τα αγόρια. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα
2).
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ου

Γράφημα 2: Βαθμολογία 1 διαγωνίσματος του πειραματικού τμήματος, ανά φύλο

Στο κλασσικό τμήμα τα αγόρια έγραψαν καλύτερα από τα κορίτσια. Η βαθμολογία με τη
μεγαλύτερη συχνότητα στο τμήμα αυτό είναι το 5, ενώ για το πειραματικό το 1. Το βλέπουμε στο ιστόγραμμα που ακολουθεί (Ιστόγραμμα 1).

Ιστόγραμμα 1: Η συχνότητα των βαθμών του 1ου διαγωνίσματος και για τα δύο τμήματα.

Στο δεύτερο διαγώνισμα ο μέσος όρος της βαθμολογίας, για το κλασσικό τμήμα, ήταν 15
και το εύρος ήταν από 5 έως 20. Τα αγόρια έγραψαν καλύτερα με βαθμολογία από 12 έως
20 και μέσο όρο 16,7, ενώ η βαθμολογία των κοριτσιών κυμάνθηκε από 5 έως 18 με μέσο
όρο 13,1. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα ).
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ου

Γράφημα 3: Βαθμολογία 2 διαγωνίσματος του κλασσικού τμήματος, ανά φύλο.

Στο πειραματικό τμήμα, τα κορίτσια ήταν αυτά που έγραψαν καλύτερα. Ο μέσος όρος της
βαθμολογίας τους ήταν 15 με εύρος από 2 έως 20, ενώ ο μέσος όρος των αγοριών ήταν 11
με εύρος από 1 έως 20. Ο μέσος όρος του τμήματος ήταν 13 και η βαθμοί είχαν εύρος από 1
έως 20. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 4).

ου

Γράφημα 4:Βαθμολογία 2 διαγωνίσματος του πειραματικού τμήματος, ανά φύλο.

Ο βαθμός με τη μεγαλύτερη συχνότητα για το κλασσικό τμήμα ήταν το 15 και για το πειραματικό το 13. Το βλέπουμε στο ιστόγραμμα που ακολουθεί (Ιστόγραμμα 2).
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ου

Ιστόγραμμα 2: Η συχνότητα των βαθμών του 2 διαγωνίσματος και για τα δύο τμήματα.

Όλοι οι μαθητές είχαν μεταβολή στη βαθμολογία τους στο δεύτερο διαγώνισμα. Η πλειοψηφία τους αύξησε το βαθμό τους.
Στο κλασσικό τμήμα από τους 21 μαθητές, οι δύο πήραν χαμηλότερη βαθμολογία στο 2ο
διαγώνισμα, ένας έμεινε σταθερός και οι υπόλοιποι αύξησαν το βαθμό τους μέχρι και 15
μονάδες. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του 2ου διαγωνίσματος είναι 15, ενώ του 1ου 8,1.
Σύμφωνα με τα δεδομένα στο παρακάτω πλαίσιο και επειδή το P – Value = 0 < 0,05, δεχόμαστε ότι ο μέσος όρος των δύο βαθμών είναι σημαντικά διαφορετικός και βρίσκεται μέσα
στο διάστημα εμπιστοσύνης (Ιστόγραμμα 3).

Ιστόγραμμα 3: Η μεταβολή του βαθμού για το κλασσικό τμήμα.

Στο πειραματικό τμήμα, ο μέσος όρος του βαθμού από το 2ο διαγώνισμα ήταν 13, ενώ από
το 1ο διαγώνισμα ήταν 8. Από τους 21 μαθητές, δύο από αυτούς έμειναν σταθεροί στο
βαθμό τους, ένας τον μείωσε και οι υπόλοιποι τον αύξησαν μέχρι και 18 μονάδες. Σύμφωνα
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με τα δεδομένα στο παρακάτω πλαίσιο και επειδή το P – Value = 0,017 < 0,05, δεχόμαστε
ότι ο μέσος όρος των δύο βαθμών είναι σημαντικά διαφορετικός και βρίσκεται μέσα στο
διάστημα εμπιστοσύνης (Ιστόγραμμα 4).

Ιστόγραμμα 4: Η μεταβολή του βαθμού για το πειραματικό τμήμα.

Συμπεράσματα
Οι μαθητές και των δύο τμημάτων (κλασσικό – πειραματικό), που πήραν μέρος στην έρευνα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είχαν αύξηση στη βαθμολογία τους.
Στο πειραματικό τμήμα, το οποίο έκανε χρήση του λογισμικού GeoGebra, η αύξηση της απόδοσης των μαθητών ήταν πολύ μεγάλη. Όλοι οι μαθητές αύξησαν το βαθμό τους, με την
ανώτερη αύξηση κατά 18 μονάδες. Οι μαθητές αυτοί μπόρεσαν να κατανοήσουν ευκολότερα τις μαθηματικές έννοιες που διδάχτηκαν και αυτό φάνηκε από την απόδοσή τους στο
δεύτερο διαγώνισμα.
Παρότι το GeoGebra χρησιμοποιήθηκε μόνο για έξι διδακτικές ώρες, τα αποτελέσματα στην
απόδοση των μαθητών ήταν πολύ καλά αν λάβουμε υπόψη και τα τεχνικά προβλήματα που
υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείο.
Τέλος, οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα μαθητές, ανήκουν στη γενιά που πήρε Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές από τα Υπουργείο Παιδείας στην Α’ Γυμνασίου, αλλά δεν χρησιμοποιούνται
στη διαδικασία μάθησης στο σχολείο, κάτι που άμεσα ή έμμεσα είγινε φανερό και στη διεξαχθείσα έρευνα.
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1

Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η διδασκαλία της ορθογραφίας (dictation) στην αγγλική γλώσσα μέσω της δημιουργίας ασκήσεων λεξιλογίου (vocabulary) και ακουστικής εξάσκησης (listening), χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο εκμάθησης βασισμένο στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στόχο της αποτελεί η αποτελεσματική online
εξάσκηση του παραπάνω αντικειμένου με συστηματικό τρόπο. Ο σχεδιασμός του μοντέλου
για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση στηρίζεται σε ένα λογισμικό, το οποίο δημοσιεύεται σε ένα δυναμικό ιστότοπο. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται επιχειρεί να αξιοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικότερα το Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αλληλεπίδραση του μαθητή με το εκπαιδευτικό υλικό, τονίζοντας παράλληλα τον προσανατολισμό προς το μαθητοκεντρισμό. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε πειραματικά σε μαθητές δύο δημοτικών σχολείων
του νομού Θεσσαλονίκης. Από την έρευνα προκύπτει ότι η εξάσκηση της ορθογραφίας, μέσω της χρήσης ορισμένων από τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν το Web και το Web
2.0, δύναται να λειτουργήσει αποδοτικά ως προς την εμπέδωσή της από τους μαθητές.
Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, αγγλική γλώσσα, e-dictation
Εισαγωγή
Η Πληροφορική αποτελεί μία εξαιρετική περίπτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εφαρμογές της είναι παρούσες στο σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων μέσω πλήθους συσκευών και γενικά αντικειμένων καθημερινής ή εξειδικευμένης χρήσης. Οι εφαρμογές αυτές έχουν πια ενσωματωθεί στις καθημερινές κοινωνικές πρακτικές, προσδιορίζοντας σε
μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές σχέσεις, καθιερώνοντας ένα είδος λόγου, τον ψηφιακό και
διαμορφώνοντας έτσι τον ψηφιακό γραμματισμό (Δαγδιλέλης, 2008). Οι προσπάθειες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού για τη γλώσσα προσανατολίζονται τα τελευταία χρόνια
στη δημιουργία προϊόντων που απομακρύνονται από τα κλειστά και καθοδηγητικά συστήματα του παρελθόντος. Επιδιώκεται πλέον η δημιουργία εφαρμογών που αντιμετωπίζουν
τον υπολογιστή ως περιβάλλον εργασίας και όχι ως περιβάλλον καθοδηγούμενης μάθησης.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιστημονική μετακίνηση από την παραδοσιακή διδασκαλία
της γλώσσας και την αντιμετώπισή της ως κώδικα επικοινωνίας που πρέπει να τεμαχιστεί
σε μικρές ενότητες, προκειμένου να γίνει ευκολότερα διδακτός ως σχολική ύλη, στην αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί μέρος της κοινωνικής πρακτικής και, επομένως, αναπόσπαστο
μέρος του κοινωνικού γραμματισμού, τον οποίο πρέπει το παιδί να κατακτήσει (Κουτσογιάννης, 2007).
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Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία του
μαθήματος και να επιτύχουν το συνδυασμό μάθησης και διασκέδασης (Γιαννακοπούλου,
2005). Με βάση αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκεκριμένη βαθμίδα
εκπαίδευσης δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις όσον αφορά στη χρήση του Η/Υ, δύναται
να δημιουργηθούν νέοι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών της
ξένης γλώσσας και μαθητών. Σημαντική προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός κλίματος
αλλαγής και αυξημένου βαθμού αυτονομίας των μαθητών είναι η αξιοποίηση της πληθώρας των δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο. Επιπλέον, με τη χρήση των νέων εργαλείων του WEB 2.0 η πληροφορία μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου (Andrew, 2008).
Η σημασία της διδασκαλίας του λεξιλογίου (vocabulary) και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εκμάθηση του
Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη διδασκαλία του λεξιλογίου, θεωρώντας το σημαντικό στην προσπάθεια για έρευνα που εντάσσεται στο γενικότερο τομέα της διδασκαλίας και μάθησης της αγγλικής γλώσσας (Hedge,
2008). Οι λέξεις είναι οι πύλες προς τη γνώση η οποία ξεκλειδώνει τις πόρτες ύψιστων ιδεών, θεωριών και αρχών στους αναγνώστες. Η επάρκεια σε λεξιλογικά στοιχεία της γλώσσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση νέων αντιλήψεων και ιδεών. Οι μαθητές που
εμπλέκονται περισσότερο στη μελέτη διαφορετικών θεμάτων, έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε
λεξιλόγιο (Behlol & Dad, 2010). Ο εμπλουτισμός και η τελειοποίηση του λεξιλογίου συνεπάγεται μία ολοένα σαφέστερη και ακριβέστερη γνώση της σημασίας των γνωστών λέξεων και
μάθηση της σημασίας των νέων λέξεων. Κατοχή της σημασίας μίας λέξης από κάποιο άνθρωπο σημαίνει ότι τόσο κατανοεί αυτή τη λέξη όσο και ότι είναι ικανός να τη χρησιμοποιεί
συνειδητά, ανάλογα με το τι απαιτεί η κάθε επικοινωνιακή περίσταση (Βάμβουκα, 2009).
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Γαβριηλίδου (2001), μαθαίνω μία λέξη σημαίνει ότι:
• Γνωρίζω τη δομή του λεξιλογίου.
• Γνωρίζω τις περιστάσεις χρήσης που αφορούν στην κάθε λέξη.
Γενικά, το λεξιλόγιο μεταβάλλεται πιο έντονα και με γρηγορότερους ρυθμούς από όλα τα
υποσυστήματα της γλώσσας, επειδή παρακολουθεί πιο στενά την κοινωνική εξέλιξη (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986). Η διευκόλυνση της ανάγνωσης είναι κατά πολύ η σπουδαιότερη ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί ένας καθηγητής ξένης γλώσσας για να βελτιώσει
το επίπεδο γνώσης του λεξιλογίου των μαθητών του (Nagy, 1988). Για το λόγο αυτό η καλύτερη στρατηγική από την πλευρά των καθηγητών για να ενισχύσουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου των μαθητών είναι να τους παρέχουν όσο γίνεται περισσότερο χρόνο για διάβασμα
και ασκήσεις για ανάγνωση, ώστε να έχουν αυτοί εμπειρίες εντός διαφορετικών πλαισίων
(A’lipour & Ketabi, 2010).
Ωστόσο, αν ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός απλά διδάξει μια νέα λέξη στους μαθητές του,
κάτι τέτοιο σίγουρα δεν συνεπάγεται ότι αυτοί θα την αφομοιώσουν σε τέτοιο βαθμό που
να μπορούν είτε να την ανακαλέσουν ή ακόμη και να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα σε
κάποια συγκεκριμένη φάση επικοινωνιακής ανάγκης. Σε ένα γενικό πλαίσιο, ο Rosenfield
(1988) έχει τονίσει ότι τα συναισθήματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην θύμηση των
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νέων λεξιλογικών στοιχείων.
Διαπιστώνουμε επομένως, ότι η διδασκαλία του λεξιλογίου αποτελεί μία ιδιαίτερα δύσκολη
διαδικασία για την οποία απαιτείται μεγάλη προσοχή από την πλευρά των εκπαιδευτικών,
ώστε να καθίστανται ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά και για επιτυχημένη επικοινωνία όλες τις νέες λέξεις τις οποίες διδάσκονται.
Η σημασία της αποτελεσματικής χρήσης του γραπτού λόγου και η ορθογραφία (dictation)
Ο γραπτός λόγος είναι συνήθως δυσκολότερος από τον προφορικό. Ο προφορικός κατακτάται μάλλον αβίαστα μέσα από τη φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου, ενώ ο γραπτός απαιτεί σκόπιμη προσπάθεια και κατακτάται με συστηματική διδασκαλία και άσκηση (Γεωργιάδου, 2011). Πριν από την έναρξη της σχολικής ζωής των παιδιών, όπου υπάρχει συστηματική επαφή με τον γραπτό λόγο, το γράψιμο τους είναι αυθόρμητο με ακαθόριστη ορθογραφία (Κακόψητου, 2010).
Η αποτελεσματική χρήση του γραπτού λόγου είναι συνδεδεμένη με τη συνολική σχολική
εξέλιξη του μαθητή. Η γραφή είναι αναγκαία για τη γραπτή διατύπωση των γνώσεων που
αποκτήθηκαν και για την έκφραση των σκέψεων του. Η κακή εμφάνιση του γραπτού κειμένου, τα συχνά ορθογραφικά, συντακτικά, γραμματικά και άλλα λάθη επηρεάζουν, μαζί με
τη λεξιλογική πενία των μαθητών, και την αξιολόγησή τους (Γεωργιάδου, 2011).
Οι δομικές διαφορές μεταξύ των γλωσσών παράγουν και διαφορές αναφορικά με την ανάπτυξη και φυσικά τη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης και, όπως είναι εύλογο, και
της διδασκαλίας της ορθογραφίας (Μπαϊτάση, 2010). Η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή
και την ορθογραφία είναι πολύ στενή. Οι μαθητές που δε διαβάζουν με ευχέρεια συχνά
παρουσιάζουν προβλήματα και στη γραφή - ορθογραφία. Αντιθέτως όμως, όσοι δε γράφουν σωστά, δεν είναι απαραίτητα και ανεπαρκείς αναγνώστες (Κρόκου, 2007).
Η ορθογραφία αναπτύσσεται σταδιακά στα παιδιά και ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια (Κακόψητου, 2010).
• Στο πρώτο στάδιο, αυτό της προ-φωνημικής ορθογραφίας, τα παιδιά αντιλαμβάνονται
ότι τα γράμματα μεταφέρουν ένα μήνυμα.
• Σε δεύτερο στάδιο αναπτύσσεται η πρώιμη φωνημική ορθογραφία, κατά το οποίο τα
παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι τα γραμμένα σημαδάκια σημαίνουν συγκεκριμένους ήχους μέσα στις λέξεις.
• Το τρίτο στάδιο είναι η ονομασία των γραμμάτων. Τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι η λέξη
είναι μια ολότητα γραμμάτων που περιβάλλεται από λευκό κενό χώρο, είναι γραμμένη
από αριστερά προς τα δεξιά και διαβάζεται με την ίδια φορά.
• Στο τέταρτο στάδιο αναφέρεται η μεταβατική ορθογραφία. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά χειρίζονται καλά τα περισσότερα γράμματα και καταλαβαίνουν κάποιους ορθογραφικούς κανόνες.
• Το πέμπτο και τελικό στάδιο είναι η παραγωγική ορθογραφία. Είναι το στάδιο κατά το
οποίο τα παιδιά χειρίζονται καλά τους ορθογραφικούς κανόνες.
Η ορθογραφική δεξιότητα, δηλαδή, έχει εξελικτική μορφή (Κρόκου, 2007). Σύμφωνα με τον
Βουγιούκα, «ορθογραφία είναι η, κατά ένα συμφωνημένο συμβατικό πρότυπο γραπτών
συμβόλων και γραφημάτων, ανακωδικοποίηση ή αναπαράσταση μίας γλώσσας», ενώ αντί-
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θετα, όπως ορίζει ο Τριανταφυλλίδης, «ορθογραφία είναι η σωστή απόδοση της ζωντανής
ομιλίας με γραπτά σύμβολα». Αναγνωρίζουμε ως κοινό τόπο μεταξύ όλων των ορισμών –
προσεγγίσεων την αποδοχή της ορθογραφίας ως σχέσης, και ειδικότερα ως σχέσης αποτύπωσης και ορθής εκφοράς του λόγου (Μπαϊτάση, 2010: 11-12).
Οι κοινωνικο-ψυχολογικές συνέπειες στους μαθητές από τη μη αποτελεσματική χρήση του
γραπτού λόγου είναι δεδομένες. Γίνονται εμφανείς στην αυτοπεποίθηση, στην αυτοαντίληψη και στο ενδιαφέρον των μαθητών για τη σχολική ζωή γενικότερα. Τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται είναι δυνατόν να προκαλέσουν γενικότερη απέχθεια προς το
διάβασμα και το γράψιμο, με αποτέλεσμα τη σχολική αποτυχία (Γεωργιάδου, 2011). Ο συνδυασμός μάθησης και διασκέδασης μέσω των ΤΠΕ μπορεί να παράσχει μία διαφορετική και
σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ορθογραφίας, όπως αυτή μπορεί να εκφραστεί
με τη μορφή της ηλεκτρονικής ορθογραφίας (e-dictation).
Το μοντέλο ασκήσεων ηλεκτρονικής ορθογραφίας (e-dictation)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το μοντέλο της ηλεκτρονικής ορθογραφίας στηρίζεται σε ένα λογισμικό, το οποίο δημοσιεύτηκε σε έναν δυναμικό ιστότοπο, για να είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο.
Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων, για το front – end
της οποίας αξιοποιήθηκαν οι γλώσσες JavaScript και VBScript. Οι ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος Adobe Dreamweaver. Για την πρόσβαση δεν απαιτείται
κάποιο επιπλέον λογισμικό εκτός από έναν φυλλομετρητή. Τα οπτικοακουστικά μέρη δημιουργήθηκαν με τη χρήση των freeware δυνατοτήτων του WEB 2.0 από την ιστοσελίδα
www.voki.com που παρέχει δυνατότητα αυτόματης μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Στο
εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
http://addedictation.pgeorgalas.gr/.
Μεθοδολογία - Εφαρμογή
Για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση στην ορθογραφία της αγγλικής γλώσσας, χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου δραστηριότητες κλιμακωτής δυσκολίας για το λεξιλόγιο και τις φράσεις. Η σειρά βημάτων που ακολουθήθηκε για τις λέξεις
ήταν: Παρουσίαση λεξιλογίου – Άσκηση εκμάθησης του λεξιλογίου – Άσκηση ορθογραφίας
με λίγα γράμματα να λείπουν – Άσκηση ορθογραφίας με ολόκληρες λέξεις.
Σε πρώτη φάση γίνεται παρουσίαση του λεξιλογίου της κάθε ενότητας στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά στους μαθητές, με σκοπό να εξοικειωθούν με τις νέες λέξεις. Στη συνέχεια δίνεται
μία άσκηση αντιστοίχισης, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν με αποτελεσματικό τρόπο
τη σημασία των νέων λέξεων. Λύνοντας πρώτα αυτές τις ασκήσεις, εμφανίζονται μπροστά
τους πολλές φορές οι λέξεις που θα μάθουν στην ορθογραφία. Με αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένες λέξεις αποτυπώνονται καλύτερα στο μυαλό των μικρών μαθητών.
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Σχήμα 1:
Άσκηση κατανόησης λεξιλογίου

Στο επόμενο βήμα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμπληρώσουν κάποια γράμματα που λείπουν από τις λέξεις της ορθογραφίας. Ο αριθμός των γραμμάτων που λείπει
από κάθε λέξη ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της. Έχει προβλεφθεί να λείπουν τυχαία
γράμματα, πότε από την αρχή, πότε από τη μέση και πότε από το τέλος της λέξης.

Σχήμα 2:
Άσκηση συμπλήρωσης γραμμάτων

Στο τελικό στάδιο ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν ολόκληρες τις λέξεις. Έχοντας έρθει αντιμέτωποι στις προηγούμενες φάσεις με μικρότερου βαθμού δυσκολίες, είναι
τώρα σε θέση να αντεπεξέλθουν με μεγαλύτερη επιτυχία στις ασκήσεις ορθογραφίας.
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ορθογραφία ολόκληρων φράσεων. Η μεθοδολογία για
αυτή τη δραστηριότητα περιλαμβάνει: Οπτικοακουστική παρουσίαση φράσεων - Άσκηση
ορθογραφίας. Αρχικά παρουσιάζονται οι φράσεις της ορθογραφίας. Η παρουσίαση γίνεται
τόσο σε κείμενο όσο και σε οπτικοακουστική μορφή με το πρόγραμμα VOKI. Οι φωνές που
έχουν επιλεγεί είναι ανδρικές ή γυναικείες, με προφορά και πέραν από αυτήν της Αγγλίας.
Στο επόμενο επίπεδο υπάρχει ένα παζλ για κάθε φράση, έτσι ώστε οι μαθητές να αναδομήσουν τη ζητούμενη φράση και να αποτυπώσουν καλύτερα στο μυαλό τους τα επιμέρους
στοιχεία της. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε η σειρά των λέξεων σε κάθε εκτέλεση της άσκησης
να είναι διαφορετική. Επίσης, έχουν επιλεγεί προτάσεις που να μπορούν να δομηθούν με
μονοσήμαντο τρόπο.

Σχήμα 3:
Παζλ δόμησης προτάσεων
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Στο τελικό επίπεδο, γίνεται εκφώνηση της κάθε φράσης από ένα avatar, μέσω του προγράμματος VOKI και ζητείται από τους μαθητές να γράψουν την πλήρη πρόταση. Η σωστή
ορθογραφία από πλευράς των μαθητών είναι τώρα ευκολότερη, διότι έχει προηγηθεί τόσο
η εκμάθηση των νέων λέξεων όσο και η βήμα προς βήμα δόμηση των προτάσεων.

Σχήμα 4:
Άσκηση ορθογραφίας φράσεων

Πειραματική εφαρμογή της διδασκαλίας και αποτελέσματα
Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρουσιάστηκε πειραματικά σε δύο τμήματα της Δ΄ τάξης ενός
δημοτικού σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ δύο διαφορετικά τμήματα της Δ΄ τάξης
ενός δεύτερου σχολείου λειτούργησαν ως ομάδα ελέγχου. Από τον εκπαιδευτικό είχε ήδη
διαπιστωθεί μέσω ασκήσεων ‘warming up’ ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων - τάξεων ήταν
ουσιαστικά ίδιου επιπέδου. Η πειραματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο
πληροφορικής του σχολείου σε συνεργασία τόσο με τον υπεύθυνο καθηγητή της πληροφορικής που προετοίμασε την αίθουσα όσο και με τη Διεύθυνση του σχολείου. Για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκε το δίκτυο υπολογιστών του εργαστηρίου με παράλληλη πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο από όλους τους σταθμούς εργασίας.
Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε προσπάθεια να μην αναπαραχθεί το δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν αυτός του συντονιστή και διευκολυντή της μάθησης
(learning manager / facilitator), λειτουργώντας ο ίδιος ως μέλος της ευρύτερης ομάδας και
κάνοντας παρεμβάσεις όπου ήταν απαραίτητο (Tan, 2009). Στο πρώτο σχολείο παρουσιάστηκε η ορθογραφία μέσω της online εφαρμογής, ενώ στο δεύτερο παρουσιάστηκε το ίδιο
αντικείμενο αποκλειστικά από το σχολικό βιβλίο. Την επόμενη διδακτική ώρα, εξετάστηκαν
οι μαθητές και των δύο ομάδων στη διδαχθείσα ορθογραφία με την κλασσική μέθοδο της
υπαγόρευσης, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα
της προηγούμενης εξάσκησης στον υπολογιστή. Η όλη διαδικασία εφαρμόστηκε στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, τα οποία καλύφθηκαν από το συγκεκριμένο λογισμικό, για
ένα διάστημα περίπου δύο μηνών. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν εμφανώς καλύτερη επίδοση από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, όπως φαίνεται από τα
στατιστικά στοιχεία του πίνακα 1. Η βελτίωση αυτή ήταν φανερή ειδικά στους αδύνατους
μαθητές που εμφάνιζαν προβλήματα όχι μόνο στην απομνημόνευση αλλά και στη δόμηση
προτάσεων. Λόγω του μικρού δείγματος, δεν ήταν δυνατό να γίνει περαιτέρω στατιστική
ανάλυση των επιμέρους ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. η επίδραση της μεθόδου
κατά φύλο ή επίπεδο μαθητή.
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δείγμα 46 μαθητές
Αριθμός λυμένων ασκήσεων
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32

Βαθμός

6-8

53

22
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39

P-value: 0.003
Πίνακας 1:
Οι απαντήσεις των μαθητών των δύο σχολείων της Δ΄ τάξης του νομού Θεσσαλονίκης

Συμπεράσματα-συζήτηση
Με βάση τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο.
Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων της συγκεκριμένης έρευνας που αφορούν στον αριθμό των λυμένων ασκήσεων μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εξάσκηση της ορθογραφίας
μέσω του Διαδικτύου μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αποδοτικά ως προς την εμπέδωσή
της από τους μαθητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής επιτυγχάνει όχι μόνο
να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους με βάση τη διαδραστικότητα (interactivity) και την παρεχόμενη εικόνα, αλλά να τους δώσει ακόμη τη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο των
γνώσεών τους μέσω της δυνατότητας επίλυσης ασκήσεων. Η άμεση παρουσίαση (real time)
των ορθών και μη απαντήσεων, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες και για τις δύο περιπτώσεις επεξηγήσεις, βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η κλιμακούμενη δυσκολία και η
βήμα προς βήμα εκμάθηση και εξάσκηση στοχεύει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των
μικρών μαθητών για την επιτυχή προσέγγιση του εκπαιδευτικού σκοπού. Επίσης, ο συνδυασμός διαφορετικού είδους ασκήσεων, όπως αυτές της ακουστικής και της γραπτής εξάσκησης, εκθέτει τους μαθητές σε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον, το οποίο δύναται να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το γενικότερο ενδιαφέρον τους και τους δίνει τη δυνατότητα να
βελτιώσουν την επίδοσή τους σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως είναι αυτή της ορθογραφίας.
Παράλληλα, το συγκεκριμένο λογισμικό από τη μία πλευρά εμφανίζει έντονη τάση απομάκρυνσης από το κεντρικό πρότυπο του δασκάλου που υπαγορεύει την ορθογραφία με τον
κλασσικό τρόπο, ενώ από την άλλη πλευρά καθιστά το μαθητή ενεργό συμμέτοχο στη διαδικασία της μάθησης μέσω της χρήσης του Η/Υ. Οι μαθητές οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τη
μέθοδο, έμειναν πολύ ικανοποιημένοι και ζήτησαν την επέκταση της μεθόδου σε στα υπόλοιπα τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους
για την εξάσκηση στην ορθογραφία.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου λογισμικού ήταν η ανάδειξη της αξίας της
διαθεματικότητας, μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (Αγγλικών - Πληροφορικής), για την παραγωγή ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού σεναρίου. Τέλος, για το άμεσο μέλλον προβλέπεται η πειραματική εφαρμογή της παραπάνω διδασκαλίας σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών με τη χρήση επιπλέον δυνατοτήτων του Η/Υ για την ασφαλέστερη εξαγωγή παιδαγωγικών συμπερασμάτων.
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Ιστοεξερευνώντας την αρχαία ιστορία: Οι Περσικοί πόλεμοι ως αφετηρία
στοχασμού πάνω σε θέματα στερεοτυπικών αναπαραστάσεων
Δρ. Μουλά Ευαγγελία
Φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
moula@rhodes.aegean.gr
Περίληψη
Στο διαθεματικό αυτό σενάριο προσεγγίζουμε με τη βοήθεια εργαλείων του διαδικτύου
τους περσικούς πολέμους ως αφετηρία στοχασμού πάνω σε θέματα στερεότυπωνπολιτισμικών, φυλετικών και έμφυλων- τόσο στις αρχαίες πηγές όσο και σε σύγχρονες
δημιουργίες της μαζικής κουλτούρας (κόμικς, κινηματογράφος). Ταυτόχρονα,
εξακτινώνοντας τον προβληματισμό μας, χρησιμοποιούμε το ιστορικό γεγονός ως αφορμή
ενασχόλησης με τον αρχαίο περσικό πολιτισμό στην κατεύθυνση της άρσης των
προκαταλήψεων και του εμπλουτισμού των ιστορικών γνώσεων των μαθητών. Τέλος,
συγκρίνοντας στερεοτυπικές αναπαραστάσεις σε σύγχρονα πολιτισμικά προϊόντα
ανιχνεύουμε τη διαδικασία κατασκευής των πολιτισμικών προκαταλήψεων και ελέγχουμε
κριτικά τους συνειρμούς που αυτές προκαλούν υπό το φως της τρέχουσας επικαιρότητας.
Σε όλη τη διαδικασία οι ψηφιοποιημένες πληροφορίες στο διαδίκτυο μας βοηθούν στη
διατύπωση ερωτημάτων, υποστασιοποιώντας το ζητούμενο της διερευνητικής- ενεργητικής
μάθησης.
Λέξεις - κλειδιά: αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Περσία, στερεότυπα, ιστοεξερεύνηση.
Εισαγωγή- Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική της ιστορίας και ΔΕΠΠΣ
Η δύναμη της σχολικής γνώσης έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιαζόμενη ως επιστημονική
γνώση αποκτά τη διάσταση της αλήθειας και εμφανίζεται ως το οριστικό τέλος της
γνωστικής διαδικασίας (Αβδελά Ε., 1997:44-45). Ιδιαίτερα αυτό ίσχυε για το μάθημα της
ιστορίας, όπου η γνώση δεν επιδεχόταν καμία αμφισβήτηση. Σήμερα έχει πλέον γίνει
συνειδητό ότι στην ιστορική αφήγηση εμφιλοχωρούν προκαταλήψεις, στερεότυπα,
αποσιωπήσεις, αμφισημίες κ.ά., που υπηρετούν σκοπιμότητες με το ένδυμα της
επιστημονικής επάρκειας. Η κριτική σχολή της νέας ιστορίας (Le Goff et al., 1978),
επαγγέλλεται την πληθυντικότητα των ιστορικών αφηγήσεων και καθιστά σαφές ότι το
παρελθόν υποστασιοποιείται πάντα σε κάποιο παρόν, του οποίου η χρονικότητα δεν
μπορεί να αποσοβηθεί.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις η ιστορική μάθηση «εκλαμβάνεται ως η προσωρινή
κατάληξη μιας ατομικής ή συλλογικής ερευνητικής διαδικασίας, που προσομοιάζει υπό
όρους με αυτήν των ιστορικών, …. επιτρέποντας αφενός στους μαθητές και τις μαθήτριες
να κατανοήσουν τη διαδικασία συγκρότησης της ιστορικής γνώσης και αφετέρου να
συνειδητοποιήσουν την οργανική συνύφανση μεθοδολογίας, εννοιών και γνωστικού
περιεχομένου» (Κόκκινος - Νάκου, 2004: 15).
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Την ίδια στιγμή υποστηρίζεται ότι η ιστορική παιδεία έχει νόημα μόνο μέσα από την
πολυπρισματική σύγκριση των ιστορικών πηγών, των μεθοδολογικών οπτικών, των
ερμηνευτικών εκδοχών, όπως και των ιδεολογικο-πολιτικών χρήσεων του παρελθόντος
(Seixas Peter, 2004). Μέσα από αυτήν την ολιστική-πολυπρισματική θεώρηση μπορεί να
επιτευχθεί η υπέρβαση των συμβατικών αναγνώσεων, που ομογενοποιούν τις αντιθέσεις
και δίνουν έμφαση στην πολιτικο- στρατιωτική ιστορία και εν τέλει να επέλθει η
κατανόηση των συγκρουσιακών πλεγμάτων που συνθέτουν την κοινωνική δυναμική (Seixas
Peter σε Levesque, 2008, forward: vii), ώστε να αποτρέπεται η υιοθέτηση μονοδιάστατων
ερμηνευτικών σχημάτων,
που συσκοτίζουν ή ωραιοποιούν τη σύνθετη ιστορική
πραγματικότητα και λειτουργούν νομιμοποιητικά σε σχέση με τη κυρίαρχη ιδεολογία της
επικρατούσας εθνοπολιτισμικής ομάδας (Levesque Stephane, 2008: 77/54).
Έρευνες επίσης έχουν αποδείξει (Κόκκινος – Νάκου, 2006: 201-236) ότι οι μαθητές όταν
έλθουν σε επαφή με αντικρουόμενες μαρτυρίες για το παρελθόν, μπορούν υπό
προϋποθέσεις να αντιληφθούν ότι οι αποκλίνουσες έως ριζικά διαφορετικές εκδοχές
βίωσής του εξαρτώνται από την τοποθέτηση, τη συνάφεια, τον ιδεολογικό προσανατολισμό
και τις συνειδητές ή ασυνείδητες επιλογές των συντακτών τους. Συνεπώς η ιστορία στο
σχολείο απαιτεί την ενεργοποίηση των διανοητικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων
των παιδιών, ενώ καθήκον των εκπαιδευτικών είναι να δίνουν έμφαση στη δημιουργία
«ερμηνευτικών ιστών» παρέχοντας στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύσσουν νέους
τρόπους σκέψης βασισμένους σε νέες οπτικές των πραγμάτων (Husbands 2004).
Στην κατεύθυνση των σύγχρονων κριτικών παιδαγωγικών αιτημάτων προτείνεται ως
προϋπόθεση για την εμβάθυνση στη διδασκαλία ενός θέματος, η επεξεργασία ενός
ποικίλου υλικού, ανάμεσα στο οποίο συγκαταλέγονται πηγές εικονιστικές, λογοτεχνικές,
αρχεία, έργα τέχνης, ντοκιμαντέρ, ταινίες, μουσική (Percoco James, 2001) και κόμικς
(Mattozzi 2006: 99-100).
Στο ΔΕΠΠΣ, σε συμφωνία με τα παραπάνω, ως σκοπός της Ιστορίας ορίζεται η ανάπτυξη
της ιστορικής σκέψης μέσα από την εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων και της ιστορικής
συνείδησης μέσα από την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων (Τσάφος, Β.,
2008: 72). Μολονότι συνιστάται η προσοχή στο να αποφεύγεται η απομάκρυνση από τους
ειδικούς διδακτικούς στόχους
που έχουν τεθεί
(ΔΕΠΠΣ, 227), από την άλλη
υπογραμμίζεται ότι η έρευνα των πηγών βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων
και της πολυπλοκότητάς τους, στην υιοθέτηση κριτικής στάσης και στην πιο ζωντανή
προσέγγιση της ιστορικής εποχής. Τα σχέδια εργασίας περιγράφονται χωρίς αυστηρές,
περιοριστικές προδιαγραφές, ενώ γίνεται λόγος για βιωματική προσέγγιση, ενεργητική
συμμετοχή, χρήση εποπτικών μέσων (από εικαστικές πηγές μέχρι γελοιογραφίες, κόμικς και
βίντεο) (228) και επιπλέον προτείνεται η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Με
θεωρητικά υπόβαθρα τον εποικοδομητισμό, την ανακαλυπτική- διερευνητική και
ενεργητική μάθηση αλλά και τις κοινότητες μάθησης το ΔΕΠΠΣ αγκαλιάζει και υποστηρίζει
διερευνητικές δραστηριότητες. Από την άλλη, όπως επισημαίνει και ο Poster (2001):
«βάσεις δεδομένων και αρχεία που αποτελούν τη βάση της ιστορικής έρευνας
μεταναστεύουν μαζικά στο διαδίκτυο….στο βαθμό που οι άνθρωποι συναντιούνται και
επικοινωνούν στον κυβερνοχώρο η σύγχρονη ιστορική και κοινωνική πρακτική
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διαδραματίζεται σε μεγάλο βαθμό εκεί». Η διδακτική μας πρόταση λαμβάνει υπόψη και
αξιοποιεί όλα τα παραπάνω.
Το θέμα των περσικών πολέμων ως αφόρμηση προβληματισμού
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας η αρχαιότητα αποδίδεται ως ένα σύνολο
μορφολογικών στοιχείων που συνιστούν τελικά ένα σχήμα μιας «αγαπημένης πατρίδας»,
ηρωικής και ευαίσθητης (Χουρμουζιάδης, 2002:162-163), σε μια άκρως ποσοτική κι
επικίνδυνα αντι-ιστορική διάσταση, που συμμετέχει οργανικά στην κατασκευή του
πολιτισμικού μύθου (O’ Sullivan et al. 1994: 287) 1 της υπεροχής της ελληνική αρχαιότητας
έναντι όλων των άλλων. Κομβικής σημασίας κορυφαία στιγμή της κλασικής αρχαιότητας
υπήρξαν οι Περσικοί πόλεμοι. Η πιο φημισμένη και παγκοσμίως γνωστή πολεμική
αναμέτρηση των περσικών πολέμων ήταν αυτή των Θερμοπυλών. Το θέμα αξιοποιήθηκε
στις τέχνες ποικιλοτρόπως (στην ποίηση, τη ζωγραφική 2) και πρόσφατα, το 1998 και σε ένα
αμφιλεγόμενο κόμικς από τον Frank Miller με τίτλο 300, το οποίο απετέλεσε τον καμβά της
ομώνυμης πολυσυζητημένης ταινίας του Ζack Snyder (2007).
Η παρ’ ελπίδα νίκη των Ελλήνων και η απώθηση της κολοσσιαίας περσικής δύναμης,
λαμβάνει μέσα από την ιστορική αφήγηση διαστάσεις μυθικού άθλου. Η
συμπαρομαρτούσα ρητορεία γύρω από τις αιτίες της νίκης και τη σημασία της για την
ανθρωπότητα ενισχύει τη βαρύτητα του γεγονότος και το καθιστά ανυπολόγιστης αξίας
αποδεικτικό στοιχείο της ελληνικής γενναιότητας, λεβεντιάς και πάθους για την ελευθερία
και τη δημοκρατία. Χωρίς να αμφισβητούνται τα παραπάνω δεδομένα το προτεινόμενο
σχέδιο εργασίας στοχεύει στον εμπλουτισμό και τη σφαιρικότερη θέασή τους,
επιδιώκοντας ταυτόχρονα να δομήσει την περσική ταυτότητα όχι μέσα από την
αντιδιαστολή της με την ελληνική, ως δηλαδή τον «Έτερον» 3 που συνιστά απειλή για την
ελληνικότητα, αλλά στις πραγματικές της διαστάσεις (Harisson 2008/ Pelling 2007 / Said
1978). Έτσι τίθενται οι παρακάτω στόχοι:
Στόχοι
Γνωστικοί- μαθησιακοί:
•
•
•
•
•
•

Να ενημερωθούν για το αρχαίο περσικό πολιτισμό και να άρουν τις προκαταλήψεις
τους περί του βάρβαρου ή πρωτόγονου της φύσης των Περσών.
Να κατανοήσουν τις εθνικές ομοιότητες μεταξύ Ελλήνων και Περσών (ανήκουν
αμφότεροι στη Μεσογειακή Καυκασιανή φυλή)
Να αντιληφθούν τη συνάφεια του ελληνικού με τον περσικό πολιτισμό και τη
διαδικασία των πολιτισμικών δανείων και ανταλλαγών.
Να έλθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική αγγειογραφία.
Να μελετήσουν αρχαίες πηγές.
Να γνωρίσουν πτυχές της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας που εμπνέονται από την
αρχαία, όπως τα κόμικς και ο κινηματογράφος.
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Σε σχέση με τον κόσμο:
• Να κατανοήσουν τη σχετικότητα της αντικειμενικότητας και τηςιστορικής αλήθειας
και την έννοια της οπτικής γωνίας της ιστορικής αφήγησης.
• Να αντιληφθούν ότι από το γεγονός μέχρι την αναπαραγωγή και την μετάπλασή
του στις μετέπειτα εκδοχές του, παρεμβάλλονται και διαμεσολαβούν ποικίλοι
παράγοντες που αλλοιώνουν την αλήθεια και την προσαρμόζουν στις ανάγκες της
ιστορικής στιγμής.
• Να απαγκιστρωθούν από στερεότυπες αντιλήψεις που γίνονται τροχοπέδη στην
αρμονική συνύπαρξη, πράγμα που αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στις
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Σε σχέση με τους νέους γραμματισμούς:
•

•

•
•

Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο ως ανοικτό διερευνητικό περιβάλλον και να
ενημερωθούν για τον ενδεδειγμένο τρόπο αναζήτησης με τη χρήση κατάλληλων
λημμάτων, αλλά και επιλογής ιστοσελίδων.
Να γνωρίσουν βάσεις δεδομένων και να καταλάβουν το μέγεθος της
κωδικοποίησης της γνώσης που παρέχει σήμερα το διαδίκτυο.
Να μάθουν να οργανώνουν τα συμπεράσματά τους σε μορφή προγράμματος
παρουσίασης και να τα παρουσιάζουν σε κοινό.
Να γνωρίσουν τα wikis και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία τους.
Αναλυτική περιγραφή σεναρίου εργασίας

Αναλυτική παρουσίαση- πορεία εργασίας:
Το σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην ιστορία των: Α΄ γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, όσο
και στα αρχαία ελληνικά από μετάφραση στην Α΄ γυμνασίου (Ηρόδοτος) αλλά και
εναλλακτικά με αφορμή το ποίημα Θερμοπύλες του Καβάφη στη Β΄ Γυμνασίου. Μετά τη
διδασκαλία του κεφαλαίου των περσικών πολέμων, ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούν
εικονογραφικά τους Πέρσες ή να τους χαρακτηρίσουν ως λαό από όσα συμπέραναν από την
ιστορική αφήγηση του εγχειριδίου. Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα (απωθητική
εμφάνιση, αρνητική κριτική). (Wesley, 2008)
Το σενάριο θα εξελιχθεί στο περιβάλλον ενός wiki, που θα έχει δημιουργηθεί από τη
διδάσκουσα. Σε αυτό θα τοποθετούν σε διαφορετικές σελίδες, τα δεδομένα των φύλλων
εργασίας, ώστε να βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο το υλικό και να μπορούν οι μαθητές να
έχουν εποπτεία της εξέλιξης της εργασίας. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν μια σελίδα που
θα εκπροσωπεί την ομάδα εργασίας τους και θα συγκεντρώσουν εκεί τις παρατηρήσεις
τους. Πριν αυτές συζητηθούν στην ολομέλεια, θα προηγηθεί επίσκεψη στις σελίδες των
υπόλοιπων ομάδων, ώστε να γίνει σύγκριση των δικών τους συμπερασμάτων με αυτά των
άλλων. Υπό το φως των συγκριτικών δεδομένων, μπορούν να διαφοροποιήσουν τα δικά
τους πριν οριστικοποιήσουν τη σελίδα τους.
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Πρώτη σελίδα- φύλλο εργασίας: οι Πέρσες στις γραπτές πηγές
• Επισκεφθείτε τα παρακάτω sites με αρχαίες πηγές:
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/ http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ http://www.tlg.uci.edu/
και αναζητήστε τα εξής αποσπάσματα από τις αρχαίες πηγές: Αισχύλου, Πέρσες, 49-61/
227-240, Ευριπίδη, Άλκηστις 675-676, Ηροδότου, Ιστορίες, βιβλίο 7: (7.5, 7.6, 7.7., 7.8, 7.10,
7.12-7.14, 7.22-7.24, 7.35, 7.36, 7.38-39, 7.41), Αριστοτέλη, Πολιτικά,7.1327b3-37,
Ισοκράτη, Πανηγυρικός 4.157, Ευριπίδη, Ορέστης, 1367-1529, Αριστοφάνη, Όρνιθες, 124445.
• Κατόπιν απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
• Συγκρίνετε πώς παρουσιάζονται οι Έλληνες και πώς οι Πέρσες στα αποσπάσματα
των Περσών του Αισχύλου. Ποιες διαφορές παρουσιάζουν;
• Ποια ελαττώματα αποδίδει ο Ηρόδοτος στους Πέρσες;
• Πού αποδίδει ο Αριστοτέλης τα ελαττώματα των Περσών και πού ο Ισοκράτης (Περί
αντιδόσεως);
• Τι φανερώνει το γεγονός που αναφέρεται στον Πανηγυρικό του Ισοκράτη για τα
αισθήματα των Ελλήνων προς τους Πέρσες;
• Στην Άλκηστη του Ευριπίδη τι υπονοεί η δήλωση του Φέρη και τι καταλαβαίνουμε
για τους Φρύγες από τον Ορέστη του ιδίου αλλά και από τη φράση από τις Όρνιθες
του Αριστοφάνη;
• Συνοψίζοντας τι συμπεραίνετε για τον τρόπο που οι αρχαίες γραπτές πηγές
μεταχειρίζονται τους Πέρσες. Λάβετε υπόψη πώς αυτές οι γραπτές πηγές στο
σύνολό τους έπονται των Περσικών πολέμων.
Δεύτερη σελίδα- φύλλο εργασίας: Η εικονογραφική αναπαράσταση Περσών στην αρχαία
ελληνική αγγειογραφία
•

Επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις και σχολιάστε τον εικονογραφικό τρόπο
απόδοσης των Περσών στις παραστάσεις των αγγείων:
http://www.mfa.org/collections/object/mixing-bowl-calyx-krater-with-scenes-from-the-fallof-troy-153660 (Ο Πρίαμος σαν Πέρσης βασιλιάς)
http://www.mfa.org/collections/object/drinking-cup-kylix-335134 (Έλληνας και Ασιάτης
παλεύουν).
• Επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων Beazley Collection και χρησιμοποιήστε τη
μηχανή αναζήτησής της: http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/dataSearch.asp
στην επιλογή number αναγράψτε : BS480, 13.196, T620, 158, 16536, 128, 3156 .
• Μεταφέρετε τις αγγειογραφικές παραστάσεις στο wiki και συνοδεύστε τες με
λεζάντες.
• Κατόπιν διατυπώστε παρατηρήσεις σχετικά με την εικονογράφηση των Περσών
στην αγγειογραφία: ως προς την ένδυση, τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους,
τον οπλισμό ή τη σκευή τους και αν θεωρείτε ότι μοιάζουν ή διαφέρουν ριζικά από
τους Έλληνες;
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Τρίτη σελίδα- φύλλο εργασίας: Οι επιρροές του περσικού στον ελληνικό πολιτισμό
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Λάβετε υπόψη ότι στην πομπή των Παναθηναίων πίσω από τις κανηφόρους
περπατούσαν οι διφροφόροι, κρατώντας σκαμνιά και παρασόλια, πιθανότατα για
να υπηρετούν τις κανηφόρους. Στον Αριστοφάνη (Όρνιθες, 1549-1551) λέει ο
Προμηθέας στον Πισθέταιρο: «Δώσε μου όμως την ομπρέλα για να την κοπανήσω
πάλι, ώστε αν από πάνω με βλεφαρίσει ο Δίας να φαίνομαι ότι συνοδεύω τις
κανηφόρες».
Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις και μάθετε για την καταγωγή της ομπρέλας:
http://books.google.gr/books/about/Umbrellas_And_Their_History.html?id=N2yXB3
PgRnwC&redir_esc=y
http://books.google.gr/books?id=pRHSgl4WmwC&pg=PA554&lpg=PA554&dq=umbrella+persia&source=bl&ots=OVChXYjY1&sig=UWJXKpnufXwWzHWzp9-W3kNQAcM&hl=el&sa=X&ei=5RZBT4K4O4Gn0QX4_mODw&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=umbrella%20persia&f=false
Επίσης
επισκεφθείτε
τη
διεύθυνση:
http://www.livius.org/iain/influence/influence04.html#Prytaneum, όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με
το Πρυτανείο (Θόλος) των αρχαίων Αθηνών.
Στη συνέχεια μελετήστε το απόσπασμα του Πλούταρχου (Ο βιος του Περικλή, 13.56). «To Ωδείο, που στο εσωτερικό του ήταν γεμάτο από καθίσματα και μαξιλάρια
και εξωτερικά είχε επικλινή στέγη που κατηφόριζε από ένα σημείο στην κορυφή,
κατασκευάστηκε, όπως λέγεται, ως απομίμηση της σκηνής του βασιλιά της Περσίας,
υπό διαταγή του Περικλή» και επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.livius.org/iain/influence/influence03.html#Odeon)
Τέλος επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://www.livius.org/ia-in/influence/influence07.html#Politics, όπου θα βρείτε
αναφορές στον τρόπο οργάνωσης της αθηναϊκής συμμαχίας και στις ομοιότητές της
με την περσική αυτοκρατορία.
Συνοψίστε σχετικά με τις επιρροές του περσικού πολιτισμού στον αρχαίο ελληνικό.
Τέταρτη σελίδα- φύλλο εργασίας: πτυχές του αρχαίου περσικού πολιτισμού

Στο κόμικς 300 γίνεται επανειλημμένως λόγος για το πάθος των Σπαρτιατών για την
ελευθερία και τη δημοκρατία, ενώ στην ομώνυμη ταινία οι Σπαρτιάτισσες γυναίκες
παρουσιάζονται να χαίρουν ελευθερίας και εκτίμησης από την κοινωνία τους. Η
Σπαρτιατική ταυτότητα χτίζεται σε αντιδιαστολή με την περσική, μέσα από γενικόλογες
πολώσεις. Εδώ θα εξετάσουμε ποιες ήταν πραγματικά οι θέσεις των Περσών σχετικά με τη
δουλεία και ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας στην αρχαία περσική κοινωνία:
• Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες
http://www.iranian.com/Daryaee/2007/March/300/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=cq1WJfw7FXg
http://www.youtube.com/watch?v=5USvkRWQlgI :
http://www.youtube.com/watch?v=gG8Vfr3onHI&feature=fvsr
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και καταγράψτε δεδομένα σχετικά με τη δουλεία και τη θέση της γυναίκας στην αρχαία
Περσία.
Πέμπτη σελίδα- φύλλο εργασίας: σύγχρονες παραστάσεις των Περσών στη μαζική
κουλτούρα
Παρατηρήστε την εικονογραφική απόδοση των Περσών στο κόμικς 300:
Ο Ξέρξης στους 300 (Frank Miller, 1998)

Ο Πέρσης απεσταλμένος στη Σπάρτη

Στη συνέχεια πατήστε στο google διαδοχικά τα λήμματα: piercing, tattooing, skinheads και
arabs και κατόπιν την εντολή «εικόνες» από την οριζόντια μπάρα πάνω από το πλαίσιο
αναζήτησης. Μεταφέρετε επιλεγμένες εικόνες και εκφράστε τα συναισθήματα που σας
προκαλούν. Τι ομοιότητες παρουσιάζουν με τους Πέρσες στους 300; Τι συνειρμούς
προκαλούν; Για να απαντήσετε επισκεφθείτε και την παρακάτω διεύθυνση:
http://www.psychologytoday.com/blog/popular-culture-meets-psychology/200907/tattoosand-body-piercing-adolescent-self-expression-or
Αφού λάβετε υπόψη σας ότι το κόμικς γράφτηκε το 1998 και η αντίστοιχη ταινία γυρίστηκε
το 2006, με ενδιάμεσο γεγονός σταθμό την 11-09-2001, που συνέβη η αποτρόπαια
τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους, σκεφθείτε αν η αναπαράσταση των
αρχαίων Περσών στο συγκεκριμένο κόμικς μπορεί να σχετίζεται ή να επηρεάζεται από τη
συγκεκριμένη πολιτική αντζέντα. Για να απαντήσετε επισκεφθείτε τις παρακάτω
διευθύνσεις:
http://terrorism.about.com/od/statesponsors/a/StateSponsors.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tTioaRXiSps
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Συμπεράσματα
Μέσα από την προηγηθείσα διαδικασία οι μαθητές κατανοούν ότι η ιστορική αφήγηση
οργανώνεται συχνά από προσωπική ή εθνική σκοπιά και ότι διαστρεβλώνεται από διάφορα
κίνητρα, γι αυτό και οι ίδιοι οφείλουν να μη δέχονται την πληροφορία άκριτα αλλά να
απαντούν σε ερωτήματα (Lee, 2005: 54-55). Η διδακτική διαδικασία δίνει έμφαση όχι μόνο
στην απλή ανάκληση πληροφοριών αλλά στη διαδικασία συγκρότησης της γνώσης και όχι
μόνο στη διαμόρφωση υποκειμενικής γνώμης ή στην αποστήθιση έτοιμων συμπερασμάτων
αλλά στην αιτιολογημένη αξιολογική κρίση (Paul, Elder 2000). Κεντρικός άξονας της είναι η
ανάπτυξη της ικανότητας εντοπισμού των προκαταλήψεων (Bowell, T. & G. Kemp. 2002).
Χωρίς να αμφισβητείται η κομβική σημασία της μάχης των Θερμοπυλών και το ερμηνευτικό
της πλαίσιο ως ηρωικό ορόσημο της ελληνικής αντίστασης κατά των Περσών, επιδιώκουμε
την όσο το δυνατόν σφαιρικότερη κατανόηση του γεγονότος, αλλά και την άρση της
μονομέρειας που στιγματίζει την περσική κουλτούρα.
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Κοινωνική δικτύωση και εκπαίδευση:
H περίπτωση της Επαγγελματικής Ομάδας - Κοινότητας –Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής
Ιορδανίδου Σημέλα (Msc) 1

Ξανθή Χουλιάρα (Med) 2

1Εκπαιδευτικός ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ
Ωραιοκάστρου
melinaiord@gmail.com

2 Διευθύντρια
Δημ Σχ Ορεινής Ζώνης Ζακύνθου
xchouliara@sch.gr

Περίληψη
Το facebook αποτελεί το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο στην Ελλάδα το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες του να ανταλλάσουν τις εμπειρίες τους και να συγκροτούν ομάδες κοινού ενδιαφέροντος. Με τη συμμετοχή των μελών σε μια κοινότητα-ομάδα πρακτικής
επιτυγχάνεται η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση, η διαμόρφωση της ταυτότητας και η μάθηση. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο τη μελέτη της αλληλεπίδρασης και της εξέλιξης
του περιβάλλοντος μάθησης μιας επαγγελματικής ομάδας – κοινότητας αρτοποιίας –
ζαχαροπλαστικής. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα που αφορούσε τα λειτουργικά τρόφιμα. Από τα ερωτηματολόγια που απάντησαν τα μέλη της ομάδας αποδείχθηκε η γνώση των μελών σε ότι αφορούσε τα λειτουργικά τρόφιμα στο χώρο της αρτοποιίας. Η αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε στην πρόταση από την ομάδα ενός
λειτουργικού τροφίμου από τη φύση.
Λέξεις - κλειδιά: Web 2.0, κοινωνικά δίκτυα, facebook, συνεργατική μάθηση, ψηφιακές κοινότητες πρακτικής μάθησης
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Παπαδημητρίου, Λαμπροπούλου, Βιβίτσου, & Σπυροπούλου,
2008) τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ένας νέος όρος, ο Web 2.0, για να περιγράψει
τη νέα «έκδοση» του Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες του διαδικτύου να συμμετέχουν ως «παραγωγοί» (σε
αντίθεση με τους «καταναλωτές») πληροφορίας και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Με τον
όρο αυτό υπονοείται μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Η
ανάπτυξη ψηφιακών κοινωνικών δικτύων είναι αποτέλεσμα των νέων δυνατοτήτων που
παρέχει το Web 2.0. Αποτελούν ίσως την πλέον μαζική εφαρμογή της νέας ιδέας στην οποία
μας εισάγει το Web 2.0 και έχουν τύχει ευρείας αποδοχής στις μέρες μας, σε όλα τα κοινωνικά και ηλικιακά στρώματα της κοινωνίας. Τι απήχηση έχουν οι νέες αυτές εξελίξεις στην
σημερινή εκπαίδευση; Πώς και με ποιο τρόπο την επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό;
Το παρόν άρθρο στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των κοινωνικών δικτύων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στο σύγχρονο σχολείο και ειδικότερα της κοινότητας μάθησης
στο facebook Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Boulangerie Patisserie en Grece.
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Προσδοκώντας τη συμβολή στην μελέτη και έρευνα του σύνθετου και απαιτητικού πεδίου
της επαγγελματικής βελτίωσης και εξέλιξης των νέων μέσα από διαδικτυακές κοινότητες
πρακτικής μάθησης η παρούσα έρευνα αποτελείται από τέσσερις ενότητες : στην πρώτη
ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής δικτύωσης, στη δεύτερη ενότητα γίνεται η διερεύνηση του κοινωνικού δικτύου facebook, στην τρίτη ενότητα αναλύονται
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι Ψηφιακές Κοινότητες Πρακτικής Μάθησης και στην τέταρτη παρουσιάζεται η υπό μελέτη ομάδα στο facebook «Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Boulangerie Patisserie en Grece».
Η κοινωνική Δικτύωση
Τα κοινωνικά δίκτυα και οι δυνατότητες που προσφέρουν, έχουν μεταβάλει ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και διάθεσης της πληροφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Η
δικτύωση αυτού το είδους προσφέρει νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και εξέλιξη,
συνεργασία και συμμετοχή (Lambropoulos & Vivitsou 2011).
Κοινωνική δικτύωση είναι η συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι αγροτικές κοινότητες, οι γειτονιές, οι χώροι εργασίας, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία.
Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφοροι ορισμοί για το τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Ο
Χτούρης (2004) ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα «πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και
διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας», ενώ οι Walker,
MacBride & Vachon (1977), όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. Τα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνουν
το μέγεθος ή το εύρος, το οποίο αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν
στο δίκτυο, τη σύνθεση, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής μελών της ευρύτερης οικογένειας
ή φίλων στο δίκτυο και τη συχνότητα, που δηλώνει το πόσο συχνά τα μέλη ενός κοινωνικού
δικτύου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Χτούρης, 2004).
Η κοινωνική δικτύωση σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην διαδικτυακή μορφή της. Αυτό συμβαίνει διότι το Διαδίκτυο είναι γεμάτο με εκατομμύρια άτομα που επιθυμούν να
γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, να αναπτύξουν φιλίες να αλληλεπιδράσουν σε μαθησιακά,
επαγγελματικά ή άλλου ενδιαφέροντος περιβάλλοντα,, να αναζητήσουν εργασία, να σχηματίσουν ομάδες και να μοιράζονται άμεσα πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τα χόμπι
και τα ενδιαφέροντά τους.
Οι επιδράσεις από τη χρήση και την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων επεκτείνονται σε
πολλούς τομείς της ζωής του ατόμου: στην κοινωνική του ζωή, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο του, στην ψυχολογία του και στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερη επίδραση έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στους εφήβους και τους νέους (Selwyn & Facer,
2007).
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Η χρήση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους πολλά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά στις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα έχουν παγκόσμια έκταση και πολυφωνία, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, δημιουργίας δεσμών με άτομα που μπορεί να
βρίσκονται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση το ένα από το άλλο, δημιουργίας μεγάλης
ποικιλίας κοινωνικών δεσμών εφόσον στο Διαδίκτυο συρρέουν άτομα από διαφορετικές
χώρες, κοινωνίες, πολιτισμούς και με διαφορετικές συνήθειες και χαρακτηριστικά, επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος κοινωνικών ομάδων και η αναζήτηση της ομάδας που εκφράζει και ωφελεί το άτομο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επαφής με πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευματικών οριζόντων του ατόμου, δραστηριοποίησης και σύμπραξης για κοινούς σκοπούς με άτομα που μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στη γη. Σχετικά με την πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχομένου (φωτογραφιών, βίντεο κλπ),
άμεσης ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο από το σπίτι ή οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο (Lambropoulos & Zaphiris, 2006).
Σε αυτό το σημείο κρίνονται άξιοι αναφοράς και οι σοβαροί κίνδυνοι που σχετίζονται με την
διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση. Υπάρχει ο κίνδυνος του “αγνώστου” ή και άλλοι που οφείλονται στο μέγεθος και στη φύση του κυβερνοχώρου. Ειδικότερα, η επιβλαβής έκθεση
της προσωπικής ζωής του ατόμου όπου η καταχώρηση και δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, καθιστά τους χρήστες τους ευάλωτους σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, συχνά
με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Πολύ συχνός είναι και ο κίνδυνος εξαπάτησης, γιατί δεν υπάρχει η αμεσότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αντίδρασης ανάμεσα στα
άτομα που συνδιαλέγονται διαδικτυακά.
Όλα όσα προαναφέρθησαν χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας και προσοχής (Χτούρης, 2004).
Οι πιο δημοφιλείς διαδικτυακοί χώροι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι το Facebook,
το MySpace, το Youtube, ο Blogger, Flickr, Twitter, LinkedIn κ.α.
Το Facebook σήμερα
Το Facebook είναι η πιο διάσημη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Lipsman, 2007b) και
υπολογίζεται ότι έχει περισσότερους από εξακόσια σαράντα εκατομμύρια ενεργούς χρήστες , που το κατατάσσουν το ως το δημοφιλέστερο ιστοχώρο του πλανήτη. Η ιστορία του
ξεκίνησε το 2004 μέσα από το Χάρβαρντ, όταν ο τριτοετής φοιτητής τότε Μαρκ
Ζούκερµπεργκ σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των συμφοιτητών του. Στην αρχή το Facebook προοριζόταν μόνον για τους φοιτητές
του Χάρβαρντ. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια της Βοστώνης και της
ευρύτερης περιοχής της Νέας Αγγλίας, αλλά παρέμενε πάντα σε πλαίσια πανεπιστημιακά
και μαθητικά. Το Σεπτέμβριο του 2006 η ιστοσελίδα όμως έγινε προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο και έκτοτε ξεκίνησε η ραγδαία άνοδός του.
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Οι χρήστες του facebook μπορούν να εγγραφούν σε αυτό καταχωρώντας προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλικία κλπ. Σ’ αυτόν το χώρο μπορούν
άτομα από οποιαδήποτε χώρα να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν εικόνες, βίντεο, μουσική
και ό,τι άλλο επιθυμούν χωρίς εμπόδια. Η εγγραφή μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο και μάλιστα είναι δωρεάν. Τα μέλη διατηρούν λίστα φίλων τους οποίους έχουν
τη δυνατότητα να αναζητήσουν, να προσκαλέσουν ή να αποδεχτούν/αρνηθούν τη “φιλία”
τους. Το Facebook παρέχει στα μέλη του και μία σειρά ψυχαγωγικών εφαρμογών όπως τεστ
προσωπικοτήτων, νοημοσύνης, ικανοτήτων καθώς και παιχνίδια ή υπηρεσίες προσομοίωσης της πραγματικότητας - εικονικές φάρμες, κατοικίδια, εικονικές οικογένειες- τα οποία
είναι πολύ δημοφιλή. To facebook μετρά μόλις 6 χρόνια ζωής στον κυβερνοχώρο και η εξάπλωσή του αποτελεί φαινόμενο (Παπαδημητρίου κ.α. 2008).
Άξια αναφοράς είναι και η αξιοποίηση του στην εκπαίδευση (Βλ. Σχ. 1). Τα βασικότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας αξιοποίησης είναι ότι καλλιεργεί την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εφόσον αναδεικνύονται νέες μορφές πολιτισμού και μάθησης από τη νέα διαδικτυακή εποχή, οι μαθητές αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μεταξύ τους: ανταλλάσουν ιδέες, συνεργάζονται, εκφράζονται ποικιλοτρόπως, η προώθηση ταλέντου διαφόρων μορφών
τέχνης, όπως εικαστικά και ποίηση, η δημιουργία ενός διαφορετικού-συμπληρωματικού
μαθησιακού πλαισίου, ως επέκταση του φυσικού χώρου και χρόνου της τάξης, οι μαθητές
καταλαβαίνουν καλύτερα και η μη επίσημη ατμόσφαιρα, που δημιουργείται, καλούνται
περισσότεροι να συμμετάσχουν, το μάθημα γίνεται πιο απλό, τα παιδιά αναπτύσσουν την
κοινωνικότητα τους, καθώς και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες.
Επίσης, είναι εύκολη η πρόσβαση σε περισσότερες πηγές με δυνατότητες σε άτομα με ειδικές ανάγκες για ίση συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, τα σχόλια γίνονται επιχειρήματα, καθώς οι μαθητές σκέφτονται το ύφος και τον τρόπο που θα σχολιάσουν, οπότε προκαλείται η δημιουργικότητα και η έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων (Παπαδημητρίου
κ.α. 2008).
Δυστυχώς υπάρχουν και κάποια αρνητικά σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής όπως οι πληροφορίες, που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών, μπορούν να υποκλαπούν και να χρησιμοποιηθούν παράνομα, μπορεί να γίνει δυσφήμιση των εκπαιδευτικών στον "τοίχο" του
facebook, το facebook έχει ευρεία άχρηστων πραγμάτων, τα οποία είναι πολύ χρονοβόρα.
Επίσης προκαλεί εθισμό και, έτσι, υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής.
Ασφαλώς το facebook είναι ένα χρηστικό μέσο για την εκπαίδευση. Θα πρέπει, όμως, να
γνωστοποιούνται οι κανόνες ασφαλείας για τη σωστή και ασφαλή χρήση του, καθώς έχει
θετικά και αρνητικά στοιχεία(ο.π.).
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Σχήμα 1: Το Facebook στην εκπαίδευση
(Πηγή: http://economu.files.wordpress.com/2011/06/lysias_2011_all.jpg)
Τέλος, η μελέτη των κοινωνικών δικτύων στον Ελλαδικό χώρο έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή έχει συνδεθεί με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (Ζαννή Τελιοπούλου, ΕΚΕΠ
1999), τον κοινωνικό αποκλεισμό ειδικά σε οικογένειες με μικρά παιδιά (Home-Start
International 2001) και έχει εξεταστεί ως διαμεσολαβητικός άτυπος θεσμός και προνομιακός μηχανισμός για την μετάβαση στην απασχόληση.
Ψηφιακές Κοινότητες Πρακτικής Μάθησης.
Eφαρμογή της κοινωνικής δικτύωσης με την Επαγγελματική Ομάδα Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
Με την οργάνωση των Κοινωνικών Δικτύων τα μέλη του μπορούν να λειτουργήσουν ως μια
Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης. Οι Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης προσφέρουν δυνατότητες για ευέλικτη, ομαδοσυνεργατική μάθηση από απόσταση, πέρα από περιορισμούς χώρου ή χρόνου, σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, φυσικών ικανοτήτων και οικονομικών δυνατοτήτων (Harasim et al. , 1995).
Ειδικότερα οι Ψηφιακές Κοινότητες Πρακτικής Μάθησης παρέχουν ένα μαθησιακό περιβάλλον διάδρασης και αλληλομάθησης, που εμπλέκει ενεργά τους εκπαιδευομένους στη
δόμηση της γνώσης (Porterfield 2001 ; Goodfelow, 2003).
Περιγραφή της ομάδας
Η ομάδα http://www.facebook.com/groups/Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική Boulangerie Patisserie en Grèce http://www.facebook.com/groups/298210090248698/ δημιουργήθηκε με
σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των ατόμων που
σχετίζονται με τον κλάδο της Aρτοποιίας και Zαχαροπλαστικής.
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Στους στόχους της ομάδας περιλαμβάνονται η ενημέρωση, η παρακολούθηση των τάσεων
του χώρου της Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία και η
εκπαίδευση των μελών σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης.
Η ομάδα απαρτίζεται από 134 μέλη στα οποία συμμετέχουν Έλληνες επαγγελματίες αρτοποιοί – ζαχαροπλάστες, μαθητές αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής και εκπαιδευτικοί. Επίσης
στην ομάδα συμμετέχουν 5 Γάλλοι Αρτοποιοί – Ζαχαροπλάστες. Τα μέλη της ομάδας διαφοροποιούνται ως προς τους ρόλους τους. Υπάρχουν μέλη που προβάλλουν θέματα αρτοποιίας, άλλα που προβάλλουν θέματα ζαχαροπλαστικής, θέματα υγιεινής τροφίμων, θέματα που προβληματίζουν την κοινή γνώμη καθώς και θέματα έρευνας των τάσεων του κλάδου της αρτοζαχαροπλαστικής.
Δράσεις της ομάδας :
Ποσοτική Έρευνα για τα Λειτουργικά Τρόφιμα
Σύμφωνα με τον Σταθακόπουλο (2005), ποσοτική έρευνα είναι η συστηματική συλλογή
πληροφοριών από ερωτώμενους, με σκοπό την κατανόηση ή την πρόβλεψή της συμπεριφοράς του πληθυσμού που ενδιαφέρει. Με την ποσοτική έρευνα μετριέται ο αριθμός των
ατόμων που συμπεριφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή η ποσοτική έρευνα
αποτελεί μία μέθοδο ποσοτικοποίησης των δεδομένων (Κόκοτας, 2008).
Ως λειτουργικά ορίζονται «τα επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν υλικά/ συστατικά τα
οποία, εκτός από τη θρεπτική αξία που παρέχουν, επηρεάζουν θετικά ειδικές λειτουργίες
του ανθρώπινου οργανισμού ή αλλιώς «εκείνα που προάγουν την υγεία» και παρασκευάζονται με προσθήκη συστατικών που τα ίδια τα τρόφιμα δεν περιέχουν ή με ενίσχυση των
ήδη υπαρχόντων (Τζιά, 2003)
Στα πλαίσια της διερεύνησης των τάσεων του κλάδου αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής πραγματοποιήθηκε στην ομάδα ποσοτική έρευνα που αφορούσε τα λειτουργικά τρόφιμα, Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με την ανάρτηση video που αφορούσε τα λειτουργικά τρόφιμα http://youtu.be/52WQAWhk1rU και στη συνέχεια αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο
http://www.surveymonkey.com/s/DRDQXM8 το οποίο ζητήθηκε από τα μέλη να το απαντήσουν.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούσαν γενικά τα λειτουργικά τρόφιμα, τα συστατικά που περιλαμβάνουν τόσο τα λειτουργικά τρόφιμα όσο και τα ψωμιά.

Πρόταση φυσικού λειτουργικού τροφίμου
Η υγιεινή διατροφή περιέχει τροφές που παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία σε
ποσότητες ικανές να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού. Η υγιεινή διατροφή συμβάλλει
στη μείωση της εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων (Καρκαλέτση κ.ά ,2008). Μετά από αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας, μέλος της ομάδας πρότεινε φυσικό μη εμπλουτισμένο
λειτουργικό τρόφιμο. Ειδικότερα η πρόταση αφορούσε την τσουκνιδόπιτα, ενός τροφίμου
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με ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η τσουκνίδα έχοντας ως δραστικές
ουσίες το γαλλικό οξύ, καυστικό μυρμηκικό οξύ, τανίνη, πυρίτιο, χλωροφύλλη, μεταλλικά
άλατα και ιχνοστοιχεία θεωρείται ότι βοηθά σε νεφρίτιδες, κυστίτιδες, αιμορραγίες, ρευματισμούς, ισχυαλγίες. (Βρανάκη, Κολώνη, 2008).

Εικόνα 1 : Συνταγή τσουκνιδόπιτας και ανάλυση των ευεργετικών ιδιοτήτων της
για τον ανθρώπινο οργανισμό
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Αποτελέσματα
Από τη μελέτη των δράσεων της ομάδας προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Σε ότι αφορά τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν 78 ερωτηματολόγια από μέλη της ομάδας
από τα οποία το 59,2% ήταν άνδρες και το 40,8 % γυναίκες, ως προς το επίπεδο σπουδών
τους το 51,9% ήταν απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών (ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ), το 40,3% ήταν μαθητές των σχολών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ και ΙΕΚ και το 13% ήταν Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν 10 ερωτήσεις .
Ειδικότερα στην ερώτηση που αφορούσε γενικά τα λειτουργικά τρόφιμα, το 82 % απάντησε τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί ωφέλιμες ουσίες, το 13% βιολογικά τρόφιμα, το 4%
τρόφιμα γενετικά τροποποιημένα, το 1% δε γνωρίζω (βλ. Εικόνα 2).
Στην ερώτηση που αφορούσε τα συστατικά των λειτουργικών τροφίμων, το 47 % απάντησε όλα τα παραπάνω, το 14% βιταμίνες, το 13 % φυτικές ίνες, το 9% ανόργανα άλατα, το
8% ω-3 λιπαρά οξέα, το 6% μικροβιακές καλλιέργειες, το 3% δε γνωρίζω (βλ. Εικόνα 3).
Τι πιστεύετε ότι είναι κατά τη γνώμη σας τα
λειτουργικά τρόφιμα ;

13%

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα ποιο κοινά συστατικά
που περιέχουν τα λειτουργικά τρόφιμα ;

3%

1% 4%

13%

14%
47%
9%

8%

82%

6%

Εικόνες 2 & 3 : Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση για τα λειτουργικά τρόφιμα
& Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση που αφορούσε τα συστατικά των λειτουργικών
τροφίμων

Στην ερώτηση που αφορούσε στο τι ρυθμίζουν τα λειτουργικά τρόφιμα, το 47% απάντησε
όλα τα παραπάνω, το 22 % καλή λειτουργία του εντέρου, το 13% υπέρταση, το 9% οστεοπόρωση, το 5% χοληστερόλη, το 2% άλλο και δε γνωρίζω (βλ. Εικόνα 4).
Στην ερώτηση που αφορούσε αν υπάρχει γνώση της ύπαρξης ψωμιών σε εμπλουτισμένα
ανόργανα άλατα το 84 % απάντησε ναι και το 16 % απάντησε όχι (βλ. Εικόνα 5).
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Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ψωμιά εμπλουτισμένα σε
ανόργανα άλατα ;

13%

16%

22%
47%

9%

84%

2%

Εικόνες 4 & 5 : Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση που αφορούσε στο τι ρυθμίζουν τα
λειτουργικά τρόφιμα & Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση που αφορούσε αν υπάρχει
γνώση της ύπαρξης ψωμιών σε εμπλουτισμένα ανόργανα άλατα
Στην ερώτηση που αφορούσε την ύπαρξη ψωμιού χωρίς γλουτένη, το 83% απάντησε ναι
και το 17% απάντησε όχι (βλ. Εικόνα 6).
Γνωρίζετε ότι υπάρχει ψωμί χωρίς γλουτένη ;

17%

83%

Εικόνα 6 : Ποσοστά των απαντήσεων της ερώτησης ύπαρξης ψωμιού χωρίς γλουτένη
Συμπεράσματα
Μέσα από την κοινωνική δικτύωση των μελών του facebook, τις κοινωνικές εφαρμογές του
περιβάλλοντος, την αλληλεπίδραση, τις συζητήσεις αναπτύσσεται σταδιακά η οικειότητα
μεταξύ των μελών και η δυναμική της ομάδας. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργατική μάθηση και η συν-δημιουργία.
Η συμμετοχή των ανθρώπων σε ψηφιακές κοινότητες πρακτικής γίνεται για λόγους κοινωνικής αποδοχής, αυτοεκτίμησης, διεύρυνσης των ενδιαφερόντων τους, αλλά ο κύριος στόχος είναι η συμμετοχή για μάθηση και γνώση (Παπαδημητρίου κ.ά, 2008).
Από την παρούσα εργασία αναδείχθηκε το περιβάλλον της συνεργατικής μάθησης και της
συνδημιουργίας καθώς υπήρχε μια δυναμική παρουσία των μελών της ομάδας στην πραγματοποίηση των δράσεών της. Η μεγάλη συμμετοχή των μελών της στην πραγματοποίηση
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των ερωτηματολογίων που αφορούσε τα λειτουργικά τρόφιμα συνέβαλλε στη μελέτη των
τάσεων του κλάδου της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν αποδεδείχθηκε η γνώση των μελών σε ότι αφορούσε τα λειτουργικά τρόφιμα στο χώρο της αρτοποιίας. Η αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με το περιβάλλον συνεργατικής μάθησης οδήγησε στην πρόταση από
την ομάδα ενός τροφίμου όπως είναι η τσουκνιδόπιτα το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού και στην υγιεινή διατροφή, προερχόμενη από τη φύση.
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Μαθηματικές αποδείξεις με τη βοήθεια του Υπολογιστή. Η περίπτωση του Θεωρήματος
των 4 χρωμάτων ως πρωτοποριακού προπομπού
Μαστρογιάννης Αλέξιος
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
alexmastr@yahoo.gr
Περίληψη
Η «υπολογιστική ευφροσύνη» των αρχών του 1980 ενισχύθηκε και από την απόδειξη του
Θεωρήματος των τεσσάρων χρωμάτων, από τους Appel και Haken το 1976. Ήταν η πρώτη
απόδειξη με τη βοήθεια του υπολογιστή και για αυτό ο αντίκτυπος στη μαθηματική κοινότητα ήταν σοκαριστικός και «διαιρετικός». Οι αποδείξεις μέσω υπολογιστών είναι, γενικά,
δυο ειδών: μέσω εκτενών υπολογισμών και μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων. Σε κάθε
περίπτωση οι δεύτερες είναι αδύνατο σχεδόν, να ελεγχθούν με το χέρι, γραμμή γραμμή,
όπως η παραδοσιακή πρακτική επιτάσσει. Αυτή η «ελλειμματικότητά» τους ήγειρε θυελλώδεις επιστημονικές συζητήσεις, ως προς την φερεγγυότητα και την αποδοχή τους. Έκτοτε η
«διαμάχη» συνεχίζεται, όσον αφορά στην υιοθέτηση ή μη και των a posteriori διαδικασιών
στη παραγωγή της μαθηματικής γνώσης, ενώ και οι αναζητήσεις «τεχνολογικά αμόλυντων»
αποδείξεων θεωρημάτων είναι για αρκετούς διακαής και συνεχής επιστημονική επιδίωξη.
Λέξεις - κλειδιά: Θεώρημα 4 χρωμάτων, Αποδείξεις, Υπολογιστής, Computer assisted proofs
Εισαγωγή
Στο τέλος της δεκαετίας του 70, υπήρχε ένα αυξανόμενο αίσθημα αισιοδοξίας και παιδαγωγικής ευφορίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά για τα μαθηματικά. Οι εκπαιδευτικοί
πιθανολογούσαν ισχυρώς, πως οποιοδήποτε πρόβλημα των μαθηματικών θα επιλυόταν και
κάθε θεώρημα θα αποδεικνυόταν με την καταλυτική και ουσιαστική συνδρομή των υπολογιστών. Μάλιστα το πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μετασχηματίσθηκε, εξαιτίας και
του έντονου διδακτικού ενδιαφέροντος για εξατομικευμένη διδασκαλία, το όποιο αναθερμάνθηκε μετά και το λανσάρισμα των μικροϋπολογιστών της Apple II και αυτού της IBM.
Οι υπολογιστές τέθηκαν στο κέντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και άρχισαν να κρατούν τα σκήπτρα και τη μερίδα του λέοντος στις πρακτικές και τις τεχνικές της εκπαιδευτικής και μαθηματικής επιστήμης (Rousseau, 2011). Χαρακτηριστικό επακόλουθο ήταν η σαρωτική διείσδυση των υπολογιστών και η καταιγιστική αύξηση του ποσοστού χρήσης τους,
στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική.
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '70 ο Seymour Papert, στο MIT, είχε προτείνει μια νέα
διαφορετική προσέγγιση των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Ανέπτυξε μια γλώσσα προγραμματισμού, τη LOGO, για να ενθαρρύνει την αυστηρή σκέψη που απαιτούν τα μαθηματικά. Ήταν δε, τόση η ευφροσύνη για τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που
στις αρχές του 1980 ο Papert, σε ένα άρθρο του, είχε προφητεύσει, ανεπιτυχώς, ότι ο υπολογιστής θα ανατινάξει και θα κονιορτοποιήσει τα σχολεία (Βοσνιάδου, 2006).
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Αυτή η λαθεμένη τελικά, εκπαιδευτική αλλά και επιστημονική παραδοχή και προσμονή ονομάσθηκε, περιπαιχτικά, «κομπιουτερίτιδα». Βέβαια, οι υπολογιστές μπορούν να θεωρηθούν μαθηματικά εργαλεία και πολύτιμοι μαθηματικοί διευκολυντές, μόνο κατά την επεξεργασία μεγάλου πλήθους συμβόλων, σε εκτενείς υπολογισμούς και σε μεγάλης κλίμακας
απαρίθμηση και έλεγχο προτύπων και περιπτώσεων (Eves, 1990). Φυσικά, τα παραπάνω
πλεονεκτήματα, προβάλλονται διαχρονικά ως οι μέγιστες αρετές των υπολογιστών, ενισχυόμενες και από την άνιση και «πονεμένη» αντιπαραβολή με την περιορισμένη δυνατότητα υπολογισμών του ανθρώπινου μυαλού (Περσίδης, 1978). Ομολογουμένως μέχρι σήμερα, ο υπολογιστής, κάνοντας χρήση των χρονικών και επεξεργαστικών προτερημάτων
του, παρήγαγε ή βοήθησε τις αποδείξεις σε πολλούς τομείς των μαθηματικών (Joswig &
Polthier, 2001).
Οι παραδοσιακές μαθηματικές αποδείξεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μολύβι και το
χαρτί, υλοποιούμενες γραμμή - γραμμή, μια τακτική λίαν δημοφιλής μεταξύ των μαθηματικών. Οι αποδείξεις μέσω υπολογιστή είναι δυο ειδών (Rump, 2005). Οι πρώτες αφορούν σε
αυτές, που πραγματοποιούνται απλώς, μέσω εκτενών υπολογισμών και μόνο, όπου η πιθανότητα λάθους είναι μικρή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση συγκαταλέγονται οι αποδείξεις, οι
οποίες περιλαμβάνουν πολλά, μεμονωμένα μεν αλλά δύσκολα, με πολλά περιθώρια λαθών
και σχεδόν ανέφικτο να επαληθευτούν προγράμματα στον υπολογιστή.
Αποδείξεις μέσω εκτενών υπολογισμών
Οι μαθηματικές αποδείξεις με τη βοήθεια του υπολογιστή (computer-assisted proofs) έχουν
πλούσια και μακραίωνη ιστορία. Μια από τις παλαιότερες αποδείξεις με υπολογιστή μάς
επιστρέφει πίσω στο έτος 1600 περίπου. Σύμφωνα με ένα πολύ παλιό θεώρημα του Γερμανολλανδού μαθηματικού Ludolf van Ceulen ο αριθμός 3,14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 των 35 δεκαδικών ψηφίων είναι μικρότερος από τον π, λιγότερο από 10−35. Ο
van Ceulen ανάλωνε όλο σχεδόν το χρόνο του, προσπαθώντας να προσεγγίσει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, την αριθμητική αξία της σταθεράς π. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι
μαθηματικοί έχουν επιδοθεί σε έναν ατέρμονο, αριθμητικό αγώνα εύρεσης, ολοένα και περισσότερων από τα άπειρα δεκαδικά ψηφία του άρρητου αριθμού π. Ήδη, από το 2001,
έχουν ανακαλυφθεί, με τη βοήθεια των Η/Υ, πάνω από 50 δισεκατομμύρια ψηφία (Μπλάτνερ, 2001). Σήμερα, στις ανθηρές μέρες του διαδικτύου, μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα http://www.exploratorium.edu/pi/Pi10-6.html με καταγεγραμμένα ένα εκατομμύριο
ψηφία αλλά και στην ιστοσελίδα http://zenwerx.com/projects/pi-digits/pi, με τα 4 εκατομμύρια ψηφία!! του π, μάς απαλλάσσει από τον κόπο που κατέβαλλε ο van Ceulen, αφού η
εκτέλεση μιας απλής αφαίρεσης μας επιβεβαιώνει το θεώρημά του (Neumaier, 2007).
Ακόμα, πλούσια και γενναιόδωρη είναι η συνεισφορά των Υπολογιστών και στην εύρεση
των λεγόμενων φίλιων αλλά και τέλειων αριθμών. Ένα ζεύγος αριθμών αποτελεί φίλιους
αριθμούς, αν το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του ενός ισούται με τον άλλο. Οι Πυθαγόρειοι, που επινόησαν τον όρο και αντιστοίχιζαν τους φίλους αριθμούς στη φιλία, ανακάλυψαν το πρώτο ζευγάρι φίλων αριθμών, τους 284 και 220. Εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί
ότι οι διαιρέτες του 220 είναι: Δ 220 = (1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220) και το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του είναι 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284, ενώ
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Δ 284 = (1, 2, 4, 71, 142, 284) και 1+2+4+71+142=220. Σήμερα, με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι γνωστά χιλιάδες ζεύγη φίλιων αριθμών (Μαστρογιάννης, 2009α).
Επινόηση των Πυθαγορείων ήταν και η τελειότητα των αριθμών, την οποία και αντιστοίχιζαν στους τέλειους ανθρώπους. Οι Πυθαγόρειοι μάλιστα, κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι
όπως σπανίζουν οι τέλειοι και οι φίλοι αριθμοί, έτσι σπανίζουν οι τέλειοι άνθρωποι και η
φιλία μεταξύ των ανθρώπων. Τέλειος καλείται ένας αριθμός, όταν είναι ίσος με το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του. Ο αριθμός 6 είναι ο πρώτος-μικρότερος τέλειος αριθμός
γιατί οι διαιρέτες του, εκτός του 6 φυσικά, είναι οι 1, 2, 3 και 1+2+3=6. Το ίδιο συμβαίνει με
τον 28, αφού ισχύει Δ 28 = (1, 2, 4, 7, 14, 28) και 1+2+4+7+14=28, δηλαδή ο 28 είναι ο επόμενος τέλειος αριθμός (Μαστρογιάννης, 2009α).
Ο Ευκλείδης είχε δείξει στο Ένατο Βιβλίο των Στοιχείων του, ότι αν ο αριθμός 2ν-1 είναι
πρώτος, τότε ο 2ν-1 (2ν-1) είναι τέλειος. Σήμερα, κάθε πρώτος αριθμός της μορφής 2ν-1, καλείται πρώτος του Mersenne. Ο Euler συμπλήρωσε την απόδειξη, αποδεικνύοντας ότι ο a
είναι ένας άρτιος τέλειος αριθμός, αν και μόνο αν, έχει τη μορφή a=2ν-1(2ν-1). Περιττός τέλειος, μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί (Bunt & Jones & Bedient, 1981).
Μέχρι σήμερα (Μάιος του 2012), είναι γνωστοί 47 πρώτοι αριθμοί του Mersenne και συνεπακόλουθα 47 τέλειοι αριθμοί! Τον Αύγουστο του 2008, από έναν υπολογιστή στο Πανεπιστήμιο του Los Angeles στον οποίο εγκαταστάθηκε το ελεύθερο λογισμικό-μηχανή GIMPS
(Great Internet Mersenne Prime Search) ανακαλύφθηκε ο 243.112.609–1, ο 45ος πρώτος του
Mersenne, ένας αριθμός 12.978.189 ψηφίων! Ακριβώς 2 βδομάδες αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου ο 46ος πρώτος του Mersenne, ήταν γεγονός. Ανακαλύφθηκε από τον HansMichael Elvenich στο Langenfeld, κοντά στην Κολονία, στη Γερμανία. Είναι ο 237.156.667-1, με
11.185.272 ψηφία. Στις 12 Απριλίου του 2009, ο 242.643.801-1, ο 47ος πρώτος του Mersenne
των 12.837.064 ψηφίων (ο δεύτερος γνωστός μεγαλύτερος), είχε παραδοθεί στα προγραμματιστικά «δόκανα» της μηχανής GIMPS. Ας τονιστεί ότι στις 15 Μαΐου του 2012 κυκλοφόρησε μια άλλη, πολύ ταχύτερη έκδοση (27η στη σειρά) της μηχανής GIMPS, που προσκαλεί
και προκαλεί καθέναν να τη θέσει σε λειτουργία, ώστε οι τρίχρονες (και κάτι) αναποτελεσματικές και άκαρπες προσπάθειες να λάβουν τέλος με την ανακάλυψη του 48ου πρώτου
αριθμού του Mersenne! (Σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο: www. mersenne.org).
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ανακαλύψεις του 45ου και 46ου πρώτου αριθμού του Mersenne
κοσμούσαν τη λίστα των «50 καλύτερων εφευρέσεων του 2008», του περιοδικού TIME, καταλαμβάνοντας την 29η θέση. Μάλιστα, στο λογισμικό- μηχανή «GIMPS» απονεμήθηκε
βραβείο 100.000 δολαρίων, από το Electronic Frontier Foundation, εξαιτίας της ανακάλυψης πρώτου αριθμού του Mersenne, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια ψηφία.
Επιπλέον, ως ένα τελευταίο παράδειγμα θα αναφερθεί ένα χαρακτηριστικό… αντιπαράδειγμα, το με οποίο οι υπολογιστές αποκαθήλωσαν μια εσφαλμένη (όπως αποδείχτηκε)
πεποίθηση του Euler, τη λεγόμενη «Εικασία του αθροίσματος δυνάμεων του Euler». Ο μεγάλος, Ελβετός μαθηματικός Leonhard Euler (1707-1783) υπέθετε ότι απαιτούνται τουλάχιστον n δυνάμεις στη n-οστή, ώστε το άθροισμα των δυνάμεων αυτών να είναι και το ίδιο
μια δύναμη του n (για n>2). Ο Lander και Parkin ανακάλυψαν το 1966 τους παρακάτω πέντε
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ακέραιους υψωμένους στην πέμπτη δύναμη, οι οποίοι έστειλαν στα μαθηματικά τάρταρα
την εικασία του Euler: 275 + 845 + 1105 + 1335 = 1445 (Lander & Parkin, 1966; Lander &
Parkin, 1967; Herczeg, 2009).
Αποδείξεις μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων
Στις περιπτώσεις όπου ο υπολογιστής αναβαθμίζεται σε «αποδεικτικό εργαλείο» έχουν αντικατασταθεί τα συμβατικά μαθηματικά επιχειρήματα και σχεδόν κάθε πτυχή της απόδειξης στηρίζεται στις επαληθεύσεις που προσφέρει ο υπολογιστής. Συνήθως χρησιμοποιείται
η αποδεικτική μέθοδος «μέσω εξάντλησης», κατά την οποία εξετάζεται και αποδεικνύεται
κάθε πιθανή περίπτωση, μέσω της χρήσης και αξιοποίησης τεράστιας υπολογιστικής ισχύος. Πολλά πορίσματα είναι συμπερασμοί, που έπονται εκτενών υπολογισμών. Πολλά προβλήματα λύνονται με γραμμικές μεθόδους προγραμματισμού. Μάλιστα, υπήρχαν χαρακτηριστικά προβλήματα με 100 και 200 μεταβλητές και 1000 και 2000 περιορισμούς. Το 2006
δημοσιεύθηκε συγκεκριμένη απόδειξη (που αποδείκνυε μια 400 ετών εικασία του Κέπλερ),
όπου σχεδόν 100.000 τέτοια προβλήματα είχαν μελετηθεί και διερευνηθεί!! (Hales, 2002a;
Hales, 2002b; Hales, 2005; McCartin, 2010 ).
Το Θεώρημα των Τεσσάρων Χρωμάτων (4-Color Theorem)
Η υπόθεση των τεσσάρων χρωμάτων (και αργότερα θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων,
καθόσον αποδείχτηκε), υπήρξε το πιο συναρπαστικό άλυτο πρόβλημα των μαθηματικών,
αν και ένα από τα πλέον απλά στη διατύπωσή του και την κατανόησή του (Mac-Kenzie,
1999; Calude, 2001).

Σχήμα 1:
Η τετράχρωμη Ελλάδα επιβεβαιώνει το θεώρημα των 4 χρωμάτων

Αυτό το διάσημο θεώρημα έχει μια ιστορία 160 χρόνων. Διατυπώθηκε από τον Άγγλο
Francis Guthrie το 1852, όταν παρατήρησε ότι τέσσερα χρώματα είναι αρκετά για ξεχωρίσουν οι νομοί, σε ένα χάρτη της Αγγλίας (Popescu & Mastorakis, 2009). Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον αδελφό του Frederick και του έθεσε τον προβληματισμό, αν αυτό συμβαίνει
και γενικά, αν δηλαδή οποιοσδήποτε χάρτης μπορεί να χρωματιστεί, χρησιμοποιώντας μόνο τέσσερα χρώματα. Ο Frederick Guthrie μετέφερε κατόπιν το πρόβλημα στον De Morgan,
ο οποίος με τη σειρά του το διαβίβασε στον ονομαστό, Βρετανό μαθηματικό Arthur Cayley.
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Το πρόβλημα δημοσιεύθηκε αρχικά σαν γρίφος από τον Cayley το 1878 (Thomas, 1998).
Μάλιστα, ο Cayley εξέδωσε ένα χρόνο αργότερα και ένα άρθρο με τίτλο «On the Colouring
of Maps», στο οποίο ισχυριζόταν ότι θα είναι πολλαπλώς δύσκολο να βρεθεί μια απόδειξη,
η οποία θα επιλύσει ολοκληρωτικά το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων (Calude, 2001).
Γενικότερα, το θεώρημα δηλώνει ότι οποιοδήποτε επίπεδο που χωρίζεται σε περιοχές, όπως ένας πολιτικός χάρτης, (Στο Σχήμα 1, οι νομοί της Ελλάδας) μπορεί να χρωματισθεί,
χρησιμοποιώντας το πολύ τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Οι μόνοι, απλοί «κανόνες του
χρωματίσματος» αναφέρονται παρακάτω (Brun, 2002):
 Οι γειτονικές περιοχές πρέπει να έχουν διαφορετικά χρώματα.
 Περιοχές που μοιράζονται μια γωνία (σημείο) μπορούν να είναι ομόχρωμες.
 Κάθε περιοχή πρέπει να είναι συνεχόμενη. Για παράδειγμα o Νομός Αττικής δεν είναι συνεχόμενος, λόγω Τροιζηνίας.
Αν και το θεώρημα είναι αρκετά δύσκολο να αποδειχθεί, εντούτοις το πρόβλημα του χρωματισμού χαρτών είναι εύκολο να κατανοηθεί και να εξηγηθεί. Μεγάλοι μαθηματικοί εργάσθηκαν σκληρά και μάταια, για την απόδειξη αυτού του απλού και απλοϊκού, φαινομενικά,
προβλήματος. Μια λανθασμένη απόδειξη δημοσιεύτηκε το 1879 από τον Alfred Kempe και
το πρόβλημα θεωρούνταν λυμένο, για μια δεκαετία, ωσότου το λάθος εντοπισθεί. Μετά
την κατάρρευση της απόδειξης του Kempe, πολλοί μαθηματικοί, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, προσπάθησαν να λύσουν αυτό το ιντριγκαδόρικο θεώρημα, αποκαλούμενο ως «Υπόθεση των 4 χρωμάτων» (Lovász & Pelikán & Vesztergombi, 2003).
Αρκετές εσφαλμένες αποδείξεις κατατέθηκαν χωρίς φυσικά, έγκυρο επιστημονικά αντίκρισμα. Ως αντιστάθμισμα όμως, αυτές οι εργασίες αν και άστοχες και ανεπιτυχείς ως προς
την υπόθεση των 4 χρωμάτων, λειτούργησαν τελικά όμως, ως εναύσματα και πυλώνες στην
ανάπτυξη ενός ολοκληρωτικά νέου τομέα των Μαθηματικών, αυτού της θεωρίας γραφημάτων.
Τελικά το καλοκαίρι του 1976, οι Kenneth Appel και Wolfgang Haken έφθασαν σε μια απόδειξη της υπόθεσης των τεσσάρων χρωμάτων, μέσω εκτεταμένων υπολογισμών σε πρόγραμμα υπολογιστή, την οποία και μετονόμασαν πια, αναγκαστικά, σε «θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων». Το θεώρημα αυτό ήταν το πρώτο που αποδείχθηκε με τη βοήθεια Υπολογιστών. Είχαν χρειαστεί 3,5 χρόνια για την ανάπτυξη της σχετικής μεθόδου, ενώ απαιτήθηκε και μισός χρόνος επιπλέον, για την εκτέλεσή της στον υπολογιστή. Η απόδειξη, που
βασίσθηκε σε εκτιμήσεις πιθανοτήτων, είναι αρκετά απλή αλλά φυσικά, εξαιρετικά περίπλοκη (Haken, 1977). Με τη βοήθεια του υπολογιστή, λοιπόν, εξετάστηκε ένας τεράστιος
αριθμός δυνητικών περιπτώσεων, οι οποίες περιέχονται σε αρκετές εκατοντάδες σελίδες,
με πολύπλοκες λεπτομέρειες, ενώ δαπανήθηκαν τουλάχιστον 1.000 ώρες υπολογισμών
(Lovász & Pelikán & Vesztergombi, 2003). Ακόμη, άξιο αναφοράς είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά την απόδειξη του θεωρήματος 1372 δυαδικές μεταβλητές αλλά και 4944 περιορισμοί γραμμικών ανισοτήτων (Neumaier, 2007). Ανεπιφύλακτα, η λύση του προβλήματος
των τεσσάρων χρωμάτων, το καλοκαίρι του 1976, υπήρξε η κυρία αιτία για την ευφροσύνη
των αρχών του ’80 και θεωρείται ως μια μεγάλη στιγμή των μαθηματικών (Eves, 1990).
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Η απόδειξη του θεωρήματος των τεσσάρων χρωμάτων αποτελείται από πάρα πολλά μεμονωμένα προγράμματα και συγκριτικά λίγοι άνθρωποι τα έχουν εξετάσει και μελετήσει. Η
σημασία και καινοτομία αυτού του θεωρήματος είναι ότι ο έλεγχος των αποτελεσμάτων
είναι παντελώς αδύνατος από οποιαδήποτε ανθρώπινη, απείρως αθροισμένη φαιά ουσία.
Ακόμα και το μέρος που είναι ελέγξιμο με το χέρι, είναι άκρως πολύπλοκο και κουραστικό.
Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των μαθηματικών (επαγγελματιών και ερασιτεχνών συμπεριλαμβανομένων) που είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να βρουν μια σύντομη απόδειξη στα
τελευταία 125 έτη (μέχρι το 1977) προέβαλλε ως εξόχως εύλογο επιχείρημα, για τους Appel
και Haken, ότι μια τέτοια απόδειξη είναι αδύνατη (Haken, 1977).
Μολονότι, οι Appel και Haken πίστευαν ότι υπάρχει σθεναρός λόγος ώστε να θεωρείται ότι
η απόδειξή τους δεν μπορεί ουσιαστικά να απλοποιηθεί, το 1996 οι Robertson, Sanders,
Seymour και Thomas βρήκαν ακόμα μια κομψότερη απόδειξη, χρησιμοποιώντας ισχυρότερες μεθόδους, με λιγότερη καταφυγή στην επαλήθευση, μέσω υπολογιστή, καθότι περιόρισαν τον αριθμό των δοκιμών των περιπτώσεων σε 633 από 1500 (Calude, 2001; Joyner &
Stein, 2007). Η μέθοδος αυτή της δεύτερης απόδειξης βελτίωνε τον αρχικό αλγόριθμο των
Appel και Haken (Robertson & Sanders & Seymour & Thomas, 1996).
Ενστάσεις κατά του υπολογιστή ως «αποδεικτικού εργαλείου»
Αυτές οι βασισμένες στον υπολογιστή αποδεικτικές μέθοδοι σόκαραν τη μαθηματική κοινότητα (ειδικά η παγκόσμια πρώτη των Appel και Haken), αν και οι υπολογιστές, φυσικά, είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, εκτενώς στη μαθηματική έρευνα (MacKenzie, 1999;
Calude, 2001). Μάλιστα, ο Haken όταν προκλήθηκε να απαντήσει στο προφανές ερώτημα,
εάν η απόδειξη είναι έγκυρη, αφοπλιστικά εξήγησε: «Μα κάθε λάθος στον προγραμματισμό
μας, που έχει βρεθεί ή διαπιστωθεί μέχρι τώρα, έχει διορθωθεί πάραυτα, μέσα σε 24 ώρες»
(Rump, 2005).
Βέβαια, μια «καθαρή» μαθηματική απόδειξη είναι σαφώς καλοδεχούμενη, αφού υπάρχουν
λόγοι για τους οποίους η «τεχνολογική απόδειξη» των Appel και Haken δεν είναι απολύτως
ικανοποιητική και έτσι, στερείται γενικής επιστημονικής αποδοχής, εγείροντας μάλιστα και
σχετικά φιλοσοφικά ερωτήματα. Ήταν ενδεχομένως η πρώτη φορά, που εμπειρικές μέθοδοι
παρείχαν αποδεικτικά υποστυλώματα στα μαθηματικά, ενώ και τα αποτελέσματα του θεωρήματος μπορούν να επιβεβαιωθούν a posteriori παρά a priori, γεγονός που έχει προφανή
επίπτωση στη φιλοσοφία των μαθηματικών και την επιστημολογία (Rufener, 2011).
Ο Thomas Tymoczko (1943–1996), ειδικός στη Φιλοσοφία και τη Λογική των μαθηματικών
σημείωνε ότι «οι αποδείξεις μέσω υπολογιστών γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των μαθηματικών και της φυσικής επιστήμης. Εάν η παραδοσιακή φιλοσοφία είναι σωστή, τότε οι
μαθηματικοί δεν πρέπει να αποδεχτούν τις αποδείξεις, μέσω υπολογιστών» (Tymoczko,
1981; Herczeg, 2009; Rufener, 2011).
Είναι αλήθεια εξάλλου, ότι οι υπολογιστές, και δη αυτοί της τσέπης (κομπιουτεράκια) δεν
είναι πλήρως αξιόπιστοι και ακριβείς, σε περιπτώσεις χρονοβόρων και εξεζητημένων«κρίσιμων» υπολογισμών (Rump, 2005). Για παράδειγμα, σχεδόν σε κάθε υπολογιστή τσέ-

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

398/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

πης, με αποθηκευτικό χώρο μέχρι n ψηφίων, στην «κρίσιμη» περίπτωση της αφαίρεσης:
10n-2 – [(10n-2 -1)+ (0,99)], το αποτέλεσμα του υπολογιστή θα είναι δέκα φορές μεγαλύτερο,
δηλαδή 0,1 αντί για το σωστό 0,01. Σε ένα κομπιουτεράκι 12 θέσεων, δηλαδή, η αφαίρεση
10.000.000.000 - 9.999.999.999,99 θα εμφάνιζε στην οθόνη το σφαλερό - παρανοϊκό αποτέλεσμα 0,1. Η αιτία εντοπίζεται στη μετακίνηση του αφαιρετέου 9.999.999.999,99 κατά
μια θέση δεξιά, ώστε να ικανοποιείται η κύρια συνθήκη του θεσιακού μας συστήματος, κατά την οποία μονάδες ίδιας τάξης καταλαμβάνουν την ίδια στήλη. Ο καταχωρητής όμως στη
μνήμη φιλοξενεί μόνο 12 δεκαδικά ψηφία, οπότε το τελευταίο ψηφίο των εκατοστών θα
αποκοπεί. Το αποτέλεσμα 0,1, που εμφανίζεται στην οθόνη είναι αδιάψευστος μάρτυρας …
της δυσαριθμησίας του υπολογιστή.
Επιπλέον βέβαια, ανακύπτουν και προβλήματα και λάθη, κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού, ακόμη και σε μια υψηλού επιπέδου γλώσσα, δεδομένου ότι οι σύγχρονες γλώσσες των υπολογιστών περιέχουν σύνθετους συντακτικούς κανόνες και είναι δύσκολο να
γραφούν προγράμματα δίχως λάθη (Weimer & Necula, 2004; Bassil & Barbar, 2008).
Για μια φιλοσοφική εκτόνωση και έναν επιστημολογικό συμβιβασμό, ο Swart (1980) είχε
υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει ένας τύπος θεωρήματος αλλά τέσσερις (Calude, 2001):
 Θεωρήματα των οποίων οι αποδείξεις μπορούν να παραχθούν νοερά.
 Θεωρήματα που απαιτούν μολύβι και χαρτί για να αποδειχθούν.
 Θεωρήματα που όχι μόνο προϋποθέτουν τα «παραδοσιακά» μολύβι και χαρτί, αλλά
απαιτούν και μεγάλη προσπάθεια και χρόνο.
 Θεωρήματα που μπορούν να αποδειχθούν μόνο με τη βοήθεια του υπολογιστή.
Ως κατακλείδα ας αναφερθεί ότι, πολλοί επιστήμονες υποστήριζαν την άποψη ότι οι μόνες
αποδεκτές αποδείξεις είναι εκείνες στις οποίες όλα τα βήματα πραγματοποιούνται από ανθρώπους, και έτσι θα πρέπει να θεωρούνται απορριπτέες όλες οι αποδείξεις με τη βοήθεια
του υπολογιστή (Lanford, 1986).
Συζήτηση, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα
Η ύπαρξη, ήδη μέχρι σήμερα, πάρα πολλών αποδείξεων είναι καταφανώς υπέρμαχη και
υπερασπιστική των υπολογιστών ως αποδεικτικών εργαλείων (Μαστρογιάννης, 2011). Επ’
ουδενί τέτοιες αποδείξεις δεν προσβάλλουν την επιστήμη των μαθηματικών ως κακό και
επονείδιστο υποσύνολό τους. Φυσικά, και η υπερβολική έκταση των αποδείξεων μέσω υπολογιστή δεν μπορεί να αποτελεί απορριπτικό ή και ακυρωτικό φίλτρο σημαντικότητας
και αποδοχής τους.
Η νεανικότητα των «υπολογιστικών αποδείξεων» και η ιστορικά επιβεβαιωμένη, διαχρονική
αρνητικότητα και αρχική απόρριψη, που προκαλεί η έλευση κάθε τι καινούργιου, είναι
συνηγορικές των επιστημονικών επιφυλάξεων ως προς τις υποβοηθούμενες αποδείξεις. Ως
κάποια τρανταχτά, ιστορικά παραδείγματα, παρά την τεράστια σπουδαιότητά τους, προβάλλουν η αρκετά καθυστερημένη υιοθέτηση και αποδοχή του ινδοαραβικού συστήματος
αρίθμησης αλλά και του τρόπου γραφής των δεκαδικών αριθμών (Μαστρογιάννης, 2009β).
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Οι παρακάτω ερωτήσεις, ως επωδός και επίλογος είναι φυσικά προκλητικές και άκρως διλημματικές, ίσως δε και υποστηρικτικές: «Ο Kant αλλά και ο Πλάτωνας θα δέχονταν τις αποδείξεις με τη βοήθεια του υπολογιστή, ως έγκυρες a priori μαθηματικές αλήθειες; Αλλά
και πού και πώς μπορεί να συρθεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της a priori και a
posteriori γνώσης;» (Calude, 2001).
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Περίληψη
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η αξιοποίηση της τεχνικής του Artful thinking, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο διδακτικής προσέγγισης για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκαλία. Η τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα
σπουδών έχει σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και της μάθησης. Στη συγκεκριμένη δράση
έχει μελοποιηθεί ο ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου με σκοπό την ένταξη και αξιοποίησή του στο μάθημα των θρησκευτικών σε συνδυασμό με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Λέξεις κλειδιά: Artful thinking, μουσική, ύμνος
Εισαγωγή
Η διαθεματική προσέγγιση έχει σα στόχο ουσιαστικά την κατάργηση των διαφορετικών
µαθηµάτων και την αντικατάστασή τους από δράσεις και εργασίες που σχετίζονται ταυτόχρονα με διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράµµατος (Θεοφιλίδης, 1997). Με αυτόν
τον τρόπο τα σχολικά µαθήµατα αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοσυµπληρώνονται, κατανοούνται καλύτερα και η σχολική γνώση βαθµιαία ενιαιοποιείται, χωρίς όμως να καταργείται,
µε αποτέλεσμα ο µαθητής να αποκτά µια ολιστική εικόνα της πραγματικότητας (Ματσαγγούρας, Η. 2002α). Τέλος αξιοποιούνται θέµατα και ζητήµατα, που παρουσιάζουν είτε προσωπικό ενδιαφέρον για τους µαθητές είτε γενικότερο.
Η τεχνική του Artful Thinking αναπτύχθηκε από το Harvard Project Zero
(http://pzweb.harvard.edu/research/ArtThink.htm), ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο προσέγγισης για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων, οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και τη μάθηση. Άλλωστε η μουσική και ο πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζονται σε
συγκεκριμένες διδακτικές ώρες αλλά να διαπνέουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και οι
μαθητές να συνειδητοποιούν την αξία της τέχνης και την εμπλοκή της σε πολλές εκφάνσεις
της ζωής.
Η παραμονή σε ένα Μουσικό Σχολείο ενέπνευσε και κινητοποίησε τους διδάσκοντες από
την αρχή της σχολικής χρονιάς για να ενταχτούν στο πρόγραμμα των μαθημάτων δράσεις
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και παρεμβάσεις, που αξιοποιούν το ιδιαίτερο δυναμικό των μαθητών, το οποίο διακρίνεται για τη μουσική του παιδεία.
Η ιδέα που διέπει το σενάριο ήταν η ανάδειξη των θεμελιωδών αρχών προσέγγισης του
θρησκευτικού γνωστικού αντικειμένου μέσα όμως από ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την
ανάπτυξη μιας πολυαισθητηριακής αντίληψης. Βασικό άξονα ανάπτυξης της δράσης αποτέλεσαν οι ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών, που αναφέρονται στις Πρωτοχριστιανικές κοινότητες και στη ζωή του Απ. Παύλου με πρωτεύον στοιχείο την Αγάπη ώστε να
αναδειχθούν βασικές έννοιες μέσα όμως από τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού.
Οι μαθητές μας μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους στο Μουσικό Σχολείο είναι σε ικανοποιητικό βαθμό εγγράμματοι στη μουσική εφόσον διδάσκονται έντεχνη δυτική και ελληνική
παραδοσιακή μουσική, με στόχο να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές του σχολείου μια αξιόπιστη γενική μουσική παιδεία ενώ στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου περιλαμβάνονται
και μαθήματα ευρύτερης αισθητικής παιδείας όπως είναι τα εικαστικά και το θέατρο. Εμείς
ως εκπαιδευτικοί προσπαθήσαμε μέσα από αυτή τη δράση να αποκτήσουν και συναίσθηση
της αλληλεξάρτησής της μουσικής με άλλες εκφάνσεις της ζωής, όπως τη θρησκευτικότητα
αναδεικνύοντας τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ μουσικής και θρησκείας.
Εκπαιδευτική αξιοποίηση «Μοτίβων έντεχνου συλλογισμού» (Artful Thinking)
στο μάθημα των θρησκευτικών
Κάθε θρησκεία εκφράζει την αλήθεια της και μέσα από τη γλώσσα της Τέχνης επικοινωνώντας τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν (Α.Π Σπουδών
Θρησκευτικών, 2011). Η οπτικοποίηση όμως αυτή που επιχειρείται μπορεί να γίνει τώρα
κομιστής της ίδιας μάθησης και όχι απλά μία υφαρπαγή του βλέμματος.
Η εμπλοκή των δύο γνωστικών πεδίων (θρησκευτικών και μουσικής) έρχεται αβίαστα και
φυσικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστιανισμός είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με τη
Βυζαντινή και την παραδοσιακή μουσική. Υπήρξε πραγματική πρόκληση για μας να ενταχτεί
στο μάθημα των θρησκευτικών η μουσική, που τόσο πολύ αγαπάνε οι μαθητές και να συνδυασθεί με βιωματικές και πολυμεσικές δραστηριότητες.
Η μουσική όμως δεν αποτέλεσε απλά ένα ακόμη εργαλείο για την υποβοήθηση της διδασκαλίας ή την ενίσχυση της έννοιας της Αγάπης στο γνωστικό πεδίο των θρησκευτικών αλλά
προχωρεί ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Στόχος ήταν η συσχέτιση με απώτερο σκοπό τη σύνθεση και γι΄ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν κοινά εργαλεία (επιστολή Απ. Παύλου, ύμνοςμουσική, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές. Τ.Π.Ε), πολλές φορές με τη σύμπραξη και των δύο
εκπαιδευτικών (θεολόγου και μουσικού).
Στους στόχους της αξιοποίησης «Μοτίβων έντεχνου συλλογισμού» (http://pzweb.harvard.
edu/research/research.htm) στο μάθημα των Θρησκευτικών συγκαταλέγονται ανάμεσα στα
άλλα η προσέγγιση του ορθόδοξου ήθους ως εκκλησιαστική εμπειρία, η εμβάθυνση της
θεολογίας του Απ. Παύλου με τη ζωή, η σύνδεση της μουσικής με τη θεολογία. Βασικός
γνώμονας υπήρξε πάντα η ενεργός εμπλοκή του μαθητή σε ποικίλες διερευνητικές μαθησι-
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ακές δραστηριότητες, η αξιοποίηση εγκάρσιων δράσεων και η καλλιέργεια δημιουργικής
σκέψης, έκφρασης, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης.
Ταυτότητα μουσικού έργου
Παρακάτω παρατίθενται κάποια στοιχεία για την ταυτότητα του έργου ώστε να μπορεί ο
αναγνώστης να έχει μία πλήρη εικόνα καθώς υπάρχει και διαθέσιμο στη διεύθυνση του ιστολογίου του μαθήματος των θρησκευτικών: http://blogs.sch.gr/speaker/2011/12/20
/%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF/.
Τίτλος: Ύμνος της Αγάπης (για αφηγητή, μετζο-σοπράνο και ορχήστρα)
Έτος: 2006
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά
Ενορχήστρωση: 2 Φλάουτα, 2 Όμποε, 2 Κλαρινέτα, 2 Φαγκότα, 2 Κόρνα, Τύμπανα, 1α Βιολιά, 2α Βιολιά, Βιόλες, Βιολοντσέλα, Κοντραμπάσα
Κατηγορία: Τραγούδι με συνοδεία Ορχήστρας (Άρια)
Δημιουργός: Καραφυλλίδης Βαγγέλης
Συντελεστές: Στην ηχογράφηση ακούγεται η σοπράνο Στέλα Γκουτσάνου
Διάρκεια: 4:50 (περίπου)
Βραβεύσεις: Β΄ Βραβείο στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Βόλου (κατηγορία Άσμα με
συνοδεία)
Διαδικασία εφαρμογής στο μάθημα των θρησκευτικών
Η συγκεκριμένη υλοποιήθηκε κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄
τάξης Γυμνασίου με άξονα τις θεματικές ενότητες «Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες» και
«Απόστολος Παύλος» στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη κατανόηση εννοιών μέσω της
Μουσικής καθώς και στη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών.
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και εφαρμόσθηκε διεπιστημονική προσέγγιση σύμφωνα με το μοντέλο Trans disciplinarily (supra disciplinarily). Το συγκεκριμένο σενάριο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις θεωρίες της διαθεματτικότητας, του δομικού και του κοινωνικού εποικοδομιτισμού. Ακολουθήθηκαν οι τεχνικές
του Artufulthinking, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές (σκέψου, συζήτησε, μοιράσου) και η διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση. Υπήρξε αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία όπως
επεξεργαστής κειμένου, προσωπικό ιστολόγιο, φυλλομετρητής, power point, e-mail, δικτυακές εφαρμογές (movie maker, power point), projector. Στόχος υπήρξε η συσχέτιση με απώτερο σκοπό τη σύνθεση και γι΄αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν κοινά εργαλεία (επιστολή, μουσική, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές) πολλές φορές με τη σύμπραξη και των δύο εκπαιδευτικών (θεολόγου και μουσικού). Για το λόγο αυτό έγινε διεπιστημονική προσέγγιση
σύμφωνα με το μοντέλο Trans disciplinarily (supra disciplinarily) ώστε να σπάσουν τα εσωτερικά διακριτικά των μαθημάτων και να επιτευχθεί μία εσωτερική μεταρρύθμιση.
Οι μαθητές αφού είχαν διδαχθεί τα κεφάλαια για τις πρωτοχριστιανικές κοινότητες και αυτά που αφορούν το έργο του Απ. Παύλου έπρεπε να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χριστιανικής αγάπης χθες και σήμερα μέσα όμως από μία δυναμική πολιτισμι-
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κή προσέγγιση ενώ κύριο μέλημα αποτέλεσε η αξιοποίηση απόψεων ή διδασκαλιών της
Εκκλησίας για εφαρμογή τους στη ζωή.
Εκτός από την πραγμάτευση του κύριου θέματος μέσα από το έργο, ο ύμνος στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των μαθητών για τις συνθήκες που
επικρατούν σήμερα και για τις σχέσεις των ανθρώπων καθώς και ένα άλλο πλήθος θεμάτων
που έφερε στο προσκήνιο ο ύμνος (ζήλεια, πάθη, μοναξιά, κατάθλιψη). Οι μαθητές τροποποίησαν τις απόψεις τους και υπερέβησαν στερεότυπα ενώ οδηγήθηκαν και σε προσωπικές συνθέσεις. Η προσέγγιση μέσα από τη μουσική ενεργοποίησε την τάξη και έβγαλε από
το καβούκι τους τα ντροπαλά παιδιά ή αυτά που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά στα μαθήματα. Οι μαθητές αισθάνθηκαν οικεία ακούγοντας ένα μουσικό έργο και κάποια από τα παιδιά ήδη γνώριζαν τον ύμνο. Ο εσωτερικός διάλογος που αναπτύχθηκε στον κάθε μαθητή,
βοήθησε να αναδυθούν όχι μόνο οι φανερές αλλά και οι κρυμμένες του πλευρές και δημιούργησε προϋποθέσεις για σύνθεση σε ένα άλλο επίπεδο. Ο εσωτερικός αυτός διάλογος
τέθηκε ως βάση για τον διαπροσωπικό διάλογο που ακολούθησε στη διάρκεια του μαθήματος.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι θα άκουγαν τον ύμνο της Αγάπης ( Α΄ Κορ. του Απ. Παύλου)
μελοποιημένο από τον καθηγητή μουσικής που τους διδάσκει πιάνο. Στόχος ήταν να ακούσουν προσεκτικά το μουσικό κομμάτι και να καταγράψουν σε μία κόλλα χαρτί δέκα λέξεις
που θα τους ενέπνεε. Το έργο είναι γραμμένο για αφηγητή, μέτζο-σοπράνο και ορχήστρα, ο
αφηγητής απαγγέλει το κείμενο, πριν ξεκινήσει η μουσική για να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στο λόγο.
Στη συνέχεια οι μαθητές άκουσαν για δεύτερη φορά τον ύμνο και του ζητήθηκε να καταγράψουν άλλες δέκα λέξεις (εμβάθυνση). Μέσω αυτής της τεχνικής οι μαθητές επιβράδυναν τη σκέψη τους και ενθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν πέρα από το πρώτο άκουσμα και
την εντύπωση που αρχικά προκαλεί. Η τέχνη άλλωστε δεν αποκαλύπτει το προφανές αλλά
καλεί τον θεατή σε μία αναζήτηση. Αυτά τα εμπόδια, όπως παρουσιάζει ο Goodman
(http://pzweb.harvard.edu/research/research.htm) ζητήσαμε από τα παιδιά να ξεπεράσουν
και να αναδείξουν, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Οι μαθητές παρατήρησαν (ακουστικά στη
συγκεκριμένη περίπτωση) και κατόπιν επισήμαναν στοιχεία του έργου που τους δόθηκε.
Ο Goodman παρουσιάζει τα «παραγωγικά εμπόδια»
εφόσον η τέχνη δεν αποκαλύπτει το προφανές αλλά
καλεί τον θεατή σε μία αναζήτηση...
Κριτική στάση

Συνολική θέαση
Εξέταση

Αιτιολόγηση
Παρατήρηση

Ερώτηση

Εμβάθυνση
Περιγραφή

Έρευνα
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Σχήμα 1: Παραγωγικά εμπόδια

Κατόπιν οι μαθητές κλήθηκαν να αιτιολογήσουν και να ανακοινώσουν τις επιλογές τους
(λέξεις ή συναισθήματα που τους δημιούργησε το συγκεκριμένο κομμάτι) με τον εκπρόσωπο της ομάδας. Καλλιεργήθηκε έτσι η κριτική στάση των μαθητών, ερεύνησαν και τελικά
εμβάθυναν ώστε να επιτευχθεί η τελική συνολική θέαση του έργου που μελέτησαν («παραγωγικά εμπόδια»). Σε αυτό το σημείο υπήρξε παροχή διανοητικής ελευθερίας (όχι αντικειμενικές απαντήσεις, αλλά την υποκειμενική αίσθηση του μαθητή: Όχι «τι θέλει να πει ο ύμνος», αλλά «Πως αντιλαμβάνεστε εσείς τον ύμνο και τη μουσική» κ.α).
Η επεξεργασία έπρεπε να γίνει και σε επίπεδο μουσικής ώστε να συνδυάσουν την συγκεκριμένη επιλογή οργάνων, τόνου και ρυθμού στα συγκεκριμένα στοιχεία του ύμνου χωρίς
όμως να γίνει επεξεργασία των θεμάτων γιατί δουλεύαμε στο μάθημα των θρησκευτικών
και όχι της μουσικής. Κατά τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας ο ύμνος της Αγάπης συνέχιζε να ακούγεται σε πιο χαμηλή υπόκρουση. Ζητήθηκε από τους μαθητές να συνδέσουν
τους ήχους της μουσικής, που άκουσαν, με τα όργανα, το ρυθμό, την τονικότητα, την επιλογή ερμηνεύτριας σε σχέση τα μηνύματα, που ήθελε να μεταδώσει ο δημιουργός που μελοποίησε τον ύμνο της Αγάπης. Για να βοηθηθούν οι μαθητές σε δεύτερη φάση τους δόθηκε
ένα πιο ειδικευμένο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας (χάρτης ακρόασης), όπως φαίνεται στο
σχήμα 2.

Σχήμα 2: Χάρτης ακρόασης

Τέλος ανατέθηκε στις μισές ομάδες μαθητών να οπτικοποιήσουν τον ύμνο της Αγάπης με
λέξεις κλειδιά, που είχαν επισημάνει στην προηγούμενη φάση και στις άλλες μισές να εντοπίσουνε τραγούδια από το Youtube που μιλάνε για την αγάπη (ελληνικά ή ξένα) και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Τα αποτελέσματα των εργασιών αναρτήθηκαν στο blog της
διδάσκουσας
για
το
μάθημα
των
θρησκευτικών
στη
διεύθυνση:
http://albanaki.blogspot.com/2011/12/blog-post_19.html
&
http://albanaki.blogspot.com/2012/01/22.html, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.
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Σχήμα3: Οπτικοποίηση του ύμνου στης Αγάπης

Συμπεράσματα
Η μουσική, καθώς και τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού αποτελούν δραστηριότητες που
συμμετέχουν εύκολα όλοι οι άνθρωποι και εμπεριέχουν διαδικασίες που μπορούν να ενισχύσουν τις αρχές της συνεργατικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν αφορμές μέσα από ορθόδοξα χριστιανικά κείμενα για προβολή διαθεματικών/διαπολιτισμικών προσεγγίσεων. Τα περισσότερα μαθήματα άλλωστε
του σχολικού προγράμματος ενδείκνυνται για μια διαπολιτισμική προσέγγιση και ειδικά η
λογοτεχνία (Αποστολίδου 2002).
Οι συγκεκριμένες δράσεις συμβάλουν στην προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη
των μαθητών και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρήθηκε επικοινωνιακή προσέγγιση σε
διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσα από βιωματικές τεχνικές και αξιοποίηση εγκάρσιων δράσεων επιτεύχθηκε η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στην ανάπλαση των δικών του ή άλλων κειμένων μονοτροπικών ή πολυτροπικών και η εμπλοκή του σε
ποικίλες διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες ενώ οι μαθητές ξεδίπλωσαν τα αισθήματά τους και εκφράστηκαν χωρίς το συνεχή φόβο ότι θα κάνουν λάθος (Μητακίδου, 2001).
Η δράση αναμόρφωσε και ανασχεδίασε μιας καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των θρησκευτικών αλλά και της μουσικής συνδέοντας βιωματικά την τέχνη του λόγου
με την τέχνη της μουσικής. Η καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση ενός θεωρητικού μαθήματος μέσα από το μοτίβο «μετάδοση-πρόσληψη γνώσης-ερωτήσεις» έδωσαν τη θέση τους
στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και εμπλοκή σε βιωματικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με την ολιστική μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν να επεξεργάζονται νοήματα, ιδέες, ερεθίσματα, συναισθήματα ατομικών και ομαδικών εμπειριών και καλούνται να γράφουν, να διαβάζουν και να συζητούν μέσα σε φυσικό, φιλικό περιβάλλον. Ο διδάσκων όμως δεν ανοίγει απλώς την κάμαρα με τα μυστικά αλλά καλεί τον μαθητή να βρει μόνος
του το δρόμο και να ξετυλίξει το μίτο της Αριάδνης για να εμπλακεί στην αναζήτηση μίας
σύγχρονης ερμηνευτικής εκδοχής των κειμένων. Και στον τομέα της μουσικής όμως οι μαθητές προσέγγισαν βιωματικά μουσικές έννοιες, όπως ρυθμός, τονικό ύψος, συνήχηση (μινόρε – ματζόρε συγχορδία) και επιχειρήθηκε η αναγνώριση βασικών μουσικών εννοιών
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(ρυθμός, μελωδία, αρμονία/υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) σε σχέση όμως με το τι μήνυμα θέλει να περάσει ο δημιουργός του μουσικού έργου με το συγκεκριμένο στιλ μουσικής ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται διαισθητικά τον τρόπο, που τα
μουσικά στοιχεία συνδυάζονται και οργανώνονται με συγκεκριμένους τρόπους για να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα.
Οι μαθητές μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης είχαν πρόσβαση οι
ίδιοι σε πληροφορίες τις οποίες αξιολογούσαν και αξιοποιούσαν. Ενθαρρύνθηκαν επίσης
να κάνουν διάλογο μεταξύ τους κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη των νέων και έγινε συσχέτιση των πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη σύνθεση τους σε ένα δεύτερο επίπεδο
διαθεματικής εντάσεως (συσχέτιση-σύνθεση).
Συνολικά κατά τη διάρκεια της δράσης η θεολογική γνώση συνδέθηκε αβίαστα με τη
ζωή και καλλιεργήθηκε η μεταγνώση με επίγνωση των διαδικασιών της μάθησης (Kayashima & Inaba, 2003). Η διδακτική διαδικασία είναι αρχικά περισσότερο απαιτητική επιτυγχάνεται όμως μία σταδιακή μετατροπή της τάξης σε κοινότητα δημιουργικής μάθησης κάτι
που πρέπει να αποτελεί και το ζητούμενο για κάθε μαθησιακή διαδικασία.
Βιβλιογραφία
1. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ΑΠ Μουσικής, Π.Ι.& ΥΠΕΠΘ, 1990 ΕΠΠΣ, ΑΠΣ Μουσικής, Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ, 1999 ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ Μουσικής, Π.Ι.& ΥΠΕΠΘ, 2003 Π.Σ. Μουσικής για
το Νέο Σχολείο, Π.Ι & ΥΠΕΠΘ, 2011-09-12, Βασικό επιμορφωτικό υλικό , Τόμος Γ΄ «Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση», Σεπτέμβριος 2011, Προγράμματα Σπουδών στα
Θρησκευτικά2011, Οδηγός εκπαιδευτικού Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2011,
Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα).
2. Αποστολίδου, Β., (2002), Λογοτεχνία και ιδεολογία: Το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Στο Αποστολίδου, Β., Χοντολίδου, Ε., (επιμ.) Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Δάρδανος: Αθήνα.
3. Θεοφιλίδης, Χ. (1997), Διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης
4. Kayashima, M., & Inaba, A. (2003), Towards Helping Learners Master Self-Regulation
Skills. Sup Proceedings AIED 2003, Sydney, Australia, July 20-24, 2003, p.p. 602-614.
5. Rodari, J., (1985). Γραμματική της φαντασίας, μτφ. Μ. Βερτσώνη-Κοκόλη και Λ. Αγουρίδου-Στρίντζη. Αθήνα: Τεκμήριο .
6. Ματσαγγούρας, Η. (2002), Διεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα
νέα Προγράµµατα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, σ.σ. 7 & 19-36.
7. Μητακίδου, Σ., (2001). Η λογοτεχνία ως μέσο για την κατάκτηση της μητρικής ή της δεύτερης γλώσσας. Στο Μ. Βάμβουκας, & Α., Χατζηδάκη (Επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία
της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Σχολή Επιστημών της Αγωγής .
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ατραπός.
8. Artfulthinking στο http://pzweb.harvard.edu/research/ArtThink.htm, προσπελάστηκε
στις 30/1/2012.
9. Πανεπιστήμιο Harvard στο http://www.pz.harvard.edu/at/overview.cfm, προσπελάστηκε στις 30/1/2012.
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Νέες Τεχνολογίες και Ιστορία: ένα Ψηφιακό Μουσείο για την Ειρήνη
Ιωάννα Βορβή, Ευγενία Δανιηλίδου
Σχολικές Σύμβουλοι Δ. Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
ioaborb@gmail.com
eugeniad@nured.auth.gr
Περίληψη
Η Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό των αναγκαίων για το μαθητή γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιδιώκοντας την ανάπτυξη γνωστικοκοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων κλασικού, ψηφιακού, κριτικού, οπτικοακουστικού
γραμματισμού προτείνεται για το μάθημα της Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου ένα σχέδιο εργασίας
με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ζητούμενο,
επίσης, είναι οι μαθητές να εμβαθύνουν στις έννοιες ειρήνη-πόλεμος διερευνώντας διαχρονικά τα ιστορικά δεδομένα και τα πολιτιστικά προϊόντα μέσα από τα οποία οι άνθρωποι
ευαισθητοποιούνται και εμπνέονται για θέματα ειρήνης και πολέμου. Τελικό προϊόν του
σχεδίου εργασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για την ειρήνη με τη μορφή
ιστολογίου (blog) στο οποίο ενσωματώνονται όλα τα αρχεία που δημιουργούν οι μαθητές
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και ένα βίντεο που θα συνθέτει δημιουργικά τα αντιπροσωπευτικότερα αποτελέσματα της διερεύνησης των μαθητών.
Λέξεις - κλειδιά: Ειρήνη-πόλεμος, νέες τεχνολογίες, Ιστορία, ψηφιακός γραμματισμός
Εισαγωγή
Σημαντική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου αποτελεί η διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των αξιών της δημοκρατίας, του
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Ο εκπαιδευτικός
σήμερα, πέρα από τα συνήθη γνωστικά εφόδια, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες συνθήκες στις σύγχρονες κοινωνίες και να συμβάλλει στην ενίσχυση της φιλειρηνικής διάθεσης και συμπεριφοράς και γενικά στην καλλιέργεια σεβασμού στις πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες. Ειδικότερα, η
εκπαίδευση για την ειρήνη βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο
προσφέρει ποικίλα εναύσματα για προβληματισμούς, συζητήσεις και δραστηριότητες για
το δίπολο ειρήνη - πόλεμος που αναδεικνύει διαθεματικές έννοιες όπως είναι η αντίθεση, ο
πολιτισμός, η συγχρονία και διαχρονία. Ιδιαίτερα η Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου, στο περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι πόλεμοι του 20ου αιώνα με καθοριστικές
συνέπειες για την ανθρωπότητα, εξυπηρετεί κατεξοχήν την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης για την ειρήνη.
Η ένταξη και η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην
εκπαιδευτική πράξη συμβάλλουν τόσο στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας όσο και
στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και βοηθούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σημαντικών για
την ιστορική επιστήμη (Γιακουμάτου, 2006, Μαυροσκούφης, 2008).
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Το θέμα «ειρήνη – πόλεμος» είναι διαχρονικό, σημαντικό, επίκαιρο, απασχολεί πολύ την
ανθρωπότητα και είναι καθοριστικό για την αρμονική συνύπαρξη των λαών. Επιπλέον, αποτελεί πηγή έμπνευσης για πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Με το σκεπτικό αυτό
επελέγη το συγκεκριμένο θέμα για την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), να εμβαθύνουν οι μαθητές στις έννοιες ειρήνη-πόλεμος διερευνώντας διαχρονικά τα ιστορικά δεδομένα και τα πολιτιστικά προϊόντα μέσα από τα οποία οι άνθρωποι
ευαισθητοποιούνται και εμπνέονται για θέματα ειρήνης και πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό
διαμορφώνεται ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας με στόχους την ανάπτυξη της ιστορικής
σκέψης και της ιστορικής συνείδησης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003), την καλλιέργεια αντιπολεμικών – φιλειρηνικών αισθημάτων, την ανάπτυξη φιλειρηνικής συνείδησης μεταβαίνοντας από τη διαχρονική προσέγγιση στους σύγχρονους προβληματισμούς. Στόχοι, επίσης,
είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην κριτική ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων, εικόνων, βίντεο, καθώς και να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες λεπτής κινητικότητας με
την κατάλληλη χρήση ψηφιακών λειτουργιών, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,
δεξιότητες κλασικού, ψηφιακού, κριτικού, οπτικοακουστικού γραμματισμού και, γενικότερα, δεξιότητες πολυγραμματισμού (Lemke, 1998, Cope & Kalantzis, 2000, McMichael, 2007,
Κουτσογιάννης, 2008). Τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου για την ειρήνη με τη μορφή ιστολογίου (blog) στο οποίο ενσωματώνονται
όλα τα αρχεία που δημιουργούν οι μαθητές και ενός βίντεο που συνθέτει δημιουργικά τα
αντιπροσωπευτικότερα αποτελέσματα της διερεύνησης των μαθητών.
Στην όλη δράση έχει ενταχθεί η Τέχνη, (εικαστικά έργα, κινηματογράφος, μουσική που έχουν συνάφεια με το διδασκόμενο αντικείμενο), με στόχο οι μαθητές από παθητικοί δέκτες
μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί θεατές και ακροατές ικανοί να «βλέπουν» κάτω από την οπτικοακουστική επιφάνεια, με την οποία έρχονται σε επαφή. Άλλος βασικός στόχος είναι να
εμπλουτισθεί η διδασκαλία με μια επίκαιρη και ζωντανή γλώσσα, προσφέροντας στους μαθητές ένα εργαλείο κατανόησης, συσχετισμού και κριτικής σκέψης, που ενθαρρύνει το διάλογο και ενεργοποιεί τη φαντασία.
Σχέδιο εργασίας – δραστηριότητες
Η παγκόσμια ημέρα για την ειρήνη, όπως ορίστηκε η 21η Σεπτεμβρίου από τα Ηνωμένα Έθνη, μπορεί να αποτελεί έναυσμα συζήτησης για την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου εργασίας. Συνδιαμορφώνονται οι στόχοι της εργασίας, επιλέγεται ο τίτλος καθώς και το τελικό
προϊόν: σε ιστολόγιο (blog) που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτόν, η κάθε ομάδα θα αναρτήσει τη λίστα-προϊόν της αναζήτησής της, καθώς και σκέψεις της για το θέμα «ειρήνηπόλεμος». Επίσης, θα αναρτήσει την παρουσίαση, το βίντεο και κάθε άλλο αρχείο που έχει
δημιουργήσει, ώστε να διαμορφωθεί ένα ψηφιακό μουσείο για την ειρήνη. Η όλη δράση
υλοποιείται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, με διαθεματική σύνδεση με τη Νεοελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, τη Μουσική, τα
Καλλιτεχνικά και την Πληροφορική.
Ως αφόρμηση για την εμβάθυνση των εννοιών ειρήνη-πόλεμος προτείνεται το κείμενο 5
{Γκουέρνικα} της ενότητας 5 του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς ο συ-

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

410/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

γκεκριμένος πίνακας του Π. Πικάσο (1937) θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα αντιπολεμικά
σύμβολα και εικόνα διαμαρτυρίας ενάντια σε κάθε πόλεμο. Επιλέχθηκε ένας πίνακας ζωγραφικής, επειδή η ενεργοποίηση των μαθητών επιτυγχάνεται ευκολότερα με την παρατήρηση και επεξεργασία οπτικού υλικού. Στη συνέχεια δημιουργούνται έξι ομάδες εργασίας
των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και προσδιορίζονται το αντικείμενο και οι πηγές διερεύνησης των ομάδων καθώς και ο χρόνος που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Η αναζήτηση του υλικού θα γίνει με κάθε διαθέσιμο μέσο: στο διαδίκτυο, στη βιβλιοθήκη του σχολείου, του οικείου δήμου κ.τ.λ. Κάθε ομάδα έχει το δικό της φύλλο εργασίας
με διαφορετικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά προτείνονται:
1η ομάδα: αντιπολεμικά τραγούδια
1. Αναζητήστε αντιπολεμικά τραγούδια, ελληνικά και ξένα, με μηχανές αναζήτησης και σε
ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως http://www.youtube.com και δημιουργήστε κατάλογο. 2.
Επιλέξτε αυτά που σας συγκινούν περισσότερο και καταγράψτε τους στίχους. 3. Τα τρία πιο
αντιπροσωπευτικά να τα παρουσιάσετε με το λογισμικό παρουσίασης, επενδύοντας με εικόνες που αντανακλούν τα συναισθήματά σας. Για την παρουσίαση, θα σας βοηθήσουν οι
παρακάτω ερωτήσεις: Σχολιάστε τον τίτλο και το περιεχόμενο αυτών των τραγουδιών Ποια συναισθήματα σας προκαλεί το κάθε τραγούδι; Αιτιολογήστε τα. 3. Δημιουργήστε τρία
συνθήματα αντιπολεμικά-φιλειρηνικά.
2η ομάδα: λογοτεχνικά έργα
1. Αναζητήστε αντιπολεμικά ποιήματα, διηγήματα και μυθιστορήματα του 20ου αιώνα και
του αιώνα μας με μηχανές αναζήτησης, σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως www.snhell.gr,
www.poetsagainstwar.org.uk, www.nthposition.com/100poets0.pdf ή και στη βιβλιοθήκη
του σχολείου ή του δήμου σας και δημιουργήστε κατάλογο. 2. Παρουσιάστε μια περίληψη
διηγήματος ή μυθιστορήματος ή ένα οπισθόφυλλο του μυθιστορήματος που σας άρεσε
περισσότερο και 2 ποιήματα ή αποσπάσματα μεγαλύτερων ποιητικών έργων με το λογισμικό παρουσίασης, επενδύοντας με εικόνες και μουσική που αντανακλούν τα συναισθήματά
σας. Για το μυθιστόρημα/διήγημα: Αναφερθείτε σε σκηνές που σας δημιουργούν αντιπολεμικά συναισθήματα - Χαρακτηρίστε τα πιο σημαντικά πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.
Για τα ποιήματα: Αναφερθείτε σε χαρακτηριστικές εικόνες και άλλα εκφραστικά μέσα.
3η ομάδα: εικαστικά έργα, εικόνες, φωτογραφίες
1. Αναζητήστε εικαστικά έργα, εικόνες, φωτογραφίες παλιές και πρόσφατες με θέμα τον
πόλεμο και την ειρήνη, με μηχανές αναζήτησης, σε ιστοσελίδες ιστορικών, πολεμικών και
στρατιωτικών μουσείων ελληνικών και ξένων και σε πινακοθήκες. Ενδεικτικά:
http://www.ime.gr/chronos/gr/,
www.warmuseum.gr/greek.html,
http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=9,
http://www.asiabethere.com/f/g/vietnam/poli_ho_chi_minh_saigon/polemiko_mouseio.ht
ml,
http://www.nationalgallery.gr/html/gr/sylloges/19os/istor_zogr_a.htm,
http://www.nhmuseum.gr/index.php?lang=1,
www.nationalphilistine.com, www.distanceeddesign.com/iraq
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2. Δημιουργήστε μια ψηφιακή πινακοθήκη. 3. Επιλέξτε τα τρία πιο αντιπροσωπευτικά έργα,
για να τα παρουσιάσετε με το λογισμικό παρουσίασης, επενδύοντας με κείμενα και μουσική που αντανακλούν τα συναισθήματά σας. Για την παρουσίαση θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω ερωτήσεις: Πώς θα περιγράφατε το έργο σε ένα φίλο σας που δεν τον έχει δει; Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί; - Ποιες ανθρώπινες αντιδράσεις και εκφράσεις μορφών έχουν αποτυπωθεί στο έργο; - Πού αποδίδετε την επιλογή ή την απουσία χρωμάτων;
(αν πρόκειται για πίνακα) - Τι θέλει να δείξει ο δημιουργός με αυτό το έργο; - Με αφορμή
ποιο γεγονός δημιουργήθηκε το έργο; - Σχολιάστε τον τίτλο που δόθηκε από τον καλλιτέχνη στο έργο. 4. Δημιουργήστε αφίσα με θέμα: «μια φωνή για την ειρήνη».
4η ομάδα: κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικά έργα, βίντεο
1. Αναζητήστε κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικά έργα, βίντεο με θέμα τον πόλεμο και την
ειρήνη, με μηχανές αναζήτησης, σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις μουσείων κινηματογράφου,
σε ψηφιακά αρχεία τηλεοπτικών σταθμών και στο youtube. Ενδεικτικά: www.ertarchives.gr, http://www.youtube.com. 2. Δημιουργήστε μια ψηφιακή ταινιοθήκη με τους
τίτλους τους και ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου υπάρχουν. 3. Από το υλικό που θα βρείτε,
επιλέξτε τρία έργα που σας άρεσαν περισσότερο, για να τα παρουσιάσετε με το λογισμικό
παρουσίασης, ενσωματώνοντας εικόνες τους, σύντομα κείμενα και μουσική που αντανακλούν τα συναισθήματά σας. 4. Δείτε την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» (1997) σε σκηνοθεσία
Ρομπέρτο Μπενίνι. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας; - Τι συναισθήματα και σκέψεις σας προκαλεί; - Σε τι διαφέρει το ύφος της ταινίας από άλλες σύγχρονες ταινίες; - Περιγράψτε τα
βασικά πρόσωπα, τις αντιδράσεις και τους χαρακτήρες τους, τις σχέσεις μεταξύ τους - Περιγράψτε το χώρο και αναφέρετε τις εντυπώσεις σας για την εικόνα, το φωτισμό, τον ήχο, τα
ενδύματα - Περιγράψτε τον τρόπο ζωής πριν τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης - Διατυπώστε περιληπτικά το περιεχόμενο της ταινίας.
5η ομάδα: λεξιλόγιο για την ειρήνη και τον πόλεμο
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα» http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html και με παράλληλη αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Λεξικά
βρείτε την ερμηνεία των λέξεων ειρήνη-πόλεμος. 2. Δώστε στην αναζήτηση της «Πύλης» το
τμήμα λέξης -ειρην- και -πολεμ-. 3. Καταρτίστε ένα μικρό λεξικό με λέξεις σχετικές με την
ειρήνη και τον πόλεμο διερευνώντας και τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Ν.Ε. Γλώσσας (ενότητα 5). Σε ξεχωριστή σελίδα καταγράψτε τη λέξη «ειρήνη» σε διάφορες γλώσσες.
4. Δημιουργήστε εννοιολογικούς χάρτες για τις έννοιες «ειρήνη» και «πόλεμος» με λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Ενδεικτικά: CmapTools (http://cmap.ihmc.us).
6η ομάδα: μεγάλοι πόλεμοι στην Ελλάδα –οι τρέχουσες ένοπλες συγκρούσεις στον πλανήτη
1. Αναζητήστε όλους τους πολέμους στους οποίους ενεπλάκη η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα
στο σχολικό βιβλίο της
Ιστορίας, καθώς
και σε
ιστοσελίδες
όπως
http://www.ime.gr/chronos/gr/. 2. Κατασκευάστε γραμμή του χρόνου για τους πολέμους
στους οποίους ενεπλάκη η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, είτε με τη χρήση ενός διαδικτυακού
εργαλείου web 2.0 δημιουργίας χρονοδιαγράμματος/χρονογραμμής είτε με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel). Στη χρονογραμμή να συμπεριλάβετε για κάθε πόλεμο σύντομα
κείμενα με τα σημαντικότερα στοιχεία, εικόνες/φωτογραφίες, σχετικά με το θέμα, βίντεο.
3. Να παρουσιάσετε με το λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) τα τεχνολογικά μέσα τα
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οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους αντιπάλους στους δύο παγκόσμιους πολέμους και να
προσδιορίσετε το ρόλο τους στη διεξαγωγή των πολέμων. 4. Αναζητήστε τις σημαντικότερες
πρόσφατες ένοπλες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου σε ηλεκτρονικές
διευθύνσεις πρακτορείων ειδήσεων όπως http://www.mpa.gr/ ή σε ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης όπως http://www.in.gr/, από την οποία μπορείτε να βρείτε και διευθύνσεις εφημερίδων. 5. Βρείτε τον παγκόσμιο χάρτη σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως
http://geogr.eduportal.gr/maps/world_map/World_map.htm, www.google.gr (εικόνες) και
χρωματίστε με το βοήθημα ζωγραφικής του υπολογιστή σας επάνω στο χάρτη τις περιοχές
των συγκρούσεων.
Κοινή δραστηριότητα για όλες τις ομάδες
1. Ενσωμάτωση όλων των αρχείων που θα δημιουργήσει κάθε ομάδα στις σελίδες του ψηφιακού μουσείου (ιστολογίου). Καταγραφή σκέψεων των μαθητών για το θέμα «ειρήνηπόλεμος», σε ειδικό χώρο του ιστολογίου με το όνομα «το τετράδιό μας».
2. Δημιουργία βίντεο με πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, το οποίο αποτελεί τη σύνθεση
επιλεγμένων αποτελεσμάτων της διερεύνησης των μαθητών. Το βίντεο αποτελείται από
αφήγηση από τους ίδιους τους μαθητές υποστηριζόμενη από κείμενο, εικόνες και μουσική.
Οι μαθητές μέσω Wiki επεξεργάζονται τα κείμενα, ανταλλάσσουν απόψεις για το υλικό που
θα επιλέξουν και καταλήγουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Το κείμενο και οι εικόνες στο μεγαλύτερο μέρος του βίντεο αναφέρονται στα αποτελέσματα της διερεύνησης των μαθητών
για το θέμα «ειρήνη-πόλεμος», ενώ στο τέλος, σε μια προσπάθεια σύνδεσης με την επικαιρότητα, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις και διενέξεις στην περιοχή της Μεσογείου με έμφαση στις καταστροφικές συνέπειες και εμφανίζεται
ο παγκόσμιος χάρτης, στον οποίο οι μαθητές έχουν χρωματίσει τις αντίστοιχες περιοχές. Το
βίντεο κλείνει με εικόνες ειρηνικής ζωής, ως ελπιδοφόρο μήνυμα για την επικράτηση της
ειρήνης. Παρουσίαση του βίντεο σε ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις, ημερίδες, διασχολικές
συναντήσεις κ.α., η οποία επισφραγίζει την όλη προσπάθεια και συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του σχολείου και των γονέων. Το βίντεο μπορεί
να κοινοποιηθεί σε ευρύτερο κοινό μέσω του YouTube. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές του ίδιου ή άλλων σχολείων μέσα από διαδικτυακές κοινότητες
ανοιχτής συζήτησης (forums), να ενημερώσουν για την εργασία τους, να μοιραστούν τους
προβληματισμούς τους και να ανταλλάξουν απόψεις για το θέμα που διερεύνησαν.
Προστιθέμενη αξία - συμπεράσματα
Η υλοποίηση του συγκεκριμένης δράσης αποτελεί μια διαφορετική, καινοτόμο προσέγγιση
της Ιστορίας που βασίζεται στις αρχές της διερευνητικής, βιωματικής, διαδραστικής και συνεργατικής μάθησης και έχει σημαντική παιδαγωγική αξία και θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Πρόκειται για εμπλουτισμένη πρόταση στην οποία οι Τέχνες ενσωματώνονται δημιουργικά. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και οι πληροφορίες αλληλεπιδρούν με τα υποκείμενα μάθησης, τα οποία λειτουργούν ομαδικά, καθώς παράγουν γνώση και δεν την αναπαράγουν απλώς. Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών η διδασκαλία ενισχύεται και αναμορφώνεται η καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση (Yelland, 2006).
Τα ηλεκτρονικά προγράμματα, λογισμικά και εργαλεία που επελέγησαν για να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές συμβάλλουν στον ψηφιακό γραμματισμό, απαραίτητο στη σημερινή
κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, η οποία επιβάλλει την αλλαγή στον τρόπο επι-
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κοινωνίας και μάθησης και αναδεικνύει την αναγκαιότητα εφοδιασμού των μαθητών με
διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις (Κυνηγός & Δημαράκη 2002, Kress, 2003).
Τα ψηφιακά μέσα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο, να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» και να αναπτύσσονται σε προσωπικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν ευκολότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων τους, να εργαστούν
συλλογικά, να ανταλλάξουν ιδέες, να διαπραγματευτούν, να επιλέξουν και να συναποφασίσουν, για να παρουσιάσουν πολυτροπικά και να δημοσιεύσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται κίνητρα μάθησης, κίνητρα
συμμετοχής και έκφρασης για όλους τους μαθητές και υψηλότερες προσδοκίες για την υπό
διδασκαλία ύλη. Παράλληλα, η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία που αναπτύσσουν οι μαθητές προκαλούν αισθήματα ικανοποίησης, υπερηφάνειας, δύναμης και επιτυχίας, τα οποία βελτιώνουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμησή τους. Αναλυτικά, η συνεισφορά
σε μαθησιακά-παιδαγωγικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν
με αξιοποίηση ψηφιακών μέσων έχει ως εξής:
•

•

•

•

Για την εργασία των μαθητών σημαντικό ρόλο έχει το ιστολόγιο (blog). Οι μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες του ιστολογίου για να παρουσιάσουν όλο το υλικό που συνέλεξαν για την ειρήνη και τον πόλεμο και να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό μουσείο για την ειρήνη, δημοσιεύοντας τις εργασίες τους στο διαδίκτυο και έχοντας τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το υλικό τους με νέες πληροφορίες, καθώς και να αναπαράγουν κείμενα από το ιστολόγιο. Επιπλέον, το ιστολόγιο αποτελεί ένα βήμα έκφρασης
των απόψεών τους για το θέμα, των σχολίων και των ελπιδοφόρων μηνυμάτων τους,
ασκώντας τους στην επικοινωνία και στο γραπτό λόγο. Επίσης, αποτελεί μέσο επικοινωνίας με ηλεκτρονικούς επισκέπτες και χώρο ανάρτησης σχολίων, απόψεων και θέσεων από συμμαθητές. Με τη δημιουργία ιστολογίου από τους μαθητές τούς δίνεται η
δυνατότητα έρευνας, συνδιαμόρφωσης της γνώσης, ελεύθερης έκφρασης, ενώ καθίσταται ελκυστικότερη και περισσότερο βιωματική η εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό σε επιλεγμένες και
προτεινόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή ελεύθερα, με μηχανές αναζήτησης, έχοντας
υπόψη κριτήρια αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών, συνθέτουν κείμενα με τον επεξεργαστή κειμένου (Word) και δημιουργούν
pdf αρχεία για τις λίστες με τα ευρήματα της αναζήτησης υλικού.
Η δημιουργία χρονογραμμής με ένα εργαλείο δημιουργίας της όπως το timeline
(http://timerime.com) ή με τη χρήση των υπολογιστικών φύλλων (Excel), είναι μια πολύ
ενδιαφέρουσα εφαρμογή για το μάθημα της ιστορίας. Η ενσωμάτωση πληροφοριών,
εικόνων και βίντεο στη γραμμή του χρόνου, συμβάλλει στην κατανόηση του ιστορικού
χρόνου και της διαδοχής των ιστορικών γεγονότων.
Η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών με τη χρήση κάποιου από τα δωρεάν διαθέσιμα
εύχρηστα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης που βοηθούν στον εύκολο και γρήγορο
σχεδιασμό
εννοιολογικών
χαρτών,
όπως
είναι
το
CmapTools
(http://cmap.ihmc.us), συμβάλλει στην κατανόηση εννοιών, στη διατήρηση και ανάκληση γνώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σκέψης και μάθησης όπως είναι η οργάνωση και κατηγοριοποίηση ιδεών, η παρατήρηση σχέσεων, η επίλυση προβλημάτων.
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Επίσης, οι εννοιολογικοί χάρτες επιτρέπουν στους μαθητές να βελτιώσουν την κριτική
σκέψη και να έχουν υψηλότερες ικανότητες οργάνωσης της σκέψης, καθώς η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών είναι εργαλείο που εστιάζει στην κριτική ανάλυση ιδεών σε
ένα τομέα γνώσεων.
Οι μαθητές μπορούν να μετατρέψουν σε ταινίες τα βίντεο και τις φωτογραφίες που εντόπισαν και επέλεξαν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο/μια έκδοση του Movie Maker (http://windows-movie-maker.greek.toggle.com/). Στη συνέχεια,
έχουν τη δυνατότητα να τις κοινοποιήσουν σε άλλους με διάφορους τρόπους (μέσω του
υπολογιστή, σε CD εγγραφής) ή να πραγματοποιήσουν κοινή χρήση των ταινιών μέσω
διαδικτύου σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το YouTube και το
Facebook. Η παραγωγή ταινιών συμβάλλει στην παροχή μαθησιακών ευκαιριών και
στην ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων/δεξιοτήτων, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων,
η διαπραγμάτευση, η αιτιολογία, η ανάληψη ρίσκου, ο πολυγραμματισμός.
Η χρήση του Windows Media Player, του προγράμματος αναπαραγωγής περιεχόμενου
πολυμέσων, επιτρέπει, μεταξύ άλλων, στους μαθητές να ακούσουν μουσική, να ηχογραφήσουν αντιπολεμικά τραγούδια, να δουν σχετικά με το θέμα βίντεο, εικόνες και
ταινίες και να δημιουργήσουν ψηφιακή βιβλιοθήκη με μουσική, ταινίες, εικόνες.
Το Wiki, το οποίο ανήκει στη σειρά των εργαλείων του WEB 2.0 και μπορεί εύκολα να
δημιουργηθεί από τους μαθητές με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού,
είναι συνεργατικός διαδικτυακός χώρος στον οποίο οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν και να μοιραστούν κείμενα για την ειρήνη και τον πόλεμο, πληροφορίες, δεδομένα κ.α. με άλλους χρήστες/συμμαθητές.
Με το λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) οι μαθητές συνεργάζονται για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τις δικές τους δυναμικές παρουσιάσεις. Οι ηχητικές και
οπτικές δυνατότητες βοηθούν να παρουσιάσουν πληροφορίες που συνέλεξαν, να δημιουργήσουν υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε πηγές, εικόνες, βιντεο-περιηγήσεις σε εικονικούς κόσμους και να συμπεριλάβουν άλλο ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό. Μέσα
από την ποικιλία των εφέ μορφοποίησης, κίνησης/κινουμένων σχεδίων κ.α., προβαίνουν στις κατάλληλες επιλογές για να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού τους.
Η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές διαδικτυακές κοινότητες (forums) θεματικής ανοιχτής δημόσιας συζήτησης εξασφαλίζει ένα ελεγχόμενο χώρο όπου οι χρήστες
μπορούν να αλληλεπιδρούν με ερωτήσεις, απαντήσεις και συζητήσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα, επιλέγοντας από την κατηγοριοποίηση των θεμάτων που αναφέρονται
στην ειρήνη και στον πόλεμο. Έτσι, οι μαθητές προβάλλουν την εργασία τους, ενώ συγχρόνως μοιράζονται με συμμαθητές τους σε άλλα σχολεία ένα κοινό ενδιαφέρον και
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συμμετοχή σε σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις.
Εκτός από την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων οι μαθητές του ίδιου, αλλά και διαφορετικών σχολείων, αναπτύσσουν σταδιακά
συναισθηματικούς δεσμούς, διαμορφώνοντας έτσι δίκτυα ανθρώπινων σχέσεων.

Επιπροσθέτως, οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν μόνοι, με το πρόγραμμα ανοιχτού
λογισμικού hot potatoes (http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/Hotpotatoes.htm), ασκήσεις
διαφόρων μορφών. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν με τη δημιουργία ψηφιακών κόμικ με
διαδικτυακά προγράμματα ή με ελεύθερες εικόνες από το διαδίκτυο και χρήση του βοηθήματος της ζωγραφικής και του προγράμματος επεξεργασίας εικόνων, Photoshop.
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Το προτεινόμενο σχέδιο εργασίας, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και πρόγραμμα «Σχολικών Δραστηριοτήτων», βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν ιστορική γνώση και ιστορική
συνείδηση και συμβάλλει ιδιαίτερα στην ευαισθητοποίησή τους και στην ανάπτυξη φιλειρηνικών αισθημάτων. Επίσης, συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στην ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος και πνεύματος αποδοχής του «άλλου»,
στην ένταξη μαθητών με άλλη εθνική ταυτότητα, με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο, με
ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και με προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και στην ανάπτυξη θετικού κλίματος μεταξύ των παραγόντων του σχολείου, των γονέων και της τοπικής
κοινωνίας. Με την ενσωμάτωση της Τέχνης στη διδασκαλία οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες οπτικοακουστικού γραμματισμού, ενώ με την αξιοποίηση των ψηφιακών προγραμμάτων και εργαλείων, διαμορφώνεται παιδοκεντρικό, υποστηρικτικό και δυναμικό περιβάλλον
μάθησης και δημιουργείται το κατάλληλο υπόβαθρο για να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες σε ανώτερο επίπεδο ώστε να ανταποκρίνονται σε ακόμη πιο σύνθετες δραστηριότητες, τόσο στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες όσο και στην καθημερινή τους ζωή.
Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου τονίζει τη σημασία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην τάξη. Και στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, εισάγεται η λογική των πολλαπλών διδακτικών μέσων και υλικών και
θεωρείται σημαντικό τα παιδιά να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και να σχεδιάζουν
διαδικασίες, ώστε να υλοποιούν έργα στην καθημερινότητά τους.
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Ο εντοπισμός της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης με την ανάλυση αλληλεπίδρασης
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης
κατά την ασύγχρονη συνδημιουργία ενός wiki με σκοπό τη μελέτη της αυτορρυθμιζόμενης
μάθησης με την ανάλυση των μηνυμάτων σχολιασμού και συζήτησης με βάση συγκεκριμένους δείκτες. Η πρόταση αφορά στο πλαίσιο του μαθήματος των Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) αλλά
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εκπαίδευσης. Από την υλοποίηση της
μεθόδου σε δείγμα 40 μαθητών των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ σε δημοτικό σχολείο της Κρήτης και
σε δείγμα 96 μαθητών της Β’ τάξης σε Γυμνάσιο της Αττικής προέκυψε ότι το εργαλείο σχολιασμού κατά τη συνδημιουργία ενός wiki αποτυπώνει κυρίως την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στη γνωστική/ μεταγνωστική διάσταση στο στάδιο του ελέγχου της απόδοσης.
Λέξεις - κλειδιά: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ανάλυση αλληλεπίδρασης, wiki, εργαλεία
σχολιασμού και συζήτησης
Εισαγωγή
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία με την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αναβαθμίζει την ελληνική σχολική εκπαίδευση (Κοκκίνη, Νικολουδάκης, & Σάμψων, 2011). Οι προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει τα πλαίσια για τη λεγόμενη κατανεμημένη μάθηση,
στην οποία τα διδακτικά γεγονότα που παραδοσιακά λαμβάνουν χώρα στην τάξη κατανέμονται έτσι ώστε η μάθηση να είναι εφικτή σε διαφορετικό χρόνο και χώρο (Kitsantas &
Dabbagh, 2010). Οι τεχνολογίες αυτές διαθέτουν εργαλεία με παιδαγωγικά χαρακτηριστικά
(πχ εργαλεία συνεργασίας, επικοινωνίας και δημιουργίας περιεχομένου) η αξιοποίηση των
οποίων συμβάλλει στην υποστήριξη συγκεκριμένων αυτορρυθμιστικών στρατηγικών (πχ τον
εντοπισμό στόχου, την αυτοπαρακολούθηση και την αξιολόγηση). Τα εργαλεία αυτά μπορεί
να απαιτούν πρόσθετο χρόνο και κόπο αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι το υλικό που παράγεται είναι άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμο και εύκολα διαθέσιμο σε περισσότερους μαθητές
(Κεσσανίδης, Παπαελευθερίου, & Παπασταματίου, 2009). Η δυνατότητα των μαθητών να
μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλούν τις γραπτού τύπου διαδικασίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα περιβάλλοντα (Kanselaar, Erkens, Jaspers, & Schijf, 2001), ενισχύει την αυ-
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τορρυθμιστική τους ικανότητα. Τέτοιες διαδικασίες αποτελούν και οι ασύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις που μπορούν να λάβουν χώρα σε web 2.0 περιβάλλοντα. Τα εργαλεία ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν να καταστούν πολύτιμα στην εκπαίδευση αφού ο εκπαιδευτικός μπορεί να ερμηνεύσει σημασιολογικά τα αποθηκευμένα μηνύματα και να εξάγει
συμπεράσματα για την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. Οι Dettori και Persico (2008)
ανέπτυξαν δείκτες βάσει των οποίων το περιεχόμενο των διαδικτυακών συζητήσεων μπορεί
να αναλυθεί ώστε να διαπιστωθεί η ανάπτυξη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Αν και η
χρήση των διαδικτυακών συζητήσεων χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό σύστημα πολλών
χωρών, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας δε
φαίνεται να χρησιμοποιούν επαρκώς αυτή την τεχνολογία (Κεσσανίδης & Παπασταματίου,
2011).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασύγχρονες διαδικτυακές καταγραφές και συζητήσεις κατά τη συνεργατική δημιουργία ενός wiki. Τα wikis είναι εργαλεία συνδημιουργίας
περιεχόμενου που διαθέτουν λειτουργίες σχολιασμού, κατά την αποθήκευση περιεχομένου, και συζήτησης με τις οποίες ο δημιουργός μπορεί να χαρακτηρίσει τη συνεισφορά του
με ένα σχόλιο ή να συζητήσει με τους συνδημιουργούς σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της συνδημιουργίας. Η αξία των wikis έχει καταγραφεί στην ελληνική βιβλιογραφία (Τσέλιος, Γεωργούτσου, & Παναγιωτάκη, 2011; Δαβράζος, Κόμης, &
Τσέλιος, 2011; Ζιώγκου & Δημητριάδης, 2010), δε φαίνεται όμως να έχει διερευνηθεί η δυνατότητα εντοπισμού και μελέτης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης κατά τη δημιουργία
ενός wiki με την αξιοποίηση των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης. Αυτό είναι καίριο
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος Τ.Π.Ε. για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία του ΕΑΕΠ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2010) «οι μαθητές επιδιώκεται… να αιτιολογούν την επιλογή τους… να κρίνουν και να αξιολογούν τις εργασίες τους και τις εργασίες των άλλων… να συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση μιας εργασίας καταθέτοντας ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστικές δεξιότητες και δεξιότητες επιχειρηματολογίας… να δικαιολογούν τις επιλογές τους» (ΠΣ για την Ε’ τάξη). Επίσης η αξιοποίηση των wikis στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έρχεται σε συμφωνία με το στόχο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010) «οι μαθητές επιδιώκεται… να δημιουργούν, να αξιολογούν και να δημοσιοποιούν μια συνθετική εργασία»
(ΠΣ για τη ΣΤ’ τάξη). Τα παραπάνω είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμα και σε μαθήματα του Γυμνασίου όπου σύμφωνα με το Π.Δ. 447/93 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ 7/10/93) επιβάλλεται η ομαδοκεντρική διδασκαλία, όπως πχ στο μάθημα της Τεχνολογίας Β΄ Γυμνασίου. Το σκεπτικό πίσω
από την πρόταση αξιοποίησης των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης κατά τη δημιουργία ενός wiki για τη μελέτη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης είναι ότι οι μαθητές που συνδημιουργούν ένα wiki μπορούν να καταγράψουν διαδικτυακά τι έκαναν ή τι προτείνουν να
γίνει. Τότε ο εκπαιδευτικός μπορεί να συλλέξει και να αναλύσει τις καταγραφές τους εντοπίζοντας ενδείξεις αυτορρύθμισης της μάθησής τους.
Θεωρητικό πλαίσιο: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ανάλυση αλληλεπίδρασης και δείκτες
Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αναφέρεται στις προσανατολισμένες σε συγκεκριμένο στόχο
ενέργειες στις οποίες προβαίνει ένας μαθητής προκειμένου να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες χωρίς να βασίζεται σε άλλους. Η αυτορρύθμιση από την κοινωνικογνωστική οπτική
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γωνία εμπλέκει διάφορες πλευρές της μάθησης όπως τις γνώσεις, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά (Zimmerman, 2000) και βασίζεται στην αρχή της τριαδικής αμοιβαιότητας του Bandura (1986). Οι αυτορρυθμιστικές δεξιότητες ή στρατηγικές βοηθούν το μαθητή να θέτει
τους κατάλληλους μαθησιακούς στόχους, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη μάθησή
του, να διαχειρίζεται το διαθέσιμο χρόνο και να διαθέτει κίνητρα μάθησης. Η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων αυτών είναι μείζον θέμα της έρευνας (Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2000) καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι χαμηλού επιπέδου αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές αξιοποιούν λιγότερες αυτορρυθμιστικές στρατηγικές και ότι οι στρατηγικές αυτές μπορούν να διδαχτούν
στους συγκεκριμένους μαθητές (Zimmerman & Kitsantas, 1999). Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman (2000) διακρίνονται τρεις κυκλικά επαναλαμβανόμενες φάσεις, έως ότου να αναπτυχθούν οι αυτορρυθμιστικές επιμέρους ικανότητες: (Α) Στη φάση της πρόνοιας, ο αυτορρυθμιζόμενος μαθητής προσδιορίζει τους στόχους,
σχεδιάζει στρατηγικά τη μάθησή του και ρυθμίζει ανάλογα τα κίνητρα και τα συναισθήματά
του. (Β) Στη φάση της απόδοσης, ο αυτορρυθμιζόμενος μαθητής αυτοπαρακολουθείται εστιάζοντας την προσοχή του στο στόχο και εκτελώντας στρατηγικές εκπλήρωσης αποστολών. (Γ) Στη φάση του αναστοχασμού, ο αυτορρυθμιζόμενος μαθητής προβαίνει σε προσωπικές κρίσεις για ό,τι έμαθε, δηλαδή αυτοαξιολογείται και αντιδρά ανάλογα με τις ερμηνείες που δίνει.
Η μελέτη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης συνήθως γίνεται με τη χρήση ερωτηματολογίων
και συνεντεύξεων και αποσκοπεί στην κατανόηση του βαθμού στον οποίο οι μαθητές θέτουν στόχους, σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, παρακολουθούν τις ενέργειές τους, αξιολογούν την πρόοδό τους και αναστοχάζονται. Οι Dettori και Persico (2008) υποστήριξαν ότι οι
παραπάνω μέθοδοι εξάγουν πληροφορίες από τις προσωπικές γνώμες των μαθητών συλλέγοντας δεδομένα από συγκεκριμένα μόνο χρονικά σημεία (πχ στο τέλος μιας δραστηριότητας) και πρότειναν, στην περίπτωση της τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης, ως
μέθοδο την ανάλυση των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών αφού έτσι
μπορεί να αποτυπωθεί η εξέλιξη της μάθησης σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τεχνολογικά υποστηριζόμενη ανάλυση της αλληλεπίδρασης ορίζεται ως το σύνολο διαδικασιών που αποσκοπούν στην κατανόηση των τεχνολογικά διαμεσολαβούμενων
δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων (Dimitracopoulou, 2008) και χρησιμοποιείται ευρέως
για τη μελέτη της συνεργατικής μάθησης σε περιβάλλοντα τεχνολογικά υποστηριζόμενης
μάθησης (Avouris, Dimitracopoulou, & Komis, 2003; Fessakis, Petrou, & Dimitracopoulou,
2004; Petropoulou, Lazakidou, Retalis, & Vrasidas, 2007).
Οι Dettori και Persico (2008), λοιπόν, πρότειναν και εφάρμοσαν σχετικούς δείκτες οι οποίοι
συνεισέφεραν στον εντοπισμό αυτορρυθμιζόμενων συμβάντων στα γραπτά μηνύματα των
εκπαιδευομένων. Η έρευνα είχε ανακαλυπτική φύση με σκοπό την αποτύπωση του ποσοστού εμφάνισης στα ανταλλασσόμενα μηνύματα ενδείξεων ρύθμισης γνώσεων, μεταγνώσεων, κινήτρων και συναισθημάτων, στις φάσεις του σχεδιασμού, της απόδοσης και του
αναστοχασμού της μάθησης, σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα που
προέκυψαν ήταν παρόμοια με αυτά προηγούμενης έρευνας (Dettori, Giannetti, & Persico,
2006) η οποία είχε διεξαχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία είναι μεν επίπονη αλλά ότι αξίζει διότι σχετίζεται με ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα. Σε επανάληψη της μελέτης σε μεγαλύτερο δείγμα (Delfino, Dettori, & Persico, 2010)
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αποτυπώθηκε ότι κάτι λιγότερο από τα μισά μηνύματα περιείχαν τουλάχιστον ένα δείκτη.
Οι δείκτες αναπτύχθηκαν με βάση (α) το μοντέλο των τριών φάσεων του Zimmerman, (β)
την ανάλυση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στις συνιστώσες γνωστική, μεταγνωστική,
βουλητική, συναισθηματική (Steffens, 2006) και την ομαδοποίηση της γνωστικής με τη μεταγνωστική και της βουλητικής με τη συναισθηματική συνιστώσα, επειδή κρίθηκε δύσκολο
να διακριθεί σημασιολογικά πότε ένα μήνυμα δείχνει ρύθμιση γνώσεων ή μεταγνώσεων
και κινήτρων ή συναισθημάτων, και (γ) το συμπέρασμα (Steffens, 2006) ότι η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μπορεί να μελετηθεί σε
ατομικό ή και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι δείκτες ήταν επομένως δώδεκα (πίνακας 1) και περιελάμβαναν τρεις διαστάσεις: φάση, συνιστώσα και τρόπος λειτουργίας. Οι ονομασίες
τους στον πίνακα προκύπτουν από τα αρχικά των διαστάσεων, πχ ΠΓΑ = {Πρόνοια, Γνωστική, Ατομικά}.
Φάση Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης
Πρόνοια Έλεγχος Απόδοσης Αναστοχασμός
ΠΓΑ
ΠΓΚ
ΠΒΑ
ΠΒΚ

ΕΓΑ
ΕΓΚ
ΕΒΑ
ΕΒΚ

ΑΓΑ
ΑΓΚ
ΑΒΑ
ΑΒΚ

Συνιστώσα Αυτορ.
Μάθησης

Τρόπος λειτουργίας

Γνωστική/ Μεταγνωστική
Βουλητική/ Συναισθηματική

Ατομικά
Κοινωνικά
Ατομικά
Κοινωνικά

Πίνακας 1: Ομαδοποίηση δεικτών αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, προσαρμογή από Dettori και Persico (2008)

Η αξιοποίηση των δεικτών αυτορρυθμιζόμενης μάθησης κατά τη δημιουργία wikis
Οι Dettori και Persico (2008) εφάρμοσαν τους δείκτες του πίνακα 1 για την ανάλυση των
μηνυμάτων επιμορφούμενων εκπαιδευτικών κατά τη συνεισφορά τους σε διαδικτυακό φόρουμ συζητήσεων. Επειδή όμως η αυτορρύθμιση αποτελεί το ζητούμενο από μικρές ηλικίες,
σκοπός της εργασίας είναι η πρόταση στην εκπαιδευτική κοινότητα των συγκεκριμένων δεικτών, προσαρμοσμένων για την ανάλυση μηνυμάτων και σχολίων που συντάσσονται με τα
εργαλεία «θέματα συζήτησης» (discussion posts) (εικόνα 1) και «σχόλια» (comments) (εικόνα 2) της υπηρεσίας Wikispaces (http://www.wikispaces.com/), που αποτελεί τεχνολογία
δημιουργίας wiki.

Εικόνα 1: Η λειτουργία «θέματα συζήτησης», της υπηρεσίας Wikispaces

Εικόνα 2: Η λειτουργία «προβολή ιστορικού» με τα σχόλια, της υπηρεσίας Wikispaces
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Στον πίνακα 2 περιγράφονται οι δείκτες, δηλαδή τι θα πρέπει να παρατηρηθεί στα σχόλια ή
τα μηνύματα των μαθητών προκειμένου να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός ότι η δραστηριότητά
τους σε μια καταγεγραμμένη μαθησιακή εμπειρία ήταν αυτορρυθμιζόμενη.
Δείκτης ΠΓΑ: Δημιουργία προσωπικών σχεδίων για τη συνέχιση της διαδικασίας: κατάτμηση
αποστολών σε επιμέρους, καθορισμός χρονικών προθεσμιών, αναζήτηση προτεραιοτήτων,
αναζήτηση εναλλακτικών σχεδίων
Δείκτης ΠΓΚ: Δημιουργία προτάσεων/ υποδείξεων για τη συνέχιση της διαδικασίας, διαπραγμάτευση σχεδιαστικών θεμάτων, από κοινού επεξεργασία εναλλακτικών σχεδίων
Δείκτης ΠΒΑ: Ανακάλυψη προσδοκιών του εαυτού για την τρέχουσα δραστηριότητα, πρόβλεψη πιθανών συναισθηματικών πτυχών
Δείκτης ΠΒΚ: Συζήτηση προσδοκιών και κινήτρων για τη συνέχιση της διαδικασίας, διαμοιρασμός κινήτρων για δέσμευση, παρώθηση των συνδημιουργών για εμπλοκή
Δείκτης ΕΓΑ: Εκτέλεση και παρακολούθηση της εκπλήρωσης σχεδίων γύρω από τις ανατιθέμενες αποστολές, σύνθεση της ατομικής εργασίας που έχει ολοκληρωθεί
Δείκτης ΕΓΚ: Παράθεση των συνεισφορών και σύνοψη των ιδεών των συνδημιουργών, έλεγχος κατανόησης, διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων, γνωστική μεσολάβηση
Δείκτης ΕΒΑ: Έκφραση συναισθημάτων και κινήτρων του εαυτού, αναζήτηση υποστήριξης
Δείκτης ΕΒΚ: Ενθάρρυνση των συνδημιουργών να εκφράσουν συναισθήματα και κίνητρα,
παροχή συναισθηματικής υποστήριξης
Δείκτης ΑΓΑ: Εντοπισμός των ατομικών δυσκολιών και των αιτιών των αποτυχιών, αξιολόγηση της ατομικής εργασίας και σύγκρισής της με αυτής των συνδημιουργών, έκφραση της
επίγνωσης της ατομικής διαχείρισης χρόνου
Δείκτης ΑΓΚ: Σχολιασμός και αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας, ενθάρρυνση των συνδημιουργών να εκφράσουν τη γνώμη τους για την εργασία που υλοποιήθηκε
Δείκτης ΑΒΑ: Σύγκριση των τρεχόντων κινήτρων και συναισθημάτων με τα αντίστοιχα αρχικά, κατανόηση των λόγων για πιθανές αλλαγές στα σχέδια
Δείκτης ΑΒΚ: Έκφραση εκτίμησης για την προσπάθεια, τη συνεισφορά και τα αποτελέσματα
των συνδημιουργών, εντοπισμός δυσλειτουργιών και ανάλυση των αιτιών
Πίνακας 2: Περιγραφή δεικτών, προσαρμογή από Dettori και Persico (2008) στο πλαίσιο δημιουργίας wiki

Υλοποίηση και Αποτελέσματα
Η παραπάνω μέθοδος εφαρμόστηκε κατά το διδακτικό έτος 2011-12 σε ολοήμερο δημοτικό
της Κρήτης στη διάρκεια είκοσι τεσσάρων διδακτικών ωρών του μαθήματος των Τ.Π.Ε., στο
οποίο 40 μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα wiki για τα μαθήματά τους, γεωγραφία, γλώσσα, ιστορία και μαθηματικά, και σε γυμνάσιο της Αττικής στη
διάρκεια πενήντα τεσσάρων διδακτικών ωρών του μαθήματος της Τεχνολογίας, στο οποίο
96 μαθητές της Β’ τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες ομοειδών διευθυντών και κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα wiki παρουσιάζοντας το ρόλο τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν
οι δύο διδάσκοντες των παραπάνω μαθημάτων, δηλαδή ένας από κάθε σχολείο. Κατά τις
τέσσερις πρώτες διδακτικές ώρες έγινε εκμάθηση της διαδικασίας από τους μαθητές και δε
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λήφθηκαν ερευνητικά δεδομένα. Και στις δύο περιπτώσεις δόθηκαν οι οδηγίες (α) για εισαγωγή σχολίου κατά την αποθήκευση μιας σελίδας (λειτουργία «save with comment»),
ώστε να καταγράφεται ο λόγος της αλλαγής ή της προσθήκης περιεχομένου και (β) για δημιουργία θεμάτων συζήτησης (λειτουργία «discussion posts»), στην περίπτωση που απαιτούνταν διαπραγμάτευση με τους συνδημιουργούς. Ο σκοπός ήταν να κωδικοποιηθούν τα
σχόλια και τα μηνύματα βάσει των δεικτών του πίνακα 2 ώστε να μελετηθεί η αυτορρύθμιση των μαθητών. Τα μέχρι τώρα χρήσιμα δεδομένα αφορούν στην αξιοποίηση του εργαλείου σχολιασμού και αποτυπώνονται στον πίνακα 3. Ως μονάδα ανάλυσης θεωρήθηκε το
σχόλιο. Περιλαμβάνονται μόνο οι δείκτες που εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον ένα σχόλιο.
Για την κωδικοποίηση διασφαλίστηκε η αξιοπιστία μεταξύ των δύο αξιολογητών/ ερευνητών, οι οποίοι ήταν οι δύο διδάσκοντες των μαθημάτων, και συζητήθηκαν οι αντιφατικές
περιπτώσεις.
Εμφανιζόμενοι Δείκτες
Σχόλια Σχόλια/
Revis. ΠΓΑ ΠΒΑ ΕΓΑ ΕΓΚ ΑΓΑ ΑΓΚ
38
256
144
56%
18
2
50
44
12
18
Ποσοστό % επί των σχολίων
13% 1% 35% 31% 8% 13%
105
867
675
78%
114
0
210 162 69 120
Ποσοστό % επί των σχολίων
17% 0% 31% 24% 10% 18%
143
1123
819
73%
132
2
260 206 81 138
Ποσοστό % επί των σχολίων
16% 0% 32% 25% 10% 17%

Σχολείο Λήμματα
Δημοτ.
Κρήτης
Γυμν.
Αττικής
Σύνολο

Revisions

Πίνακας 3: Ανάλυση των σχολίων που συντάχθηκαν με χρήση του εργαλείου σχολιασμού («save with comment»)

Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι μαθητές, σχολιάζοντας την αποθήκευση του περιεχομένου
(επιλογή «save with comment»), αποτύπωσαν την αυτορρύθμισή τους κυρίως στη γνωστική/ μεταγνωστική διάσταση κατά το στάδιο του ελέγχου της απόδοσης, τόσο σε ατομικό
επίπεδο (ΕΓΑ, 32%) (πχ «έβαλα μια εικόνα για τη φυλή των Καλάς») όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο (ΕΓΚ, 25%) (πχ «έχουμε συμπληρώσει αρκετά για το ρόλο του Διευθυντή στην εταιρεία»). Ακολούθως αποτυπώθηκε η αυτορρύθμιση στη γνωστική/ μεταγνωστική διάσταση
κατά το στάδιο του αναστοχασμού, τόσο σε ατομικό επίπεδο (ΑΓΑ, 10%) (πχ «έβαλα μια νέα
εικόνα αντί της παλιάς που είχα») όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (ΑΓΚ, 17%) (πχ «μορφοποίηση, γιατί τα γράμματα είχαν διάφορα χρώματα»). Τέλος, αποτυπώθηκε η αυτορρύθμιση
στη γνωστική/ μεταγνωστική διάσταση κατά το στάδιο της πρόνοιας σε ατομικό επίπεδο
(ΠΓΑ, 16%) (πχ «ξεκίνησα σελίδα για τις αντωνυμίες σε ξεχωριστές παραγράφους, αόριστες,
αναφορικές κλπ»). Δεν αποτυπώθηκε καθόλου η αυτορρύθμιση κινήτρων και συναισθημάτων. Μια διαφορά μεταξύ των δύο σχολείων ήταν ότι για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου
καταγράφηκε εντονότερα η αυτορρύθμισή τους κατά το στάδιο του αναστοχασμού αφού
πιο συχνά από αυτούς του δημοτικού επέλεξαν να αξιολογήσουν και να τροποποιήσουν
προϋπάρχον περιεχόμενο. Επίσης από την αναλογία του πλήθους των σχολίων ως προς το
πλήθος των revisions φάνηκε ότι οι μαθητές του γυμνασίου εκτίμησαν την αξία της εισαγωγής σχολίου κατά την αποθήκευση (78% των περιπτώσεων) ενώ οι μαθητές του δημοτικού
σχεδόν στις μισές περιπτώσεις (56%) δεν το θεώρησαν σκόπιμο.
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Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις
Σε μια συνθετική εργασία δημιουργίας ενός wiki, που μπορεί να εμπλέκει περισσότερες
από μία σχολικές τάξεις, οι συνδημιουργοί μαθητές μπορούν να εισάγουν σχόλια (save with
comment) κατά την αποθήκευση του περιεχομένου και να ανταλλάσσουν μηνύματα (discussion posts) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της συνδημιουργίας. Οι
δυνατότητες αυτές παρέχονται από όλες τις υπηρεσίες δημιουργίας wiki. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί να αξιοποιήσει τους δείκτες που προτείνει η παρούσα εργασία ώστε να εντοπίσει
και να αναλύσει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση που αποτυπώνεται σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας. Η προστιθέμενη αξία της μεθόδου είναι ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει την αυτορρύθμιση συγκεκριμένων πτυχών της μάθησης που δεν αποτυπώνονται
επαρκώς στα σχόλια ή τα ανταλλασσόμενα μηνύματα. Από την υλοποίηση της διαδικασίας
σε δημοτικό σχολείο της Κρήτης και σε γυμνάσιο της Αττικής έχει διαφανεί ότι το εργαλείο
σχολιασμού αποτυπώνει κυρίως την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στη γνωστική/ μεταγνωστική διάσταση στο στάδιο του ελέγχου της απόδοσης. Με την επανάληψη της έρευνας τις
επόμενες σχολικές χρονιές μπορεί να δοθεί έμφαση στη χρήση του εργαλείου δημιουργίας
θεμάτων συζήτησης και άρα μπορεί να εντοπιστούν και δείκτες σχετικοί με τη ρύθμιση κινήτρων/ συναισθημάτων, λόγω της φύσης αλλά και έκτασης που μπορεί να λάβει ένα μήνυμα συζήτησης σε σύγκριση με τη μικρή έκταση ενός σχολίου κατά την αποθήκευση περιεχομένου. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3 συγκρίνοντας τον αριθμό των σχολίων με αυτόν των revisions, είναι η παρότρυνση από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές για αύξηση της συνεισφοράς τους στο σχολιασμό και την ασύγχρονη συζήτηση ώστε να αποτυπωθεί γραπτώς σε μεγαλύτερο βαθμό η αυτορρυθμιζόμενη
δράση τους (Dettori & Persico, 2008).

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Βιβλιογραφία
Avouris N., Dimitracopoulou A., & Komis V. (2003), On analysis of collaborative problem
solving: An object-oriented approach, Journal of Human Behavior, 19(2), 147-167.
Bandura, A. (1986), Social foundations of thought and action: A social cognitive theory,
Englewood Clifs, New Jersey: Prentice Hall.
Boekaerts, M., Pintrich, P., & Zeidner, M. (2000), Handbook of self-regulation, San Diego, CA: Academic Press.
Delfino, M., Dettori, G., & Persico, D. (2010), An online course fostering self-regulation
of trainee teachers, Psicothema, 22(2), 299-305.
Dettori, G., Giannetti, T., & Persico, D. (2006), SRL in online cooperative learning: Implications for pre-service teacher training, European Journal of Education, 41 (3/4), 397414.
Dettori, G. & Persico, D. (2008), Detecting Self-Regulated Learning in Online Communities by Means of Interaction Analysis, IEEE Transactions on Learning Technologies, 1, 1119.
Dimitracopoulou, A. (2008), Computer based Interaction Analysis supporting Selfregulation: Achievements and Prospects of an Emerging Research Direction, In Kinshuk,
M.Spector, D.Sampson, P. Isaias (Eds), TICL, 6(3).
Fessakis, G., Petrou, A., & Dimitracopoulou, A. (2004), Collaboration Activity Function:
An interaction analysis tool for Computer Supported Collaborative Learning activities, In

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

423/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) (196-200), Joensuu, Finland.
Kanselaar, G., Erkens, G., Jaspers, J., & Schijf, H. (2001), Computer supported collaborative learning (Essay review), Teaching and Teacher Education, 17, 123-129.
Kitsantas, A. & Dabbagh, N. (2010), Learning to Learn with Integrative Learning Technologies (ILT): A Practical Guide for Academic Success, Charlotte, NC: Information Age
Publishing.
Petropoulou, O., Lazakidou, G., Retalis, S., Vrasidas, C. (2007), Analysing interaction behaviour in network supported collaborative learning environments: a holistic approach,
International Journal of Knowledge and Learning, 3(4/5), 450-464.
Steffens, K. (2006), Self-Regulated Learning in Technology-Enhanced Learning Environments, European Journal of Education, 41(3/4), 353-380.
Zimmerman, B. J. (2000), Attaining self-regulation: a social cognitive perspective, In: M.
Boekaerts, P. Pintrich & M. Zeidner (Eds), Handbook of Self-regulation (pp. 13-39), NY,
Academic Press.
Zimmerman, B. J. & Kitsantas, A. (1999), Acquiring writing revision skill: Shifting from
process to outcome self-regulatory goals, Journal of Educational Psychology, 91, 1-10.
Δαβράζος, Γ., Κόμης, Β. & Τσέλιος, Ν. (2011), Η αξιοποίηση της τεχνολογίας Wiki για τη
συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, 2ο
Πανελλ. Συνέδριο, Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πάτρα,
28-30 Απριλίου 2011.
Ζιώγκου, Μ. & Δημητριάδης, Σ. (2010), Χρήση εργαλείων τύπου wiki στην εκπαίδευση:
μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 7ο Πανελλ. Συνέδριο, Οι ΤΠΕ
στην Εκπαίδευση, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.
Κεσσανίδης, Σ., Παπαελευθερίου, Α., & Παπασταματίου, Ν. (2009), Συνδυαστική μάθηση, εργαλείο για τη βελτίωση των μαθησιακών διαφορών, 1ο Εκπ. Συνέδριο, Ένταξη και
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία , Βόλος, Απρίλιος 2009.
Κεσσανίδης, Σ. & Παπασταματίου Ν. (2011), Ασύγχρονες ψηφιακές συζητήσεις στην
εκπαιδευτική διαδικασία, 6th International Conference in Open & Distance Learning,
Loutraki, November 2011.
Κοκκίνη, Κ., Νικολουδάκης, Ε. & Σάμψων, Δ. (2011), Μελέτη αξιοποίησης του Podcasting στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδακτική της Γεωμετρίας, 2ο Πανελλ. Συνέδριο,
Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πάτρα, 28-30 Απριλίου 2011.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2010), ΦΕΚ. Ανάκτηση 29/4/2012 από http://www.pischools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf
Τσέλιος, Ν., Γεωργούτσου, Μ. & Παναγιωτάκη, Μ.Α. (2011), Διερεύνηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μιας βασισμένης σε wiki δραστηριότητας στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, 2ο Πανελλ. Συνέδριο, Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πάτρα, 28-30 Απριλίου 2011.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

424/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παιχνίδια Εναλλασσόμενης Πραγματικότητας (ARG) και γλωσσική διδασκαλία
Καλόγηρος Βασίλειος
Φιλόλογος, κάτοχος ΜΔΕ στα «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού
Υλικού» Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλίας
kalogiros3@gmail.com
Ζυγούρη Μαρία
Δασκάλα, υποψήφια Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Αγωγής- ειδίκευση στη διδακτική της
Γλώσσας, Π.Τ.Δ.Ε – Α.Π.Θ.
mzygour@yahoo.gr
Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την προστιθέμενη αξία των παιχνιδιών
εναλλασσόμενης πραγματικότητας (ARG) αλλά και τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρόκειται για αφηγηματικά παιχνίδια ρόλων που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή αλλά και ποικίλα μέσα επικοινωνίας όπως κινητά τηλέφωνα, βιβλία, αφίσες, τηλεόραση, ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγια, αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο, διαδικτυακές κάμερες, γραπτά μηνύματα, κονσόλες διαδικτυακών παιχνιδιών και συσκευές Gps. Η ιστορία ξετυλίγεται ως ένα μυστήριο, το οποίο οι παίκτες πρέπει να επιλύσουν βρίσκοντας τους γρίφους, προωθώντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσα από την ερμηνεία των πληροφοριών και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.
Τα εν λόγω παιχνίδια χρησιμοποιούνται ευρέως από τη βιομηχανία του marketing μπορούν
όμως να βρουν θέση και στις σχολικές αίθουσες προσφέροντας προστιθέμενη αξία στη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας μιας και προωθούν τη συνεργατική μάθηση, τη διεπιστημονικότητα αλλά και αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα των μαθητών. Δεν είναι ευρέως γνωστά και στόχο έχουμε να τα παρουσιάσουμε και να παρακινήσουμε τους εκπαιδευτικούς να τα χρησιμοποιήσουν. Ήδη καταβάλλεται μια προσπάθεια εκ μέρους μας για
τη δημιουργία ενός ARG.
Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδια εναλλακτικής/εναλλασσόμενης πραγματικότητας, args ΤΠΕ, διεπιστημονικότητα, συνεργατική μάθηση, Comenius, Βαβέλ, educational games
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας του
Δημοτικού Σχολείου, η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο δημοτικό αποσκοπεί
στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό
λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους (ΦΕΚ
303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).
Σκοπός, λοιπόν, της γλωσσικής διδασκαλίας είναι τόσο η εξοικείωση των μαθητών/τριών με
τη δομή του γλωσσικού συστήματος όσο και η άσκησή τους στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα για να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Και είναι
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κυρίως αυτό το δεύτερο στο οποίο δίνεται έμφαση εφόσον μέσα από τη χρήση της γλώσσας σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι μαθητές/τριες συνειδητοποιούν τη δομή
και τη λειτουργία της (Βιβλίο δασκάλου Γλώσσας, Δ΄τάξη).
Λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της
Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου αλλά και τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης που προωθούνται μέσα από το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
είναι σημαντικό να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας όπου θα αξιοποιούν τις
νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. «οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνίας µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµα εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, για
την προαγωγή της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης και για την εξασφάλιση της δια βίου
µάθησης» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). Ήδη έχουν γίνει πολλές έρευνες
και διδακτικές προτάσεις για την προστιθέμενη αξία των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη γλωσσική διδασκαλία. Άλλωστε στη λογική της επικοινωνιακής
προσέγγισης ο υπολογιστής αντιμετωπίζεται ως εκπαιδευτικό βοήθημα και ως εργαλείο
μέσα από το οποίο ο μαθητής θα εκφραστεί, θα διερευνήσει, θα συγκεντρώσει πληροφορίες και τελικά θα οργανώσει και θα οικοδομήσει τη γνώση του (Papert 1993, di Sessa 1988,
Hoyles &Noss 1992). Επιπλέον, στις κοινωνικές προσεγγίσεις στη μάθηση αναγνωρίζεται η
σημασία της επικοινωνίας, των εργαλείων (Cobb 1977), και ειδικότερα του Η/Υ και του Διαδικτύου ως μέσων διαμεσολάβησης στην κατασκευή της γνώσης των ατόμων (Briano,
Midoro & Trentin 1977).
Παρότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορεί να βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι δεν αποτελούν όμως πανάκεια για την επίτευξη των διδακτικών στόχων στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της διδακτικής διαδικασίας. Έρευνες παρουσιάζουν την εισαγωγής των Η/Υ στην εκπαίδευση ως αρκετά προβληματική στην εφαρμογή της, παρόλο που έχει εισαχθεί εδώ και
αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση των προηγμένων χωρών (Veen 1993, Μιχαηλίδου – Ευρυπίδου, 1996, Καρτσιώτης, 2002). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των σχολείων δεν επαρκεί για
την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Παπανικολάου & Τζιμογιάννης, 2005) αλλά ακόμα και στα σχολεία όπου υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Yildirim 2000, Zhao & Cziko,
2001). Συνεπώς, όπως προκύπτει και ερευνητικά, τον καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή ενσωμάτωση της Τεχνολογίας Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση έχουν
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (Μπίκος, 1995, Μιχαηλίδου – Ευρυπίδου, 1996), ο οποίοι ακόμα
και όταν κάνουν χρήση των ΤΠΕ δεν αλλάζουν ιδιαίτερα τις μεθόδους διδασκαλίας τους
(Κουτσογιάννης, 2001β, Koutsogiannis 2001) εμμένοντας στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο και στον παθητικό ρόλο των μαθητών γεγονός που καθιστά απαραίτητη και
αναγκαία τη σφαιρική και κριτική επιμόρφωση τους (Κουτσογιάννης, 1998).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να αποκομίσουν τα οφέλη της επαφής τους με τις ΤΠΕ μέσα από ένα περιβάλλον
μάθησης όπου θα προωθείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσα από την ερμηνεία των πληροφοριών και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων με σκοπό την επίλυση των
προβλημάτων που τους τίθενται. Πρόκειται για τα Παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγματικότη-
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τας, (Arg) τα οποία κάνουν χρήση εφαρμογών των ΤΠΕ αλλά δεν στηρίζονται αποκλειστικά
και μόνο σε αυτές ενώ παράλληλα μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα μέσα όπως κινητά
τηλέφωνα, τηλεόραση, βιβλία κ.α.
Τα παιχνίδια “εναλλακτικής” πραγματικότητας ή πιο σωστά “εναλλασσόμενης” πραγματικότητας σύμφωνα με την McGonigal (2005) αντιπροσωπεύουν ένα νέο είδος ψηφιακού
παιχνιδιού το οποίο σχεδιάστηκε για να συζεύξει τις εμπειρίες του παίκτη από τον πραγματικό κόσμο με τις εμπειρίες του μέσα στον ψηφιακό κόσμο του παιχνιδιού. Συνδυάζοντας
πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο και γεγονότα από τον
αληθινό κόσμο τα παιχνίδια εναλλασσόμενης πραγματικότητας (Arg) φέρνουν τους παίκτες
κοντά για να λύσουν συλλογικά παζλ και να προωθήσουν την ιστορία ενός παιχνιδιού. Ένα
από τα χαρακτηριστικά ενός Arg παιχνιδιού είναι ότι το περιβάλλον του παιχνιδιού δεν περιορίζεται κατηγορηματικά σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του λογισμικού ή του συνόλου
του ψηφιακού περιεχομένου. Ένα τυπικό ARG δεν θα κοινοποιήσει ή θα προωθήσει το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι, αλλά θα προωθούσε κάθε ιστοσελίδα ή ομάδα συζήτησης που
μπορεί να περιέχουν και να αποκαλύπτουν μια πιθανή ένδειξη για την εξέλιξη της πλοκής
(Kim, Allen & Lee, 2008: 36).
Δύο είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ARG, μια συγκλονιστική ιστορία και η συνεργασία των παικτών για το παίξιμο του παιχνιδιού (Kim, Allen & Lee, 2008: 38). Τα Args
βασίζονται σε μια φανταστική ιστορία. Οι χαρακτήρες του παιχνιδιού, τα γεγονότα, οι τόποι
και η πλοκή είναι φανταστικά και καθορίζονται από τους συγγραφείς των παιχνιδιών αλλά
το περιβάλλον του παιχνιδιού είναι αληθινό. Οι παίκτες είναι πραγματικοί άνθρωποι και οι
ενδείξεις αποκαλύπτονται σε πραγματικό χρόνο (Tuten, 2008: 129). Τα φυσικά στοιχεία
κλειδιά είναι ενσωματωμένα στο καθημερινό περιβάλλον. Από συγκεκριμένες τοποθεσίες
δίνονται σαφείς πληροφορίες και σε ορισμένες ιστοσελίδες δίνονται αποστολές και προκλήσεις (McGonigal, 2004). Αντί να απαιτείται από τον παίκτη να εισαχθεί στον φανταστικό
κόσμο ενός παιχνιδιού, οι σχεδιαστές ενός ARG προσπαθούν να πλέξουν το παιχνίδι με υλικά του πραγματικού κόσμου του παίκτη αξιοποιώντας όσο πιο πολλές τεχνολογίες πληροφόρησης και διασυνδέσεις είναι δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο, το ARG επεκτείνει το πλαίσιο του παιχνιδιού πέρα από την οθόνη του υπολογιστή ή την τηλεοπτική οθόνη, καθιστώντας ουσιαστικά ολόκληρο τον κόσμο «περιβάλλον του παιχνιδιού» (Simon, 2009).
Τα στοιχεία της ιστορίας δίνονται μέσα από ποικίλα μέσα επικοινωνίας, ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγια, αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο, διαδικτυακές κάμερες, γραπτά μηνύματα, κονσόλες διαδικτυακών παιχνιδιών και συσκευές Gps
(McGonigal, 2004). Η ιστορία ξεδιπλώνεται, αλλά συνήθως όχι με γραμμικό τρόπο. Η ταχύτητα της αποκάλυψης επηρεάζεται από την επιτυχία και την ταχύτητα του παίκτη στην επίλυση των στοιχείων και στην κοινοποίησή τους στους υπόλοιπους παίκτες (Tuten, 2008:
129).
Απαιτείται η συμμετοχή των παικτών για την κατασκευή του περιβάλλοντος του παιχνιδιού.
Οι παίκτες αυτοοργανώνονται σε κοινότητες και σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα
επικοινωνίας (McGonigal, 2004). Ακόμη και η ιστορία δεν μπορεί να ξεδιπλωθεί, όπως είχε
αρχικά σχεδιαστεί. Οι παίκτες αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι και η απάντηση ενός παίκτη
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μπορεί να υπαγορεύσει την επόμενη σκηνή στην ιστορία. Οι ιστορίες είναι ρευστές, οργανικές και απρόβλεπτες (Tuten, 2008: 129).
Οι παίκτες κατασκευάζουν τα δικά τους μέσα αλληλεπίδρασης μέσω ιστοσελίδων συζητήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συλλογής στοιχείων από τον πραγματικό κόσμο. Έτσι οι παίκτες επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο, μοιράζονται τις γνώσεις τους,
προσφέρουν ερμηνείες για την υπόθεση της ιστορίας και συγκεντρώνουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για να προχωρήσουν προς το συμπέρασμα του παιχνιδιού (Kim, Allen & Lee,
2008: 38).
Τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι απολύτως αδύνατο για ένα άτομο ή μία μικρή
ομάδα να λύσει το γρίφο απομονωμένος. Απαιτεί στρατηγική ανάλυση πληροφοριών και
συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών από κάποιες περιοχές. Επίσης οι παίκτες παίρνουν
μέρος σε δραστηριότητες μαζικής συμμετοχής (McGonigal, 2004).
Συνεπώς, εν κατακλείδι, τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι εναλλασσόμενης πραγματικότητας (Arg) σύμφωνα με την κατασκευάστρια McGonigal είναι α) ο συνδυασμός ψηφιακών μέσων, β) η επέκταση στον πραγματικό κόσμο, γ) η επιμονή, δ) η συνεργασία, ε) η δημιουργικότητα και στ) η εκφραστικότητα (McGonigal, 2004).
Παραδείγματα από ARGs παιχνίδια: “I Love Bees” (an advertising-focused ARG based on the
game Halo 2), “The Beast” (an advertising-focused ARG based on the movie A.I.), “Jamie
Kane” (created by the BBC for teens; a single player ARG), “World without Oil”, “Last call”,
“All In”, “The Go Game”.
Γιατί παιχνίδια Arg στην Εκπαίδευση;
H μάθηση ενισχύεται όταν οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε αυθεντικές ή σχεδόν πραγματικές εμπειρίες (μετατρέποντας τις εμπειρίες σε γνώση και κατανόηση), όταν είναι σε θέση να
προβληματιστούν σχετικά με αυτές τις εμπειρίες, όταν είναι σε θέση να συνθέσουν βασικές
έννοιες κάνοντας συνδέσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης, όταν κινητοποιούνται και όταν
μιμούνται ή πειραματίζονται σε ασφαλές περιβάλλον (Simon, 2009).
Ο Simon προτείνει τα παιχνίδια arg για την Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων γιατί λένε πλούσιες,
διαδραστικές ιστορίες με αφηγηματικά στοιχεία που κατανέμονται σε διάφορες πλατφόρμες. Υπάρχουν χαρακτήρες και μία ιστορία που εκτυλίσσεται. Τα παιχνίδια αυτά δεν αποτελούν απλώς μια "κανονική" προσομοίωση / ένα παιχνίδι ρόλων αλλά επεκτείνεται αυτή η
προσομοίωση σε αυθεντικές εμπειρίες. Η αφήγηση μπορεί να τροποποιηθεί για να ταιριάζει σε κάθε πραγματική κατάσταση ενώ παράλληλα έχουμε βιωματική - εφαρμογή της θεωρίας σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον χαμηλού κινδύνου.
Επίσης πρόκειται για ένα αυτοκατευθυνόμενο παιχνίδι, όπου ο παίκτης αλληλεπιδρά και
καθορίζει την συνέχεια της ιστορίας, διατηρώντας πάντα αυξημένο το κίνητρο της ενασχό-
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λησης. Την ευθύνη για την μάθηση την έχει ατομικά ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος για να φτάσει στη λύση του παιχνιδιού ερευνά, κατανοεί, κρίνει.
Το ενδιαφέρον/ κίνητρο διατηρείται αμείωτο καθώς οι παίκτες πρέπει να παρακολουθούν
συνεχώς την παράδοση των νέων προβλημάτων/γεγονότων και να προβαίνουν στην επαφή
με τους υπόλοιπους παίκτες για να λύσουν συνεργατικά τους γρίφους. Δημιουργούνται μεγάλες, ενεργές κοινότητες οι οποίες συνεργάζονται για τη λύση ενός προβλήματος. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις ανατροφοδοτήσεις τους με τους συνομηλικούς τους αλλά και
αναπτύσσουν δεξιότητές για συνεργασία σε ομάδες. Εν κατακλείδι, πρόκειται για καινοτόμο, διασκεδαστικό τρόπο μάθησης που δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για ενασχόληση και εμπλοκή (Simon, 2009).
Το παιχνίδι World Without Oil (WWO) αποτελεί παράδειγμα ενός παιχνιδιού εναλλασσόμενης πραγματικότητας που προτείνεται από την κατασκευάστριά του McGonigal για χρήση
στην τάξη παρέχοντας και αντίστοιχα σενάρια διδασκαλίας/ οδηγίες προς τους παίκτες μαθητές. Η πλοκή του έχει ως εξής: «Μια παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση έχει αρχίσει. Η χρήση
του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί στο σημείο όπου η προσφορά πετρελαίου
μπορεί να καλύψει μόνο το 95% αυτής. Εμείς σου ζητάμε να οραματιστείς πώς η ζωή σου
θα επηρεαστεί και το πώς θα αντιδράσεις καθώς θα περνάς από τα διάφορα στάδια αυτής
της πετρελαϊκής κρίσης». Το παιχνίδι ζητά από το μαθητή/τρια να φανταστεί την ημέρα όπου αυτό το γεγονός αναφέρεται πρώτη φορά στις ειδήσεις και να αρχίσει να ψάχνει τις
επιπτώσεις της έλλειψης πετρελαίου στον κόσμο αλλά και να βρει τρόπους για το πώς θα
ζήσει καλά ενώ θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. http://www.worldwithoutoil.org
/metateachers.htm
Το πρώτο πιλοτικό Educational παιχνίδι εναλλασσόμενης πραγματικότητας δημιουργήθηκε
το 2009 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης. Ο τίτλος του
παιχνιδιού ήταν «The Tower of Babel» και είχε δυο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος
ήταν να εξοικειώσει τους καθηγητές με τη χρήση του διαδικτύου και ο δεύτερος στόχος ήταν να παρακινήσει τους μαθητές στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το project αυτό είχε
διάρκεια 8 ημερών. Παίχτηκε το διάστημα 22 Απριλίου με 30 Απριλίου του 2009. Συμμετείχαν 328 μαθητές και 95 εκπαιδευτικοί 28 σχολείων από 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πληροφορίες για το εν λόγω σχέδιο μπορεί κανείς να βρει στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.youtube.com/watch?v=Vd4rKnRSZY8
Στην Ελλάδα απόπειρα για την κατασκευή ενός παιχνιδιού εναλλασσόμενης πραγματικότητας έγινε από το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης με σκοπό την προώθηση
του τμήματος. Η κεντρική ιδέα του παιχνιδιού ήταν βασισμένη στα μαθήματα και στις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης. Μέσα
από το παιχνίδια οι παίκτες σχημάτιζαν μια πρώτη εικόνα για τα όσα επρόκειτο να μάθουν
και να βιώσουν όσοι επιλέξουν τη συγκεκριμένη σχολή για να φοιτήσουν. Η δημιουργία
ιστοσελίδων, η επεξεργασία βίντεο, ήχου και εικόνας, η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων
των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και η γενικότερη ενασχόληση με τις σύγχρονες μορφές
διαφήμισης ήταν τα στοιχεία που αποτέλεσαν σημεία αναφοράς στον σχεδιασμό του παιχνιδιού.
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Γενικότερα, μέσα από τα Educational παιχνίδια δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες
να λάβουν ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, να δράσουν, να συλλέξουν στοιχεία
και να αλληλεπιδράσουν τόσο με τα πολυτροπικά κείμενα όσο και με τους συμπαίκτες τους
έτσι ώστε να κοινωνήσουν τα πορίσματα των ερευνών τους με σκοπό την προώθηση της
δράσης και την εξέλιξη της υπόθεσης. Ασχολούμενοι με ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντλεί
στοιχεία από την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη μουσική, την τέχνη ή από την
καθημερινή ζωή τα παιδιά ενημερώνονται, έρχονται σε επαφή με ποικίλο πληροφοριακό
υλικό από διάφορα μέσα επικοινωνίας και επικοινωνούν με τους συμπαίκτες τους μέσα
από το υλικό αυτό. Έτσι μαθαίνουν διασκεδάζοντας ή διασκεδάζουν μαθαίνοντας. Μαθαίνουν μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή και μέσα από την αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους συμπαίκτες τους, αναπτύσσοντας έτσι την κοινωνικότητά τους και την κριτική
τους ικανότητα.
Πρόταση: Η Κατασκευή ενός παιχνιδιού εναλλασσόμενης πραγματικότητας
Θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ALTERNATE REALITY GAME με στόχο τη λειτουργική χρήση της γλώσσας και την ανάπτυξη της κριτική ικανότητας σε εφήβους. Το σχέδιο θα
μπορούσε κάλλιστα να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ καθώς δεν έχει γίνει κάτι
αντίστοιχο από Ελληνικά Πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία μπορεί να ακολουθηθεί για την κατασκευή ενός παιχνιδιού εναλλασσόμενης πραγματικότητας. Η κάθε σχεδιαστική ομάδα διαθέτει ένα δικό της τρόπο κατασκευής (McGonigal,
2008). Συνεπώς το περιεχόμενο του παιχνιδιού εναλλασσόμενης πραγματικότητας που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορεί να είναι ιστορικό,
για να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την ιστορία μας συμμετέχοντας, παίζοντας και ερευνώντας. Θα υπάρχει μία κεντρική ιδέα στην οποία θα στηριχτεί το παιχνίδι αλλά και σαφείς
δραστηριότητες στις οποίες θα επιδοθούν οι μαθητές/τριες για να λύσουν το παιχνίδι, ακολουθούμενες από κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στο
παιχνίδι θα είναι εφημερίδες, λογοτεχνικά βιβλία, posters, μηνύματα σε κινητά, Facebook,
twitter, myspase, μηνύματα σε πραγματικό χρόνο μέσω προγραμμάτων MSN, Skype, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδες, ιστολόγια, ytoube. Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι καθημερινά. Έπειτα θα πρέπει να επιλεγούν οι διαδικτυακές κοινότητες και εφαρμογές που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι παίκτες έτσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους, που είναι τα forums και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια
θα πρέπει να συνταχθεί ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα αναφέρεται πότε θα
ξεκινήσει το παιχνίδι, τι θα επακολουθήσει μετά, ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία και
ποιες είναι οι πιο σημαντικές αποστολές, ποιο θα είναι το πρόγραμμα για τα μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν και τέλος πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Θα πρέπει να δημιουργηθούν
όλες οι εικόνες, τα βίντεο, οι ιστοσελίδες, τα blogs και τα παζλς που θα απαρτίζουν το παιχνίδι ώστε να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
Ο στόχος είναι να δώσουμε το κίνητρο στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να έρθουν σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα αλλά και να γίνουν και οι ίδιοι συγγραφείς τέτοιων κειμένων με
σκοπό την εξέλιξη της πλοκής και φυσικά να συνεργαστούν για την επίλυση του γρίφου.
Επιπρόσθετα να πλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε ζητήματα κοινωνικά, πολιτισμικά,
ιστορικά, περιβαλλοντικά κά.
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Το δεύτερο στάδιο θα είναι η εφαρμογή του παιχνιδιού σε μία ή και σε περισσότερες τάξεις. Ενώ το τρίτο στάδιο θα είναι η αξιολόγηση του ARG. Τα πιο συχνά μέτρα μέτρησης της
αποτελεσματικότητας των παιχνιδιών εναλλακτικής πραγματικότητας είναι: ο αριθμός των
παικτών, ο αριθμός των ενεργών παικτών, ο αριθμός των παικτών που εγγράφονται στα
παιχνίδια ή που συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση, ο αριθμός των μηνυμάτων
που αναρτούν οι παίκτες, η κίνηση των παικτών σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με το παιχνίδι, ο αριθμός των αναρτήσεων που γίνονται σε forums και ο μέσος όρος του χρόνο που
παρέμειναν οι παίκτες στο παιχνίδι. Επίσης, μπορούν να μετρηθούν και οι αναφορές που
γίνονται στα μέσα μαζική ενημέρωσης, όπως είναι οι αναφορές σε περιοδικά, σε δελτία
ειδήσεων, σε εφημερίδες και σε ιστοσελίδες (Tuten, 2008:135-136). Επίσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια με τη γνώμη των παικτών για τυχόν βελτιώσεις και αδυναμίες αλλά και φύλλα εργασιών που θα εξετάζουν το κατά πόσο κατακτήθηκαν κάποιες
γνώσεις μέσα από το παιχνίδι αλλά και κατά πόσο βελτιώθηκαν κάποιες δεξιότητες.
Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα ARGS θα μπορούσαν κάλλιστα να βρουν
μια θέση στο ελληνικό σχολείο καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για έναν ενεργό πολίτη αλλά και προωθούν τη γνώση μέσα από την προσωπική εμπλοκή. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό ARG και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε ήδη.
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Πρόταση για ένα μοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
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Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ09 & ΠΕ19)
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση (Med)
Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία προτείνει ένα μοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένο σε συγκεκριμένα θεωρητικά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά των οποίων και παρουσιάζει. Η
τελική πρόταση προκύπτει μέσα από την σύνθεση των χαρακτηριστικών στοιχείων των παρουσιαζόμενων μοντέλων ανάπτυξης λογισμικού, με κατεύθυνση στον χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος όλο και πιο πολύ χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές λογισμικού για να βελτιώσει τα αποτελέσματά του.
Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, μοντέλα σχεδίασης, πρωτότυπα.
Εισαγωγή
Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού αποτελεί μία δομημένη εργασία που λαμβάνει χώρα
στην προσπάθειά μας να κατασκευάσουμε αποτελεσματικά συστήματα με αξία για τους
χρήστες τους και προϋποθέτει προσεκτική σχεδίαση. Στην ουσία η σχεδίαση είναι μεν μια
λογική διαδρομή κατασκευής ενός συστήματος (Ward, 2006), δεν είναι όμως απλή και
στρωτή υπόθεση (Alessi & Trollip, 2005; Stern, 2000), καθώς μπορεί να κρύβει σοβαρές παγίδες που τη δυσκολεύουν (Raghavan & Webster, 1992) και απαιτεί σημαντική δέσμευση
χρόνου και χρήματος (Albion, 1998). Όσο πιο καλή σχεδίαση γίνεται για ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό τόσο πιο ευέλικτο γίνεται και επιτρέπει στους επόμενους σχεδιαστές να το χρησιμοποιήσουν ακόμα και για περιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί (Rieber, 2001), ενώ η
εμπειρία δείχνει ότι η ανάλωση χρόνου για τη σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο στην υλοποίηση
και στη συντήρηση του λογισμικού (Ward, 2006).
Κύκλος Ζωής Λογισμικού
Ανεξάρτητα από τους σκοπούς που καλείται να υπηρετήσει ένα λογισμικό, η διαδικασία
ανάπτυξης ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα τα οποία εντάσσονται μέσα σε ένα ενιαίο σύνολο που καλείται κύκλος ζωής λογισμικού. Ο κύκλος αυτός «ξεκινάει από τη σύλληψη της
ιδέας και συνεχίζεται μέχρι την πιθανή λήξη της χρήσης του» (Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 19).
Οι Dix και Finlay (2004) εξετάζουν τον κύκλο ζωής λογισμικού ως έναν από τους θεμέλιους
λίθους της τεχνολογίας λογισμικού, και περιγράφουν «τις δραστηριότητες που λαμβάνουν
χώρα από την αρχική σύλληψη της ιδέας […] μέχρι τον παροπλισμό και, τελικά, την αντικατάστασή του» (Dix και Finlay, 2004, σελ. 179). Στην διάρκεια του κύκλου «πρέπει να γίνονται ορισμένες εργασίες ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα» (Βεσκούκης,
2000, σελ. 17). Η ομαδοποίηση αυτών των εργασιών σχηματοποιεί τα διάφορα μοντέλα
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ανάπτυξης λογισμικού τα οποία περιγράφουν «συστηματικές προσεγγίσεις που υποδιαιρούν τη διαδικασία ανάπτυξης ενός λογισμικού σε φάσεις και καθορίζουν για καθεμιά από
αυτές τις δραστηριότητες που την απαρτίζουν, τα προϊόντα στα οποία καταλήγει, τις διαδικασίες επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της και τα κριτήρια ολοκλήρωσής της» (Κρητικός,
2004, σελ. 291).
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού
Η χρήση κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού
βοηθάει στη δημιουργία χρήσιμων τεχνικών και μη τεχνικών περιγραμμάτων, ιδιαίτερα
στην φάση της σχεδίασης (Ward, 2006). Επομένως, απαιτείται να γίνει επιλογή εκείνου του
μοντέλου που ταιριάζει καλύτερα στις εκάστοτε συνθήκες. Ανάλογα με το μοντέλο που επιλέγουμε προκύπτουν συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να διεκπεραιώσουμε
ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μοντέλο Καταρράκτη
Το μοντέλο καταρράκτη είναι το πιο συχνά αναφερόμενο μοντέλο κύκλου ζωής λογισμικού
(Βεσκούκης, 2000). Περιγράφει τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών ως μια διαδικασία
διαδοχικών σταδίων, «πιθανόν με ορισμένες επικαλύψεις αλλά με περιορισμένες ή καθόλου επαναλήψεις» (Κρητικός, 2004, σελ. 291). Σύμφωνα με αυτό «οι διάφορες φάσεις διαχωρίζονται και ακολουθούνται σειριακά. Η κάθε φάση παράγει ενδιάμεσα αποτελέσματα,
τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επόμενες φάσεις» (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2005, σελ.
132). Αρχικά «γίνεται η γενική περιγραφή του προβλήματος και της λύσης που προτείνεται
να δοθεί. Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι η αρχική περιγραφή της εφαρμογής Application Description» (Αβούρης, 2000, σελ. 135). Στη συνέχεια «αναλύεται το πρόβλημα
και προκύπτει το έγγραφο με τις προδιαγραφές απαιτήσεων - Requirements Specifications,
το οποίο αποτελεί τη βάση για το επόμενο στάδιο της σχεδίασης του προϊόντος που παράγει τις Λεπτομερείς Προδιαγραφές Συστήματος - Design Specifications» (Αβούρης, 2000,
σελ. 135). Στην επόμενη φάση υλοποιείται ο κώδικας της εφαρμογής, φτάνοντας στην φάση
της ολοκλήρωσης. Τελευταία φάση είναι αυτή της λειτουργίας και συντήρησης του τελικού
προϊόντος. Σε κάθε φάση οι εργασίες υπόκεινται σε επικύρωση και έλεγχο επαλήθευσης,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τις απαιτήσεις του χρήστη και η συνοχή με τις
προηγούμενες φάσεις (Κρητικός, 2004). Η χρησιμότητα του μοντέλου καταρράκτη είναι εμφανής όταν «οι απαιτήσεις από το λογισμικό είναι από την αρχή γνωστές και δε μεταβάλλονται κατά την ανάπτυξη του λογισμικού» (Βεσκούκης, 2000, σελ. 23). Πλεονέκτημα του
μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι κάθε φάση της διαδικασίας περιγράφεται με σαφήνεια
(Αβούρης, 2000), ενώ «συμβάλλει στην επιτυχή κατασκευή αξιόπιστων προϊόντων σε μικρό
χρονικό διάστημα» (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2005, σελ. 132), εάν όμως οι απαιτήσεις είναι γνωστές εξ αρχής και δε μεταβληθούν στην πορεία. Επίσης, το μοντέλο καταρράκτη ακολουθεί την κοινή πρακτική ανάπτυξης εφαρμογών οργανώνοντας τη διαδικασία ανάπτυξης σε διακριτές φάσεις (Κρητικός, 2004). Οι απαιτήσεις από μια εφαρμογή όμως συνήθως
δεν είναι γνωστές από την αρχή ή στη διάρκεια της ανάπτυξης αλλάζουν σημαντικά (Βεσκούκης, 2000). Έτσι, το μοντέλο καταρράκτη πολλές φορές αδυνατεί να προβλέψει με μεγάλη λεπτομέρεια πολλά θέματα που προκύπτουν στην πορεία και χρειάζεται συνεχώς
τροποποιήσεις εκ των υστέρων που επιφέρουν μεγάλες καθυστερήσεις και δυσκολίες στην
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όλη διαδικασία (Αβούρης, 2000). Ως μειονέκτημα λοιπόν αναφέρεται η απαίτηση σε χρόνο
και κόστος που το καθιστούν «αρκετά δύσκαμπτο μοντέλο» (Παναγιωτακόπουλος κ.α.,
2005, σελ. 132).

Σχήμα 1: Μοντέλο Καταρράκτη, (Αβούρης, 2000)

Ελικοειδές ή Σπειροειδές μοντέλο
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού είναι «μια εξελικτική διαδικασία διαδοχικών βελτιώσεων ενός αρχικού πρωτοτύπου» (Αβούρης, 2000, σελ.
137).
Αρχικά δηλαδή, κατασκευάζεται ένα πρωτότυπο με τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων.
Στη συνέχεια το πρωτότυπο ελέγχεται για την τήρηση των προδιαγραφών και εάν προκύψουν ανάγκες για βελτιώσεις ή αλλαγές προστίθενται με νέα σχεδίαση και ενσωματώνονται στο αρχικό πρωτότυπο που σιγά – σιγά εξελίσσεται και μεγαλώνει ως προς τα περιεχόμενά του.
Έτσι, «κάθε φάση του ελικοειδούς μοντέλου […] είναι μια μικρογραφία του κύκλου ζωής
του λογισμικού που περιλαμβάνει ανάλυση και συγγραφή ή βελτίωση των απαιτήσεων, στη
συνέχεια σχεδιασμό και τέλος ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου του τελικού προϊόντος, το οποίο
σε κάθε διαδοχική φάση έχει αυξανόμενο βαθμό λεπτομέρειας» (Αβούρης, 2000, σελ. 137).
Όμως, «η διαδοχή των φάσεων δε γίνεται ούτε σταθερά ούτε γραμμικά» (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2005, σελ. 142). «Κάθε γύρος του μοντέλου ξεκινάει με τον καθορισμό των
στόχων, των εναλλακτικών λύσεων και τον υπολογισμό τυχών περιορισμών. Ακολουθεί ο
υπολογισμός του κινδύνου με προσπάθεια να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Στη
συνέχεια αναπτύσσεται και επαληθεύεται το ενδιάμεσο προϊόν αν δεν έχουν προκύψει κίνδυνοι και προστίθενται οι νέες λειτουργικές προδιαγραφές. Τέλος, σχεδιάζονται τα επόμενα
βήματα» (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2005, σελ. 142).
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Σχήμα 2: Ελικοειδές Μοντέλο, (Δημητριάδης, 2005)

Στο ελικοειδές μοντέλο οι διαδικασίες ανάπτυξης δεν είναι καθορισμένες από την αρχή ούτε η έκταση που αυτές θα λάβουν (Βεσκούκης, 2000). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι καθώς η
διαδικασία ανάπτυξης μιας εφαρμογής είναι σε εξέλιξη «ο καθορισμός των λεπτομερειών
υλοποίησης πρέπει να γίνεται συνεχώς» (Βεσκούκης, 2000, σελ. 27). Ως πλεονέκτημα του
ελικοειδούς μοντέλου αναφέρεται η δυνατότητα που έχουν οι χρήστες να ελέγχουν και να
αξιολογούν το πρωτότυπο σε κάθε κύκλο ανάπτυξης (Κρητικός, 2004), επιτρέποντας στους
σχεδιαστές να προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής στις απαιτήσεις των χρηστών (Αβούρης, 2000). Επίσης, το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τυχόν κινδύνους πριν από
την έναρξη κάθε φάσης (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2005). Μειονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η απαίτηση σε χρόνο και σε πόρους, καθώς και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας
(Κρητικός, 2004), λόγω της παραγωγής και της συντήρησης πρωτοτύπου.
Χρήση πρωτοτύπων στην ανάπτυξη λογισμικού
Βασικός λόγος για τη χρήση πρωτοτύπων είναι η δυσκολία να προβλεφθούν εξ αρχής όλα
τα επιθυμητά στοιχεία για τη σχεδιαζόμενη εφαρμογή, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για
την επιτυχή έκβαση της όλης διαδικασίας ανάπτυξης. Η χρήση πρωτοτύπου μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προέρχεται από το γεγονός ότι οι δυνητικοί χρήστες δεν έχουν
ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θα είναι το σύστημα όταν θα κατασκευαστεί. Η δυσκολία μπορεί
να ξεπεραστεί εάν δοθεί μια ρεαλιστική εντύπωση του τελικού συστήματος στην αρχή της
διαδικασίας ανάπτυξης. Μία ζωντανή οθόνη με ενεργό πληκτρολόγιο και ποντίκι θα είναι
σαφώς πιο ρεαλιστική από μία έντυπη παρουσίαση (Shneiderman & Plaisant, 2005). Το
πλεονέκτημα από τη χρήση πρωτοτύπου είναι η ανακάλυψη και η διόρθωση παρεξηγήσεων
μεταξύ χρηστών και δημιουργών, ο προσδιορισμός παραλειπόμενων υπηρεσιών στο σύστημα, η ανακάλυψη δυσκολιών στη χρήση και κενών στις προδιαγραφές, ενώ αντίθετα, ως
βασικό μειονέκτημα αναφέρεται το κόστος ανάπτυξής τους (Παναγιωτακόπουλος κ.α.,
2005). Για να αντιμετωπιστεί αυτό προτείνεται η εξελικτική πρωτοτυποποίηση, σύμφωνα με
την οποία δημιουργείται μια περιορισμένη έκδοση του συστήματος που σιγά – σιγά βελ-
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τιώνεται μέχρι να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική έκδοση (Παναγιωτακόπουλος κ.α.,
2005). Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που προσθέτουμε ή βελτιώνουμε κάτι πάνω στο πρωτότυπο ο κώδικας του συστήματος γιγαντώνεται και δεν είναι εύκολο να συντηρηθεί (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2005). Για την αποφυγή του προβλήματος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτότυπο «μιας χρήσης (Throw-away)», σύμφωνα με το οποίο αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις με ένα πρωτότυπο το οποίο στη συνέχεια αφού αξιολογηθεί, πετιέται
χωρίς να επαναχρησιμοποιείται στην ανάπτυξη του συστήματος (Παναγιωτακόπουλος κ.α.,
2005).
Πρωτότυπο μιας χρήσης
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, κατασκευάζεται ένα πρωτότυπο και αφού χρησιμοποιηθεί
για την εξαγωγή των απαιτήσεων, απορρίπτεται.

Σχήμα 3: Πρωτότυπο μιας χρήσης, (Dix & Finlay, 2004)
Αυξητικό πρωτότυπο
Κατασκευάζεται ένα πρωτότυπο για κάθε ένα τμήμα του τελικού προϊόντος. Αφού αξιολογηθεί και προκύψουν οι απαιτήσεις για το συγκεκριμένο τμήμα, προστίθενται στο τελικό
προϊόν το οποίο έτσι βελτιώνεται.

Σχήμα 4: Αυξητικό πρωτότυπο, (Dix & Finlay, 2004)
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Εξελικτικό πρωτότυπο
Ένα αρχικό πρωτότυπο αποτελεί τη βάση του τελικού προϊόντος. Σε κάθε κύκλο το πρωτότυπο αξιολογείται, προκύπτουν νέες απαιτήσεις με βάση τις οποίες βελτιώνεται το αρχικό
πρωτότυπο, που αποτελεί στην ουσία και το εξελισσόμενο τελικό προϊόν.

Σχήμα 5: Εξελικτικό πρωτότυπο, (Dix και Finlay, 2004)

Μοντέλο Ανάπτυξης Λογισμικού
Χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά των παραπάνω παρουσιαζόμενων μοντέλων ανάπτυξης λογισμικού, καταλήγουμε στην σύνθεση πρότασης ενός νέου μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές φάσεις: αρχικοποίηση, κατασκευή, χρήση, απόσυρση.
Η ολοκλήρωση της φάσης της αρχικοποίησης γίνεται με βάση το μοντέλο του καταρράκτη,
δηλαδή σε διαδοχικά βήματα χωρίς επιστροφή, που καταλήγουν στην κατασκευή ενός αρχικού εξελικτικού πρωτοτύπου, το οποίο αποτελεί την βάση του τελικού προϊόντος.
Η φάση της κατασκευής ακολουθεί το σπειροειδές (ελικοειδές) μοντέλο κατά την οποία το
αρχικό μοντέλο εξελίσσεται συνεχώς και ελέγχεται ως προς τη λειτουργία του.
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ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ανάλυση Αναγκών

Προδιαγραφή Απαιτήσεων

Σχεδίαση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Συγγραφή κώδικα

Κατασκευή Πρωτοτύπου

Έλεγχος Λειτουργ.
ΧΡΗΣΗ
Ολοκλήρωση
Κατασκευής

ΝΑΙ

Παράδοση
και Λειτουργία

ΟΧΙ
Συντήρηση
ΝΑΙ

Αλλαγές
στο πρωτότυπο

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Αλλαγές
στη σχεδίαση
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αλλαγές
στις προδιαγραφές
ΟΧΙ

Σχήμα 6: Προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

Το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές φάσεις: αρχικοποίηση, κατασκευή, χρήση, απόσυρση. Η ολοκλήρωση της φάσης της αρχικοποίησης γίνεται με βάση το
μοντέλο του καταρράκτη, δηλαδή σε διαδοχικά βήματα χωρίς επιστροφή, που καταλήγουν
στην κατασκευή ενός αρχικού εξελικτικού πρωτοτύπου, το οποίο αποτελεί τη βάση του τελικού προϊόντος. Η φάση της κατασκευής ακολουθεί το σπειροειδές (ελικοειδές) μοντέλο
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κατά την οποία το αρχικό μοντέλο εξελίσσεται συνεχώς και ελέγχεται ως προς τη λειτουργία
του. Με τη διαδικασία αυτή, εκτός από τις αλλαγές πάνω στο αρχικό μοντέλο, είναι πιθανό
να συμβούν αλλαγές στη σχεδίαση. Επίσης, αλλαγές μπορεί να γίνουν στις προδιαγραφές,
ενώ πιο σπάνια ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε στην ανάλυση των αναγκών για να λάβουμε υπόψη μας νέα δεδομένα. Είναι φανερό ότι η φάση της κατασκευής είναι δυνατό να ολοκληρωθεί μετά από αρκετούς κύκλους ανάπτυξης, κατά τους οποίους συμβαίνουν διάφορες αλλαγές (στο πρωτότυπο, στη σχεδίαση, στις προδιαγραφές, στις ανάγκες).
Κρίσιμες παράμετροι στην πορεία του μοντέλου αποτελούν η πληρότητα της αρχικής ανάλυσης αναγκών και προδιαγραφών και η ικανότητα της ομάδας ανάπτυξης να παράγει σύντομα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Όσο καλύτερα και σε βάθος εργαστεί στην αρχή, τόσο
πιο αποτελεσματικό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, αν η ομάδα ανάπτυξης είναι
ικανή και έμπειρη τότε η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι συντομότερη. Με τα δεδομένα αυτά, η διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού δεν έχει λόγο να επιστρέψει στην φάση
της αρχικοποίησης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τελείως το ενδεχόμενο να
προκύψουν στη συνέχεια στοιχεία που δεν είχαμε λάβει υπόψη μας και ενδέχεται να επηρεάσουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου είτε την αρχική σχεδίαση, είτε τις προδιαγραφές ή ακόμη
και την ανάλυση αναγκών.
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Προωθώντας τα δικαιώματα των παιδιών στο δημοτικό σχολείο:
ένα εκπαιδευτικό σενάριο κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από τις ΤΠΕ
Φωκίων Γεωργιάδης
Εκπαιδευτικός, ΜΑ in Comparative Education, Institute of Education, University of London
azfg2005@yahoo.gr

Περίληψη
Η παρουσίαση αποτελεί εκπαιδευτική πρόταση-σενάριο μέσα από τις ΤΠΕ και διαθεματικής
κατεύθυνσης με τίτλο «Έχω κι εγώ δικαίωμα;!», αρχικά στα πλαίσια της ΚΠΑ της Στ΄ Δημοτικού αλλά με δυνατότητες επέκτασης και σε άλλες τάξεις του Δημοτικού ή άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Κύριος στόχος αυτού του σεναρίου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους και
να αισθανθούν μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας, την εξέλιξη της οποίας μπορούν και τα
ίδια να επηρεάσουν προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που παρατηρούν αλλά και συμμετέχοντας ενεργά σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Στην παρουσίαση αυτή θα σκιαγραφηθεί αρχικά το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο και
θα δοθεί η στοχοθεσία του. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στις θεωρητικές απόψεις πάνω
στις οποίες στηρίχτηκε και υλοποιήθηκε ενώ θα παρουσιαστούν, τέλος, κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες.
Λέξεις - κλειδιά: δικαίωμα, παιδί, ΚΠΑ, διαθεματικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ΤΠΕ

Εισαγωγή
Το εκπαιδευτικό σενάριο «Έχω κι εγώ δικαίωμα;!» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο Διαθεματικό σχέδιο εργασίας για το Δημοτικό σχολείο με θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα και παιδί.
Στο σενάριο έγινε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες των παιδιών να στηρίζονται στην
αρχή της ενεργητικής μάθησης, της ανακάλυψης της γνώσης από τους ίδιους και της δημιουργικής ανάπτυξης της προσλαμβάνουσας νέας γνώσης ή πληροφορίας. Με αυτό τον τρόπο τονώθηκε το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίστηκε ταχύτερη γνώση και ανάπτυξη δημιουργικότητάς μέσα από την επίτευξη ταυτόχρονα γνωστικών αλλά και κοινωνικοπολιτισμικών
στόχων (πολιτειότητα και διαπολιτισμός). Ο/Η εκπαιδευτικός επέλεξε κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε η χρήση των νέων τεχνολογιών να κάνει το εκπαιδευτικό σενάριο ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό για τα παιδιά.
Θεματολογία και μεθοδολογία του σεναρίου
Αν σε μια κοινωνία όπως την ελληνική είναι δύσκολο να οριστούν και να εφαρμοστούν τα
δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη μπορούμε να υποθέσουμε τι μπορεί να συμβαίνει με τα δικαιώματα του παιδιού.
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Ο λόγος (discourse) περί δικαιωμάτων αναθεωρεί σήμερα κάποιες παραδοχές σχετικά με
άτομα ή/και κοινωνικές ομάδες. Άτομα, μέλη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, που στο
παρελθόν (ίσως δυστυχώς και στο μέλλον!) στερούνταν την πλήρη ιδιότητα του πολίτη και
γίνονταν αντιληπτά κάτω από ένα αρνητικό πρίσμα είτε επειδή ήταν ευάλωτα (π.χ. παιδιά,
γυναίκες), είτε διαφορετικά (π.χ. σε σχέση με την κουλτούρα, την εθνότητα, τη θρησκεία, τη
γλώσσα, την τάξη, το σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.), είτε περιθωριοποιημένα ή/και κοινωνικά αποκλεισμένα (π.χ. μετανάστες), άρχισαν βαθμιαία να επαναορίζονται ως φορείς
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Μακρυνιώτη, 1999). Ενδεικτικά, στην περίπτωση των παιδιών
τα δικαιώματα (όπως διατυπώνονται στη ΣΔΠ του 1989) παραχωρούνται στους ανηλίκους
και έχουν την τάση να περιγράφουν μάλλον ό, τι τους επιτρέπεται να κάνουν ή να προσλαμβάνουν (παθητικά δικαιώματα), παρά υποδηλώνουν κάποια εξουσία των παιδιών να
επιλέγουν ή να πράττουν (ενεργητικά δικαιώματα) (Veerman, 1992). Μια κριτική των δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για την αναθεώρηση της διδασκαλίας της ΚΠΑ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς τα δικαιώματα φέρνουν την παιδική ηλικία κοντά στην ηλικία
των ενήλικων (Μακρυνιώτη, 2003).
Καταρχάς, τα παιδιά βρίσκονται στο κέντρο ενός δημόσιου διαλόγου σχετικά με την ομοιότητα και τη διαφορά: πρέπει να θεωρούνται κατ' ουσία όμοια με τους ενηλίκους ή υπάρχει
σε αυτά κάτι εγγενώς διαφορετικό (Αlston, Parker & Seymour, 1994); Πώς μπορούμε να
φανταστούμε τα παιδιά ως κατόχους δικαιωμάτων, όταν (α) στερούνται όλα τους τα πολιτικά δικαιώματα (β) δεν έχουν σχεδόν καμία δυνατότητα να οργανώσουν, ή να συμμετάσχουν σε κάποιο κοινωνικό κίνημα, που να διεκδικεί δικαιώματα ή να εκφράζει την αντίθεση του και να τα οδηγεί στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης σε περίπτωση παραβίασης
των δικαιωμάτων τους. «Η παιδική ηλικία δεν εκλαμβάνεται παρά σαν μια μεταβατική φάση και τα μέλη της διαρκώς αντικαθίστανται, καθώς μεγαλώνοντας, μεταπηδούν στην ενήλικη ζωή. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα κίνημα των παιδιών, σύμφωνα με το πρότυπο του γυναικείου κινήματος ή εκείνου για τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ η εξάρτηση των
παιδιών δύσκολα μπορεί να παραλληλιστεί με την εξάρτηση και την καταπίεση άλλων κοινωνικών ομάδων» (O' Neil 1994, 39).
Στα λεξικά, η περίοδος της παιδικής ηλικίας ορίζεται ότι εκτείνεται «από τη γέννηση μέχρι
την εφηβεία». Στην Ελλάδα ο νόμος ορίζει την έννοια παιδί μέχρι την ενηλικίωση του ατόμου, που τοποθετείται στα 18 χρόνια. Χαρακτηρισμένα τα παιδιά από τους μελετητές των
κοινωνικών επιστημών ως άφωνη ομάδα (μαζί με τις γυναίκες) δεν έχουν μέχρι σήμερα τη
δυνατότητα να εκφράσουν τα αιτήματα τους, να διεκδικήσουν δικαιώματα. Τα παιδιά όμως
είναι και οι πρώτοι φορείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μόνο αν τα παιδιά αναπτύξουν
συνείδηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν ως ενήλικες να τα προασπίζουν. Στην περίπτωση των παιδιών, τα δικαιώματα αποτελούν αιτήματα επ' ονόματι τους, που διατυπώνονται
χάρη στο διαμεσολαβητικό ρόλο των ενηλίκων εάν τα παιδιά θεωρηθούν κάτοχοι δικαιωμάτων, συνεπάγεται ότι λογίζονται ως υποκείμενα με συμφέροντα. Το έδαφος σε αυτό το
σημείο είναι ανοιχτό σε ερωτήματα, αναφορικά π.χ. με τις ικανότητες που πρέπει να έχει
ένας κάτοχος δικαιώματος, τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσεται αυτή η ικανότητα, τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, την υπερίσχυση των παθητικών ή των ενεργητικών δικαιωμάτων (Freeman, 1983; Franklin, 1986; Veerman 1992; Archard, 1993).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλες τις διαφορετικές απόψεις που αφορούν την έννοια των
δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και την εφαρμογή τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο δυτικός πολιτισμός αναγνώρισε την ανάγκη και θέλησε να βρει τρόπους να
προστατέψει το παιδί και το συμφέρον του. Στα πλαίσια της κυρίαρχης παιδοκεντρικής αντίληψης (19° αι.) γεννιέται η ιδέα ενός διεθνούς συνδέσμου (1913) για την προστασία της
παιδικής ηλικίας και το 1919 ιδρύεται η Επιτροπή προστασίας της παιδικής ηλικίας. Η Κοινωνία των Εθνών υιοθετεί το 1924 τη Διακήρυξη της Γενεύης για τα δικαιώματα του παιδιού. Μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) επαναφέρει
τη Διακήρυξη της Γενεύης και δεσμεύει τους λαούς να την τηρούν αυστηρά. Την ίδια χρονιά
ο Ο.Η.Ε. ιδρύει τη UNICEF, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία. Στο κείμενο της «Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», που υιοθετήθηκε το
1948 από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., διασφαλίζονταν έμμεσα και ορισμένα δικαιώματα των παιδιών. Το 1959 η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τα Ηνωμένα Έθνη
θέσπισε 10 δικαιώματα για τα παιδιά, αλλά δεν ήταν δεσμευτική για τις χώρες που την υπέγραψαν. Στις 20.11.1989 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
ψήφησε ένα κώδικα που είχε εισηγηθεί η UNICEF, ο οποίος καθιερώνει τα βασικά δικαιώματα του παιδιού και ισχύει από τότε παγκόσμια, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) που είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα
που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 191 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει μόνο 2 χώρες. Το 1992 επικυρώθηκε και από την Ελλάδα
(ΦΕΚ 192/2-12-1992).
Η ΣΔΠ περιέχει 54 άρθρα στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα βασικά δικαιώματα που έχει
το κάθε παιδί στον κόσμο, ανεξάρτητα από την προέλευση, το χρώμα ή το φύλο του, και τα
οποία πρέπει να του εξασφαλίζονται από το κράτος! Παρόλα' αυτά όμως και την τελειοποιημένη μορφή της ΣΔΠ υπάρχουν μέχρι και σήμερα πάρα πολλά παιδιά στον κόσμο, τα οποία δεν έχουν ούτε ένα μικρό μέρος των δικαιωμάτων αυτών και παλεύουν καθημερινά
για επιβίωση και προστασία από διάφορες μορφές καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.
Γενικός σκοπός του σεναρίου
Η κεντρική ιδέα που διέπει αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο είναι η διερεύνηση, η περιγραφή, η ανάδειξη και η ανάλυση και των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα και στον κόσμο μέσα από μια βιωματική και διερευνητική εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τις ΤΠΕ.
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Τα θέματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού πρέπει να
προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν στάσεις και αξίες. Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) και τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις μάθησης οι συνεργατικές
δραστηριότητες και ο καταμερισμός εργασίας συντελούν στη διαδικασία οικοδόμησης της
γνώσης.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην δόμηση αλλά και στην υλοποίηση –
εφαρμογή του παρόντος σεναρίου είναι:
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• Η διερευνητική: Με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τα παιδιά αναζητούν στοιχεία σε προεπιλεγμένες έγκυρες ιστοσελίδες του διαδικτύου,
• Η ομαδο-συνεργατική Η συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από υπολογιστές
είναι από τις πιο υποσχόμενες ιδέες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης
• Η γνωστική-εποικοδομιστική: Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα.
Αρχικά, επιχειρείται να ακολουθηθεί η ανακαλυπτική – διερευνητική πορεία στο σενάριο.
Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ δημιουργούνται κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με τη μελέτη των δικαιωμάτων του παιδιού, διερευνώντας τα ίδια, καθώς ο υπολογιστής παρέχει ευκαιρίες για ανατροφοδότηση (Bruner, 1966; Piaget, 1966; Vygotsky, 1978). Από τη διεθνή
έρευνα και βιβλιογραφία ξέρουμε ότι οι υπολογιστές προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες
για κοινωνική δόμηση της γνώσης επιτρέποντας ταυτόχρονα στο δάσκαλο να συμβάλει
στην ποιοτική εξέλιξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας με ένα σύνθετο και πολύ
πιο ενεργό ρόλο (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα του υπολογιστή αλλά κυρίως το Διαδίκτυο αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση του, συνεργάζονται, επικοινωνούν, ανταλλάσουν απόψεις για τα δικαιώματα των παιδιών και επιχειρηματολογούν (Κουτσογιάννης, 2000). Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύς λόγος για τη διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου στη σχολική τάξη. Το Διαδίκτυο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις
δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα πολυμέσα (εικόνα, ήχος, βίντεο, κινούμενη εικόνα
κ.α.). Βοηθά αποτελεσματικά στην ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στις ομαδικές
δραστηριότητες της τάξης μέσα σε ένα αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο δίνεται
έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών αλλά και ενθαρρύνεται η αυτενέργειά τους.

Πράξη και αξιολόγηση
Δραστηριότητες του σεναρίου
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό σενάριο ήταν
πολλές αλλά εδώ θα αναφερθούν κάποιες πιο χαρακτηριστικές. Τα παιδιά που συμμετείχαν
ήταν περίπου 25 και όλες οι δραστηριότητες διάρκεσαν από 1 έως 3 διδακτικές ώρες.
1. Ζωάκια και Δικαιώματα
Η πρώτη δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από το εκπαιδευτικό υλικό του Συμβουλίου της
Ευρώπης (CoE), COMPASITO, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών,
http://www.eycb.coe.int/compasito, και πιο συγκεκριμένα από το Rabbit’s Right ασχολείται
με τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από τα δικαιώματα των ζώων. Οι ομάδες των παιδιών
υιοθετούν ένα ζωάκι (σκυλάκι, γατάκι, δελφίνι, βάτραχος κ.α.), του δίνουν όνομα, το ζωγραφίζουν και ασχολούνται βρίσκοντας στοιχεία στο Google Search. Στη συνέχεια συνθέτουν ένα σχετικό μικρό comic με ήρωα το ζωάκι τους (π.χ. με ήρωα το Ρομπέρτο Σπιρουνάτο το γάτο) χρησιμοποιώντας εικόνες, clip-art ή ακόμα και το σκίτσο τους από το πρόγραμμα ζωγραφικής που χρησιμοποίησαν (Paint/Ζωγραφική/ Revelation Natural Art/ Tux Paint)
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αφού ο εκπαιδευτικός δείξει στα παιδιά ένα παράδειγμα και ανοίξουν το Φύλλο εργασίας.
Επίσης δίνονται σχετικές οδηγίες στα παιδιά που δεν έχουν κατανοήσει τη διαδικασία αποθήκευσης αρχείου Word.
2. Παιδιά στον κόσμο
Τα παιδιά ανοίγουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης Mozzilla Firefox (πατώντας το
εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας) και αφού βρουν τη μηχανή αναζήτησης Google Search
(http://www.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi) αναζητούν φωτογραφίες παιδιών από όλον
τον κόσμο. Τις αντιγράφουν και τις επικολλούν σε ένα αρχείο Word (Παιδιά του κόσμου.doc) με τίτλο «Παιδιά του κόσμου» που έχουν δημιουργήσει και αποθηκεύσει βάζοντας και μια σχετική λεζάντα σε κάθε φωτογραφία. Συζητούν στην ομάδα για διαφορές και
ομοιότητες που υπάρχουν. Στα παιδιά εξηγούμε τη διαδικασία της αντιγραφής και επικόλλησης. Στη συνέχεια στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας (διαθεματική προσέγγιση)
αναζητούν και εντοπίζουν τις πόλεις/χώρες και ηπείρους των παιδιών αυτών στο Google
Earth
(http://www.google.com/earth/index.html)
και
στο
Google
Maps
(http://maps.google.com/) και με τη εντολή Print Screen τις επικολλούν στο ίδιο αρχείο
Word. Μετά επιλέγουν από κοινού τις εικόνες που θέλουν να υπάρχουν σε μια παρουσίαση
τους για τα παιδιά στον κόσμο, τις αντιγράφουν και τις επικολλούν σε ένα αρχείο παρουσίασης Microsoft PowerPoint paidia ston kosmo.ptt δημιουργώντας έτσι από ένα αρχείο παρουσίασης για κάθε ομάδα που θα εμπλουτιστεί και σε επόμενες δραστηριότητες.
3. Σχεδιογραφώντας τα δικαιώματα του παιδιού
Η αφόρμηση της δραστηριότητας έχει δοθεί σε όλες τις προηγούμενες δραστηριότητες όπου τα παιδιά έχουν κατανοήσει τι σημαίνει «δικαιώματα του παιδιού». Προβάλλοντας την
παρουσίαση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔΠ) ζητείται από τις ομάδες να
καταγράψουν αυτά τα οποία τα συγκεκριμένα παιδιά των εικόνων της προηγούμενης παρουσίασης έχουν ανάγκη, όπως, για παράδειγμα, τροφή, ένδυση, στέγη, τη ζωή, την αξιοπρέπεια, την περηφάνια, πράγματα που τους αρνήθηκαν και ήταν θεμελιώδη για την ύπαρξή τους. Στη συνέχεια, κάνουμε καταιγισμό ιδεών: Ποια είναι/ Τι είναι «τα δικαιώματα του
παιδιού»; και ζητάμε από τις ομάδες να δημιουργήσουν από έναν εννοιολογικό χάρτη των
δικαιωμάτων του παιδιού (Φύλλο Εργασίας). Τα παιδιά έχοντας βοηθό την παρουσίαση
της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔΠ) σε ομάδες χαρτογραφούν στα λογισμικά
Kidspiration και Inspiration τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει μέχρι το σημείο αυτό. Η κάθε ομάδα εμπλουτίζει τον εννοιολογικό της χάρτη και με σχετικά σκίτσα που παρέχονται από τα λογισμικά. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται ο κάθε εννοιολογικός χάρτης στην ολομέλεια.
4. Η κατάσταση των παιδιών στον κόσμο: με στατιστικά στοιχεία
Τα παιδιά σε ομάδες αναζητούν, ανακαλύπτουν, επιλέγουν, αντιγράφουν και επικολλούν
δεδομένα για την κατάσταση των παιδιών στον κόσμο από την ιστοσελίδα της UNICEF
(www.unicef.org). Καθοδηγούμε τα παιδιά να ανοίξουν με το πρόγραμμα Microsoft Excel το
αρχείο Η κατάσταση των παιδιών στον κόσμο σήμερα-xoris dedomena.xls και να καταχωρήσουν τα αριθμητικά στοιχεία που χρειάζονται από τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει
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από την ιστοσελίδα της UNICEF. Αφού συμπλήρωσαν τους αριθμούς που χρειάστηκαν για
να ολοκληρωθεί ο στατιστικός πίνακας τα παιδιά (πάντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού) σε πλαίσιο βασικής στατιστικής ανάλυσης δημιουργούν σχετικά διαγράμματα στα
πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης (Μαθηματικά: Στατιστικές αναλύσεις). Συζητούν και
αναλύουν σε επίπεδο ομάδας τους στατιστικούς πίνακες και τα διαγράμματα ενώ με τη
χρήση του βιντεοπροβολέα οι ομάδες παρουσιάζουν τα δεδομένα τους στην ολομέλεια.
5. Καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού-παιδική εργασία
Δίνονται στις ομάδες των παιδιών αντίγραφα του Φύλλου Εργασίας ή καλύτερα λέμε στα
παιδιά να το ανοίξουν από την επιφάνεια εργασίας στην οποία το έχουμε τοποθετήσει.
Σύμφωνα με το Φύλλο Εργασίας τα παιδιά επισκέπτονται συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους:http://www.unicef.gr/reports/inform/info_b1.php,
http://www.unicef.gr/reports/exploit.php Αφού μελετήσουν τους ιστότοπους τους ζητείται
να συζητήσουν το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται μόνο στις φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες αλλά και στις λεγόμενες αναπτυγμένες. Τα παιδιά
σε ομάδες αναζητούν, ανακαλύπτουν, επιλέγουν, αντιγράφουν και επικολλούν εικόνες σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών στον κόσμο και δημιουργούν κολάζ
στο περιβάλλον του λογισμικού Picture Collage Maker Pro. Κάθε ομάδα επίσης επιλέγει μια
χαρακτηριστική φωτογραφία και τη μετατρέπει σε παιχνίδι παζλ μέσα από το λογισμικό της
διαδικτυακή εφαρμογής στη διεύθυνση http://www.jigsawplanet.com/. Πιο συγκεκριμένα,
τα παιδιά αναζητούν και αποθηκεύουν την αγαπημένη τους εικόνα και με βάση τις οδηγίες
που δίνονται μετατρέπουν την εικόνα σε πάζλ από το http://www.jigsawplanet.com/
6. Εμπέδωση: Σταυρόλεξο
Ως προετοιμασία σε αυτή τη δραστηριότητα δόθηκε στις ομάδες έντυπο υλικό σχετικό με
τα δικαιώματα των παιδιών (π.χ. Εκπαιδευτικό Υλικό Compass, Εκπαιδευτικό Υλικό
Compasito, Εκπαιδευτικό Υλικό All Equal-All Different, Εκπαιδευτικό Υλικό UNICEF, Εκπαιδευτικό Υλικό Διεθνούς Αμνηστίας, Εκπαιδευτικό Υλικό ΚΕΘΕΑ, Εκπαιδευτικό Υλικό Συνήγορου του παιδιού) ώστε να το μελετήσουν προσεκτικά και να επιλέξουν κάποιες σημαντικές
έννοιες που σχετίζονται με τα δικαιώματα και να φέρουν
σε πέρας την αποστολή τους που τους δίνεται στο Φύλλο
Εργασίας μέσα από το λογισμικό Hot Potatoes.
7. Η αφίσα των δικαιωμάτων του παιδιού
Δημιουργία αφίσας, σύνθεσης σχετικά με τα δικαιώματα
των παιδιών (Collage – Τελικό προϊόν σεναρίου). Στο
www.wordle.net χρησιμοποιείται βασικό λεξιλόγιο των
δικαιωμάτων όπως το έχουν επιλέξει οι ομάδες και επιπλέον χρησιμοποιούνται είτε εικόνες/ φωτογραφίες από
επιλογή είτε ζωγραφιές των παιδιών στο Paint/ TuxPaint ή
από scanner ζωγραφιές των παιδιών που έχουν ψηφιοποιηθεί. Σε προεπιλεγμένο πρότυπο (Template) του Picture
Collage Maker Pro και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τα παιδιά σε ομάδες συνθέ-
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τουν την αφίσα τους. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η δημιουργικότητά τους, η φαντασία τους, καλλιεργείται η αισθητική τους αντίληψη και παράγουν καλλιτεχνικό έργο.
Αναστοχασμός και αξιολόγηση του σεναρίου
Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον μάθησης
ιδιαίτερα ελκυστικό και ευχάριστο. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, γεγονός που τα μετέτρεψε από παθητικούς
δέκτες σε δημιουργούς της πληροφορίας και της γνώσης.
Απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αξιολόγησή της. Η αξιολόγηση πρέπει να θεωρείται ως ένα σύστημα που βοηθά τον εκπαιδευτικό να ελέγχει καλύτερα
τη διδακτική του πρακτική και να κινείται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της. Κατά την
εφαρμογή σεναρίου και μετά την πραγματοποίησή της, ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά
πραγματοποίησαν την αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή
πραγματοποιήθηκε: κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους και στο τέλος της εφαρμογής του σεναρίου
(τελική αξιολόγηση) για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε
αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο για την εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες.
Τα παιδιά έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα λογισμικά τα οποία καλούνταν να χρησιμοποιήσουν. Οι δραστηριότητες συνοδεύτηκαν από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία δόθηκαν στα παιδιά είτε ως οδηγός πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων, είτε ως πεδίο ανάπτυξης εναλλακτικών στρατηγικών προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων. Στις δραστηριότητες κάποιων Φύλλων Εργασίας η αξιολόγηση ήταν διαμορφωτική. Τα παιδιά, στις ευρύτερες ομάδες και με τη βοήθεια του δασκάλου, έλεγχαν τα
στοιχεία που είχαν συλλέξει και τη χρησιμότητα τους στη συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας. Όταν χρειαζόταν επανέρχονταν και συμπλήρωναν ή τροποποιούσαν ώστε να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους. Ο έλεγχος των Φύλλων Εργασίας μας
και το τελικό αποτέλεσμα-προϊόν πρόσφεραν την τελική αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του σεναρίου.
Η εργασία σε ομάδες βοήθησε τα παιδιά να συνεργάζονται, να συζητούν και να παίρνουν
αποφάσεις από κοινού. Στις περισσότερες δραστηριότητες τα παιδιά ενεργούσαν ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζονται τη συνεχή παρέμβαση της εκπαιδευτικού και μέσα από τη συνεργασία με τα μέλη της ομάδας κατέληγαν στην επιλογή της καλύτερης λύσης. Επίσης η
ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρουσίαση της εργασίας τους στα υπόλοιπα παιδιά
της τάξης, τα βοήθησε να ασκήσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και την
ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν. Γενικά, το ενδιαφέρον των παιδιών παρέμεινε ζωντανό σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και των παρουσιάσεων πολλά παιδιά ζητούσαν να επαναλάβουν τις δραστηριότητες.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι κάθε γνώση περί δικαιωμάτων αποκτά ουσιαστική
σημασία μόνον αν μετατραπεί σε συγκροτημένες έννοιες και αν γίνει κατανοητή στη βάση
μιας συγκεκριμένα προσδιορισμένης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότη-
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τας. Τα δικαιώματα δηλαδή δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν να υπάρχουν μέσα σε
ένα κοινωνικό κενό ούτε σαν να εγκαθιδρύουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και
την ίση συμμετοχή με φυσικό τρόπο μέσα από τα ιδεώδη μιας δημοκρατικά οργανωμένης
κοινωνίας με σκοπό την αποτροπή κοινωνικών καταστάσεων που συνεπάγονται κοινωνική
σύγκρουση, ασυμμετρίες στη διανομή των πόρων, του πλούτου και της εξουσίας, καταπίεση και αδικία. Αν μιλάμε για κοινωνικές αδικίες που βιώνουν τα παιδιά είτε σε διάφορους
εργασιακούς χώρους είτε στο σχολείο, τότε οφείλουμε να διδάξουμε την κοινωνική δικαιοσύνη με τρόπο που να ανασηκώνεται αυτό το «πέπλο άγνοιας και αμάθειας» (Du Bois,
1989). Έμμεσα, λοιπόν, τα καυτά αυτά ζητήματα εισάγονται στο σχολείο και οι Νέες Τεχνολογίες, οι ΤΠΕ, μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στο σκοπό αυτό.
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Περίληψη
Η ένταξη των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική καθημερινότητα επιχειρείται τα τελευταία χρόνια από πολλούς εκπαιδευτικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο στην Ελλάδα, και
κυρίως στο Νηπιαγωγείο, η αξιοποίηση τους βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Λαμβάνοντας υπόψη το κενό δράσεων που παρατηρείται, επιχειρήθηκε η σχεδίαση και δημιουργία
ενός ψηφιακού κόμικ μέσα από τις εμπειρίες των παιδιών δυο νηπιαγωγείων, στα πλαίσια
της από κοινού επεξεργασίας του θέματος «Η Ειρήνη». Με βάση τα αποτελέσματα που
προέκυψαν, η συνεργατική δημιουργία ψηφιακού κόμικ στο νηπιαγωγείο αποτέλεσε μια
δραστηριότητα ελκυστική, δημιουργική και ευχάριστη για τα παιδιά που ενεργοποίησε τη
φαντασία τους, αξιοποίησε τις εμπειρίες, εμπλούτισε τις γνώσεις και διαμόρφωσε συνθήκες αυθεντικής επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο μαθητικές κοινότητες.
Λέξεις - κλειδιά: Ψηφιακό κόμικ, εξ’ αποστάσεως συνεργασία, ψηφιοποίηση θεατρικού
παιχνιδιού.
Εισαγωγή
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς ως μέσο μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τη δεκαετία του ’30. Αν και υπήρξαν πολλοί που αμφισβήτησαν την παιδαγωγική τους αξία, ορόσημο για την ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση
αποτέλεσε η βράβευση του κόμικ «Maus» με Pulitzer το 1992 (Sturm, 2001). Σήμερα, η
ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων διδασκαλίας που να συνδυάζουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών με την ομαδοσυνεργατική λογική, οδήγησαν στη εισαγωγή των ψηφιακών κόμικς
στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι οι προσπάθειες αξιοποίησης τους,
στην έντυπη ή ψηφιακή τους μορφή, ιδιαίτερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία του ψηφιακού κόμικ «Μια ένεση για
την Ειρήνη», το οποίο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δυο νηπιαγωγείων. Στο πρώτο
μέρος γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη διδακτική προσέγγιση. Ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων και η καταληκτική συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η συμμετοχή σε κοινό έργο του etwinning, αποτέλεσε το κίνητρο για την επικοινωνία και τη
συνεργασία των παιδιών των δυο νηπιαγωγείων. Τα τελευταία, άλλωστε, χρόνια επικρατεί
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όλο και περισσότερο η γενική ιδέα ότι ο κοινωνιοπολιτισμικός παράγοντας παίζει έναν ουσιώδη ρόλο στη μάθηση.
Σύμφωνα με τη θεωρία των δραστηριοτήτων (activities), η μάθηση δημιουργείται ουσιαστικά από την αλληλεπίδραση των ατόμων με άλλα άτομα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές
καταστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (ΕΑΙΤΥ, 2011). Οι θεωρίες
μάθησης αυτής της κατηγορίας δηλαδή, προσδίδουν έναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική
αλληλεπίδραση, καθώς σύμφωνα με τις απόψεις τους, το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό «κενό»,
αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, μέσα στα οποία η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται (ΕΑΙΤΥ, 2011).
Από την άλλη πλευρά, η χρήση των ψηφιακών κόμικς στη διδακτική πράξη αποτελεί μια νέα
πρόκληση, καθώς πρόκειται για υπερμέσα που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας με τους βασικούς στόχους των γνωστικών περιοχών του Αναλυτικού Προγράμματος.
Επιπλέον παρέχουν στον εκπαιδευτικό δυνατότητες προώθησης του ψηφιακού εγγραμματισμού και ανάπτυξης των δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης, που ανταποκρίνονται σε όλα τα γνωστικά προφίλ των μαθητών (Vassilikopoulou, Boloudakis, Retalis, 2007).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιχειρήθηκε η συνεργατική δημιουργία ενός ψηφιακού κόμικ αφενός για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες και αφετέρου να εμπλουτίσει τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών με την παραγωγή
προστιθέμενης αξίας στις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις .
Μια ένεση για την Ειρήνη
Το έργο υλοποιήθηκε από το 29ο Νηπιαγωγείο Πειραιά και το Νηπιαγωγείου Ευρωπού Κιλκίς. Στο 29ο Νηπιαγωγείο Πειραιά φοιτούν 23 παιδιά (20 νήπια και 3 προνήπια) και στο ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείο Ευρωπού Κιλκίς φοιτούν 20 παιδιά (10 νήπια και 10 προνήπια. Η υλικοτεχνική υποδομή των δύο νηπιαγωγείων αφορούσε στην ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό Comic Life 1.3.6. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Νηπιαγωγείο Ευρωπού δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία
να εξυπηρετείται με μεταφορά αρχείων.
Οι στόχοι της δράσης ήταν να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε τα παιδιά:
α) να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους καθώς παρουσιάζουν, συζητούν
και διαπραγματεύονται τις ιδέες τους,
β) να αποκτήσουν γνώσεις και να εκφραστούν με τρόπους που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και το άμεσο περιβάλλον τους,
γ) να συνεργαστούν μέσα από παιχνίδια ρόλων, ώστε να παράγουν νέες πολυτροπικές προτάσεις ψηφιακού εγγραμματισμού,
δ) να συνδέσουν δημιουργικές εικόνες και κείμενα προκειμένου να αναπαριστούν τις ιστορίες τους με τη βοήθεια ενός προγράμματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
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ε) να αναπτύξουν την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία αξιοποιώντας την τεχνολογία.
Περιγραφή της δράσης
Αφορμή για την εξ αποστάσεως συνεργασία των δύο νηπιαγωγείων, αποτέλεσε η ανάγκη
επιλογή ενός ελληνικού χαρακτήρα που θα εκπροσωπούσε τη χώρα σε κοινό έργο του
etwinning. Μετά από ψηφοφορία των παιδιών των δυο νηπιαγωγείων, προέκυψε η «Ειρήνη». Η δράση ενθουσίασε τόσο τις νηπιαγωγούς, όσο και τα παιδιά με αποτέλεσμα να γίνει
η αφόρμηση ώστε να μάθουμε περισσότερα για την Ειρήνη και να φτιάξουμε μια ιστορία γι’
αυτήν. Τα παιδιά πρότειναν να διερευνήσουν την τάξη τους ώστε να εντοπίσουν υλικό σχετικό με την Ειρήνη, καθώς και να φέρουν από το σπίτι βιβλία με ανάλογο θέμα. Όταν συγκεντρώθηκε το υλικό σε κάθε τμήμα, καταγράφηκε με τη βοήθεια των νηπιαγωγών και στη
συνέχεια στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο άλλο νηπιαγωγείο, προκειμένου
να υπάρχει μια αναλογία κειμένων ανάμεσα στα δύο τμήματα. Τα βιβλία δεν ήταν κοινά
στα δυο νηπιαγωγεία, παρόλα αυτά κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχει η εκδοχή της Ειρήνης
σε κόμικ, ώστε όλα τα παιδιά να γνωρίσουν αυτή τη μορφή έντυπου λόγου και να αξιολογήσουν την οπτικοποίηση της πληροφορίας που παρέχει.
Καθώς ήταν η πρώτη επαφή των περισσότερων παιδιών με το κόμικ, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό αποτέλεσε και αφορμή για να προταθεί από τις νηπιαγωγούς η δημιουργία
ενός συνεργατικού κόμικ για την Ειρήνη με τη βοήθεια του υπολογιστή.
Τα παιδιά δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό κι έτσι οι νηπιαγωγοί παρουσίασαν το λογισμικό Comic Life, καθώς και τα βασικά του εργαλεία. Τα παιδιά περιηγήθηκαν στο περιβάλλον του λογισμικού, γνώρισαν τη βιβλιοθήκη των διαφανειών σε όλα τα επίπεδα σχεδίασης, καθώς και τις δυνατότητες μορφοποίησης των ήδη διαμορφωμένων καρέ. Στη συνέχεια εξερεύνησαν τις μορφές από τα μπαλόνια διαλόγου, τα οποία υπήρχαν στην επιφάνεια
του προγράμματος. Καθώς ήταν ήδη εξοικειωμένα με το λογισμικό Comic Strip Creator και
την τεχνική του drag and drop, αξιοποίησαν το χρόνο που τους δόθηκε προκειμένου να πειραματιστούν με την εισαγωγή διαφόρων ειδών διαφανειών από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού και τη μορφοποίησή τους. Η εξοικείωση των παιδιών των δύο νηπιαγωγείων με το
λογισμικό πραγματοποιήθηκε σε ζευγάρια, ενώ ο χρόνος που αφιερώθηκε για ελεύθερο
πειραματισμό ήταν μία εβδομάδα.
Η δράση αναπτύχθηκε σε τέσσερις φάσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Σύνθεση ιστορίας:
Τα παιδιά και των δύο νηπιαγωγείων συγκεντρώθηκαν στην ολομέλεια όπου τέθηκε ο προβληματισμός σχετικά με το ποια θα είναι η ιστορία που θα φτιάξουμε. Πραγματοποιήθηκε
καταιγισμός ιδεών. Οι προτάσεις καταγράφηκαν, στάλθηκαν σε κάθε νηπιαγωγείο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρουσιάστηκαν στα παιδιά. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
μεγάλος βαθμός συμφωνίας, καθώς και τα δύο τμήματα είχαν αποφασίσει να φτιάξουν μια
ιστορία όπου θα είχε δύο ήρωες: την Ειρήνη και τον Πόλεμο.
Στη συνέχεια, τα παιδιά κάθε νηπιαγωγείου σχημάτισαν την ομάδα της «Ειρήνης» και την
ομάδα του «Πολέμου», οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικές γωνιές της τάξης προ-
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κειμένου να συζητήσουν για το τι συμβαίνει όταν υπάρχει ειρήνη ή πόλεμος. Ο χρόνος που
δόθηκε στις ομάδες ήταν 15 λεπτά, ενώ σε όλη τη διάρκεια οι νηπιαγωγοί υποστήριζαν και
παρότρυναν τα παιδιά, ώστε να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει από την επαφή τους με σχετικά κείμενα. Μετά τη λήξη του χρόνου, τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην παρεούλα όπου ορίστηκε ένας εκπρόσωπος για να ανακοινώσει τις ιδέες της ομάδας του. Οι νηπιαγωγοί τις κατέγραψαν και στη συνέχεια αναρτήθηκαν δύο πίνακες σε κάθε τάξη, ένας για την Ειρήνη και ένας για τον Πόλεμο, που περιείχαν τις ιδέες
των παιδιών και των δύο νηπιαγωγείων.
Την επόμενη εβδομάδα τα παιδιά ανέλαβαν να συνθέσουν την ιστορία τους. Προκειμένου
να διευκολυνθεί η παραγωγή κοινού έργου στα δύο νηπιαγωγεία, αποφασίστηκε το νηπιαγωγείο του Πειραιά να δημιουργήσει το πρώτο μέρος της ιστορίας και το νηπιαγωγείο του
Ευρωπού να την ολοκληρώσει. Οι νηπιαγωγοί επεσήμαναν στα παιδιά ότι η ιστορία τους θα
πρέπει να έχει χιούμορ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο ύφος του κόμικ.
Μιας και η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα, όπου τα παιδιά
δεν ήταν απόλυτα εξοικειωμένα με τη σύνθεση ιστοριών και την εργασία σε ομάδες, η παρέμβαση των νηπιαγωγών κρίθηκε συχνά απαραίτητη, ώστε να ενεργοποιούνται τα παιδιά
όταν συναντούσαν δυσκολίες.
Η τελική σύνθεση της ιστορίας έγινε σε τρεις εβδομάδες. Στην ιστορία, η Ειρήνη είναι γιατρός ενός νοσοκομείου που θεραπεύει τους ανθρώπους που έχει πλήξει ο Πόλεμος. Τα
φάρμακα που χρησιμοποιεί είναι το χαμόγελο, η αγάπη, τα χρώματα, το χάδι και η φροντίδα. Ο Πόλεμος, θυμωμένος με την Ειρήνη, αποφασίζει να την εξαφανίσει ώστε να επικρατήσει στη χώρα. Σε συμβούλιο που οργανώνει με τους στρατηγούς του, αποφασίζουν να
μεταμφιεστεί σε γριούλα, να μπει κρυφά στο νοσοκομείο και να κάνει μια ένεση στην Ειρήνη, ώστε να την κοιμίσει και να καταφέρει να την απαγάγει. Το σχέδιο του επιτυγχάνεται
και η Ειρήνη βρίσκεται φυλακισμένη σε μια σπηλιά. Οι άνθρωποι της χώρας όταν ανακαλύπτουν την απαγωγή της Ειρήνης συγκεντρώνονται, ώστε να βρουν ένα σχέδιο για να τη
σώσουν. Αποφασίζουν να βάλουν όλα τα «φάρμακα» της Ειρήνης σε μία σύριγγα και με
αυτήν να τσιμπήσουν τον Πόλεμο. Πράγματι, τα καταφέρνουν και ο Πόλεμος με την «ένεση
Ειρήνης» γίνεται καλός, απελευθερώνει την Ειρήνη και ζουν όλοι πια μαζί μονιασμένοι κι
ευτυχισμένοι.
Β) Συγγραφή και οπτικοποίηση ιστορίας:
Αφού ολοκληρώθηκε η ιστορία, παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά το λογισμικό Comic Life
και ζητήθηκε από τα παιδιά να βρουν με ποιο τρόπο θα οπτικοποιήσουν την ιστορία τους,
ώστε να πάρει την ψηφιακή της μορφή. Από τα παιδιά του 29ου Νηπιαγωγείου προτάθηκε
να ζωγραφίσουν τα διάφορα μέρη της ιστορίας, η ιδέα όμως γρήγορα εγκαταλείφθηκε, καθώς μαθητές και των δύο νηπιαγωγείων παραπονέθηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τόσο δύσκολες ζωγραφιές. Τα παιδιά του Ευρωπού, πρότειναν να δραματοποιήσουν την ιστορία και όσο εξελίσσεται η δραματοποίηση να τραβούν φωτογραφίες που θα τις βάλουν
στα καρέ του κόμικ. Η ιδέα έγινε αποδεκτή από το νηπιαγωγείο του Πειραιά κι έτσι αποφασίστηκε τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Ευρωπού να γίνουν οι ηθοποιοί που θα δραματοποιήσουν την ιστορία, ενώ τα παιδιά του 29ο Νηπιαγωγείου Πειραιά οι σεναριογράφοι που
θα γράψουν τα λόγια της ιστορίας.
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Η δραστηριότητα ξεκίνησε από τον Πειραιά με τη συγγραφή του σεναρίου. Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην ολομέλεια, όπου η νηπιαγωγός ξαναδιάβασε την ιστορία και στη συνέχεια ζήτησε από τα παιδιά να «ζωντανέψουν» τους ήρωες. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί
η φαντασία των παιδιών και να αναπτυχθούν οι γλωσσικές τους δεξιότητες, η νηπιαγωγός
χρησιμοποίησε το παιχνίδι ρόλων και τη μέθοδο των ερωτήσεων - απαντήσεων. Κατά τη
διάρκεια της λεκτικής δραστηριοποίησης των παιδιών η νηπιαγωγός είχε το ρόλο του εξωτερικού παρατηρητή που κατέγραφε όλους τους διαλόγους. Όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή προφορικών κειμένων, διάβασε στα παιδιά τη διαλογική ιστορία και τους έδωσε χρόνο για να προβούν σε διορθώσεις ή προσθήκες, εφόσον το έκριναν απαραίτητο. Στη συνέχεια, καταχώρισε το κείμενο σε ένα αρχείο Word, το οποίο στάλθηκε στον Ευρωπό. Η νηπιαγωγός παρέλαβε το αρχείο, συγκέντρωσε τα παιδιά στην παρεούλα και διάβασε το κείμενο. Αμέσως μετά δόθηκε χρόνος για διευκρινίσεις και απορίες. Καθώς δεν προέκυψαν δυσκολίες, αποφασίστηκε να ξεκινήσει η δραματοποίηση.
Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ή περισσότερων
ατόμων (ανάλογα με τη σκηνή). Όσο μία ομάδα δραματοποιούσε, κάποια άλλη ομάδα, με
τη βοήθεια της νηπιαγωγού, φωτογράφιζε τη σκηνή. Όταν ολοκληρώθηκε η δραματοποίηση, τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού επέλεξαν τις φωτογραφίες που επιθυμούσαν
και τις συγκέντρωσαν σε ένα αρχείο, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στον Πειραιά. Η νηπιαγωγός παρέλαβε το αρχείο και εκτύπωσε και κρέμασε τις φωτογραφίες στο κεντρικό ταμπλό της τάξης.
Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην ολομέλεια όπου η νηπιαγωγός παρουσίασε τις φωτογραφίες και στη συνέχεια έδωσε χρόνο στα παιδιά προκειμένου να σχολιάσουν ή να υποβάλουν ερωτήσεις.
Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν πολύ θετική κι έτσι προχωρήσαμε στη διαμοίραση των
ψηφιακών πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργατική δράση των δύο τμημάτων. Δημιουργήθηκαν αρχεία με τους διαλόγους τα οποία εκτυπώθηκαν με τη μορφή καρτέλας προκειμένου οι ομάδες εργασίας να έχουν ένα σχετικό πίνακα αναφοράς για την πληκτρολόγηση των κειμένων του κόμικ.
Γ) Δημιουργία κόμικ:
Τις επόμενες μέρες ξεκίνησε η ψηφιοποίηση της ιστορίας με το Comic Life. Παρά το γεγονός
ότι τα παιδιά είχαν γνωρίσει το λογισμικό και είχαν πειραματιστεί με αυτό, κρίθηκε ότι θα
ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργήσουν όλο το κόμικ γιατί αφενός ήταν μεγάλο και αφετέρου δεν είχαν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με την πληκτρολόγηση κειμένων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να χωριστούν τα παιδιά κάθε τμήματος σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων
και να σχεδιάσουν ένα καρέ ανά ομάδα. Τα κείμενα στα υπόλοιπα καρέ πληκτρολογήθηκαν
από τις νηπιαγωγούς.
Κάθε ομάδα συγκεντρώθηκε στον υπολογιστή όπου αναλάμβανε να εισάγει τη φωτογραφία
που υποδείκνυε η νηπιαγωγός στη διεπιφάνεια χρήσης με την τεχνική του «drag and drop».
Στη συνέχεια επέλεγαν μπαλόνι διαλόγου, το οποίο και έσυραν πάνω στην εικόνα. Τέλος,
στα παιδιά δινόταν η καρτέλα με το κείμενο που θα έπρεπε να πληκτρολογήσουν. Επιλέ-
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χθηκαν τα κεφαλαία γράμματα, καθώς τα παιδιά δεν γνώριζαν τη λειτουργία τονισμού. Ενδεικτικά, παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις σελίδες από το κόμικ (εικόνα 1,2,3,4).

Εικόνα 1 και 2 Η πρώτη και η τελευταία σελίδα από το κόμικ

Εικόνα 3 και 4 Ενδεικτικές σελίδες από το κόμικ
Δ) Αξιολόγηση:
Αφού ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του κόμικ, οι νηπιαγωγοί εκτύπωσαν το αρχείο, έγινε
βιβλιοδεσία και μοιράστηκε στα παιδιά προκειμένου να έχουν το κόμικ και σε έντυπη μορφή. Τέλος, έγινε εξαγωγή του κόμικ σε αρχείο βίντεο το οποίο και παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που έγινε με την παρουσία των γονέων και στα δύο τμήματα. Η ολοκλήρωση της
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δράσης βρήκε όλους τους εμπλεκόμενους απόλυτα ικανοποιημένους και ενθουσιασμένους
τόσο με το τελικό προϊόν, όσο και με την εξ’ αποστάσεως συνεργατική διαδικασία.
Συζήτηση
Αναμφισβήτητα, η από κοινού δημιουργία ψηφιακού κόμικ δύο μακρινών σχολικών μονάδων, αποτέλεσε μια καινοτόμο προσέγγιση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο με
πολλά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα:
-Ως προς τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των παιδιών: Τόσο η σχεδίαση της δράσης,
όσο και ο χαρακτήρας του Comic Life ευνόησαν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη
διαδικτυακή συνεργασία παιδιών και εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αξιοποίησαν όλες τις κοινωνικές δομές τις τάξης, καθώς τα παιδιά συνεργάσθηκαν σε ζευγάρια, τριάδες, τετράδες αλλά και στην ολομέλεια. Παράλληλα, η παραγωγή κοινού έργου διευκόλυνε τη συμμετοχή όλων, ακόμη και των πιο αδύναμων μαθητών, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους, κάποιες από τις οποίες αξιοποιήθηκαν από την ομάδα, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους. Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το
γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικές τάσεις ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία.
Αντίθετα, τα παιδιά φάνηκε να έχουν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι η ευόδωση του
εγχειρήματος βασίζεται στην ξεχωριστή επιτυχία κάθε σχολικής μονάδας και στην ύπαρξη
θετικής αλληλεξάρτησης.
-Ως προς την απόκτηση γνώσεων με τρόπους που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα και το άμεσο περιβάλλον τους: Τα παιδιά «ανακάλυψαν» την έννοια της Ειρήνης αναπλαισιώνοντας τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει κατά την παραδοσιακή επαφή τους με λογοτεχνικά
κείμενα. Επιπλέον, με τις αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας που δημιουργήθηκαν προέκυψε αβίαστα η χρήση του λογισμικού. Έτσι, η μάθηση συντελέσθηκε σε καθημερινές καταστάσεις που είχαν νόημα για τα παιδιά. Αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή ενός πολυεπίπεδου πλέγματος ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών που αντικατοπτρίζεται στην παραγωγή μιας πρωτότυπης ιστορίας και στην ψηφιοποίησή της με τη μορφή κόμικ.
-Ως προς την παραγωγή νέων πολυτροπικών προτάσεων ψηφιακού εγγραμματισμού: Τα
παιδιά ανέπτυξαν πληθώρα δημιουργικών ιδεών, οι οποίες τους έδωσαν τη δυνατότητα να
συνθέσουν διαλόγους, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί για το πλαίσιο του κειμένου
που ήθελαν να δημιουργήσουν. Το κόμικ που σχεδίασαν τα παιδιά, αντιμετωπίστηκε ως
νοηματική δομή με προσωπικά μηνύματα, τα οποία δεν επιχειρήσαμε να διορθώσουμε. Η
αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε δε λειτούργησε ως έλεγχος του βαθμού κατοχής γνώσεων από τα παιδιά, αλλά ως μέσο άντλησης πληροφοριών για τις ιδέες, τις εμπειρίες, τις
ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Το χιούμορ, η φαντασία και η πρωτοτυπία που χαρακτηρίζουν την ιστορία για την Ειρήνη αποδεικνύουν ότι η παραγωγή γραπτού λόγου είναι
αποτελεσματική και ανταποκρίνεται στο ύφος και τον χαρακτήρα των κόμικς. Η ψυχαγωγική αυτή διάσταση της γλώσσας αποτέλεσε για τα παιδιά πηγή ευχαρίστησης που αποτυπώνεται πολύ ευδιάκριτα στην «Ένεση για την Ειρήνη».
-Ως προς τη χρήση του λογισμικού Comic Life: Το Comic Life αποδείχθηκε ένα ενδιαφέρον,
ελκυστικό και αρκετά διασκεδαστικό πρόγραμμα, που ενεργοποίησε τη φαντασία των παι-
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διών και δημιούργησε αρκετά κίνητρα συμμετοχής και μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
σε αυτή την ηλικία οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος είναι ακόμη υπό διαμόρφωση (ΕΑΙΤΥ,
2011) θεωρείται ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των παιδιών, καθώς η σύνδεση των πράξεών τους κατά τη διάρκεια της εισαγωγής εικόνων και καταγραφής κειμένων
ήταν άμεσα εμφανής στην οθόνη του υπολογιστή. Παρόλα αυτά, το λογισμικό έχει σύνθετο
μενού και πολλά εργαλεία, τα οποία δυσκόλεψαν τα νήπια κι έτσι δεν επιτεύχθηκε η απόλυτη αυτονομία κατά τη χρήση του, αλλά περιορίστηκε στην εισαγωγή εικόνων και μπαλονιών διαλόγου, καθώς και στην πληκτρολόγηση μέρους των κειμένων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που δυσχέρανε την κατανόηση και αυτενέργεια των παιδιών ήταν η αγγλική γλώσσα που υποστηρίζει το περιβάλλον του Comic Life. Δεδομένου ότι το λογισμικό δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραδοσιακές τεχνολογικές προτάσεις για το νηπιαγωγείο, προτείνεται η
χρήση του να πραγματοποιείται όταν τα παιδιά θα έχουν αναπτύξει έναν ικανοποιητικό
βαθμό εξοικείωσης με τον υπολογιστή.
-Ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία: Η κατάργηση των γεωγραφικών και χρονικών ορίων που επιτεύχθηκε με τη διαδικτυακή συνεργασία και επικοινωνία των δύο νηπιαγωγείων εντυπωσίασε και κινητοποίησε τα
παιδιά. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν υποστήριξαν και αναβάθμισαν τη συλλογική δραστηριότητα των δύο σχολικών μονάδων δημιουργώντας μια φανταστική «διαφορετική»
ταυτότητα για τα μέλη της ομάδας. Οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών δεν περιορίστηκαν όπως πιθανόν να περίμενε κανείς λόγω έλλειψης φυσικής παρουσίας ή έστω ψηφιακής
μέσω skype. Αντίθετα, ενισχύθηκε η φαντασία και η δημιουργικότητά τους μέσα από τη
διαμοίραση και τη συνεργατική επεξεργασία της όλης δράσης, γεγονός που οδήγησε στη
δημιουργία μιας πρωτότυπης ψηφιακής, εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική της ομαδικότητας που αναπτύχθηκε παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες μιας εξ’ αποστάσεως συνεργασίας, διαμόρφωσε ένα πολύ θετικό
κλίμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Όλοι οι συμμετέχοντες απέβαλαν το άγχος
του «λάθους» και έθεσαν τις ιδέες τους σε αξιολόγηση και δοκιμασία. Η αλληλεπίδραση
που αναπτύχθηκε μεταφέρθηκε και στους γονείς οι οποίοι ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό
επιφυλάξεις και προκαταλήψεις. Εάν σήμερα «μαθαίνω σημαίνει οικοδομώ γνώσεις με άλλους» (Δαφέρμου κ.α., 2005), τότε ο χαρακτήρας της δράσης έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο πιο σημαντικός παράγοντας γνώσης στα πλαίσια μιας δημιουργικής, πρωτότυπης και σίγουρα πολύ ευχάριστης μαθησιακής εμπειρίας.
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Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίου εργασίας με τη βοήθεια του eLearning XHTML editor
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Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας το οποίο εφαρμόστηκε στο 8ο
Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2011-12) στα πλαίσια
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, βασίστηκε σε τέσσερις άξονες: την ενασχόληση των μαθητών με μία ερευνητική – διαθεματική
εργασία κατά τρόπο ομαδοσυνεργατικό, την διαθεματική προσέγγιση του προγράμματος,
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία. Το θέμα του σχεδίου εργασίας ήταν η ενέργεια και ο τίτλος του προγράμματος «ενεργειακά ταξίδια».
Λέξεις - κλειδιά: Σχέδιο εργασίας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, διαγενεακή μάθηση,
eLearning XHTML editor.
Εισαγωγή
Το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως
μετασχηματίζεται τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να αποτελεί για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ένα πεδίο γόνιμου προβληματισμού, διαπραγμάτευσης ζητημάτων κατά τρόπο διαθεματικό και σύνδεσης των προσλαμβανόμενων γνώσεων με δράσεις στο τοπικό σχολικό
και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα περιβαλλοντικά ζητήματα και να υιοθετήσουν ενεργό στάση σε
ζητήματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη και η κοινωνικοποίηση του παιδιού συντελείται σε ένα πλούσιο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο
βιώνονται συμπεριφορές και αναπαράγονται ορισμένα πρότυπα. Από έρευνες που έχουν
γίνει στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, διαπιστώνεται ότι οι φιλοπεριβαλλοντικές
στάσεις, οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια που ο μαθητής βρίσκεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με
το ρόλο του σχολείου αλλά και της οικογένειας να είναι καταλυτικός (Loughland et al., 2003·
Littledyke, 2004· Abeliotis et al., 2010).
Με βάση την παραπάνω συλλογιστική και με δεδομένο το ότι το κεφάλαιο της ενέργειας,
αν και δύσκολο εννοιολογικά, αποτελεί τμήμα του αναλυτικού προγράμματος για την Πέμπτη δημοτικού αποφασίστηκε στην ολομέλεια της τάξης να ασχοληθούμε με τα ενεργειακά ζητήματα. Στο σχέδιο εργασίας «ενεργειακά ταξίδια», πέρα από τις δραστηριότητες που
θα γίνονταν στην τάξη, υπήρξε η πρόβλεψη μέρος των εργασιών να γίνει και στο σπίτι από
κοινού με τους γονείς.
Επιπρόσθετα, με δεδομένη τη σημασία της αξίας που αποδίδουν οι μαθητές σε συγκεκριμένα μαθησιακά έργα, όταν αυτά συνάδουν με τα ενδιαφέροντά τους (Wigfield & Eccles,
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2000), προκρίθηκε η ενασχόληση των μαθητών και με δραστηριότητες μάθησης στις οποίες
έγινε χρήση νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να υπάρξει θετική επίδραση στους μαθητές και να
επηρεάσει τα κίνητρα μάθησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους βοηθήσει να εργαστούν
συνεργατικά.
Οι τέσσερις άξονες στους οποίους δομήθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας ήταν: η ενασχόληση των μαθητών με μία ερευνητική – διαθεματική εργασία κατά τρόπο ομαδοσυνεργατικό, η διαθεματική προσέγγιση του προγράμματος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία. Τα υπό διαπραγμάτευση θέματα ήταν η προσέγγιση της έννοιας ενέργεια, οι πηγές ενέργειας, ο διαχωρισμός των ενεργειακών πηγών σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
σχετίζονται με την ενέργεια και τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας. Η ερευνητική προσέγγιση
των παραπάνω ζητημάτων προσεγγίστηκε διαθεματικά μέσα από τεχνικές ιστοεξερεύνησης, προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν στη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου πληροφόρησης και ενημέρωσης. Επιπλέον, για να επιτευχθεί η ενεργός μάθηση η οποία θα
κινητοποιεί ολόπλευρα τους μαθητές, εφαρμόστηκαν βιωματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Το σχέδιο εργασίας σχεδιάστηκε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στο ψηφιακό περιβάλλον του λογισμικού eLearning XHTML editor (eXe), γεγονός το οποίο ενεργοποίησε περαιτέρω τους μαθητές και ουσιαστικά αποτελεί την καινοτομία του παρόντος σχεδίου εργασίας.
Περιγραφή του σχεδίου εργασίας
Το σχέδιο εργασίας «ενεργειακά ταξίδια» βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,
κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και είναι μια μορφή διδασκαλίας
που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη δόμηση σχέσεων ανάμεσα
στους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2004· Anderson et al., 2004). Συνεπώς μέσα στην ομάδα
πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις ενθάρρυνσης, αποδοχής και εμπιστοσύνης, αφού το τελικό
αποτέλεσμα της ομάδας εξαρτάται από τις συμπεριφορές όλων των μελών της ομάδας. Η
βιβλιογραφία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης υποδεικνύει πως οι δομές που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεσμών ανάμεσα στους μαθητές. Τα άτομα που συγκροτούν την ομάδα μπορούν να εκφράσουν σκέψεις
και να αναλάβουν δράσεις που σε ατομικό επίπεδο δε θα μπορούσαν, αφού η ομαδική συνεργασία δημιουργεί μια αναπτυξιακή δυναμική που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να
ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια σκέψης και πράξης (Slavin, 1996). Αυτό γίνεται γιατί στο
ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, η μάθηση δε συνίσταται απλά στην απόκτηση πληροφοριών,
αλλά επιτυγχάνεται μέσω μιας συνεχούς προσπάθειας επίλυσης εσωτερικών συγκρούσεων
που ανακύπτουν μέσα στην ομάδα με απώτερη επιδίωξη την επίτευξη του κοινού στόχου. Ο
κοινός στόχος επιτυγχάνεται με το να βοηθούνται μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας, να μοιράζονται το υλικό που βρίσκουν από διάφορες πηγές και να ενθαρρύνει ο ένας τις προσπάθειες του άλλου. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ομάδας, υπερτερούν έναντι εκείνων των μαθητών που εργάζονται σε ατομικό επίπεδο ή σε ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, όπως γίνεται συνήθως στις τάξεις που εφαρμόζεται η παραδοσιακή διδασκαλία (
Johnson & Johnson, 1999). Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες στις οποίες τα μέλη είχαν εναλλασσόμενους ρόλους και κατά κανόνα διέθετε η κάθε ομάδα από ένα φορητό υπολογιστή. Κατά περίπτωση και όπου κρινό-
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ταν από τον εκπαιδευτικό απαραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικοί
στόχοι του προγράμματος, οι ομάδες μπορούσαν να εφοδιαστούν με δύο επιπλέον φορητούς υπολογιστές.
Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε κατά τις ώρες της ευέλικτης ζώνης αλλά χρειάστηκε να
χρησιμοποιηθούν και ώρες από άλλα γνωστικά αντικείμενα, πάντα με κριτήριο ότι η ενασχόληση των μαθητών με το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεν θα γινόταν σε
βάρος του αναλυτικού προγράμματος άλλων γνωστικών αντικειμένων.
Αρχικά συζητήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης πιθανά θέματα διαπραγμάτευσης και αποφασίστηκε από κοινού η ενασχόληση με το θέμα της ενέργειας. Στη συνέχεια οι μαθητές
ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση του σχεδίου εργασίας το οποίο είχε σχεδιαστεί με το εργαλείο ανοικτού κώδικα eXe - eLearning XHTML editor, το οποίο αποτελεί μία φιλική, εύχρηστη και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογή παραγωγής πολυμορφικού μαθησιακού υλικού. Μέσω αυτού του εργαλείου δίνονται οι εξής τρεις επιλογές.
Πρώτον ο φάκελος των δραστηριοτήτων να επικολληθεί στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ
και οι μαθητές ακολουθώντας τις υπερσυνδέσεις να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο ή να ανοίξουν ενσωματωμένα αρχεία διαφόρων ειδών και να εργαστούν με ημιδομημένα φύλλα εργασίας στον υπολογιστή τους. Δεύτερον, αν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μπορούν να έχουν ενσωματωθεί οι διαδικτυακές πληροφορίες στο φάκελο των δραστηριοτήτων και ο μαθητές να εργαστούν κατά τον ίδιο τρόπο χωρίς όμως να απαιτείται
σύνδεση στο διαδίκτυο. Τρίτον, ο φάκελος μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και μέσω του διαδικτύου να έχουν πρόσβαση σε αυτόν οι μαθητές, οι γονείς τους και
η εκπαιδευτική κοινότητα.
Οι μαθητές σχεδίασαν εννοιολογικούς χάρτες της έννοιας ενέργεια, οι οποίοι προέκυπταν
τόσο από τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές των μαθητών όσο και από τις γνώσεις που
είχαν μετά από τη διδασκαλία της ενότητας ενέργεια στα φυσικά της Πέμπτης τάξης.
Στη συνέχεια, το σχέδιο εργασίας δομήθηκε σε δύο επίπεδα: Στο γνωστικό επίπεδο και στο
βιωματικό επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο οι μαθητές ασχολήθηκαν μέσω ιστοεξερευνήσεων
με την εύρεση των πηγών ενέργειας, τη διαπραγμάτευση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ενέργεια, τον διαχωρισμό των ενεργειακών πηγών σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες και των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε
ενέργεια. Τέλος, προσέγγισαν την έννοια του ενεργειακού αποτυπώματος. Πέρα από την
αναζήτηση των πληροφοριών, οι μαθητές έπρεπε να παρουσιάσουν την εργασία τους σε
άλλες περιπτώσεις υπό μορφή αναφοράς, σε άλλες περιπτώσεις υπό μορφή παρουσίασης
και σε άλλες περιπτώσεις υπό μορφή παρουσίασης στατιστικών πινάκων. Τις εργασίες τους
είχαν τη δυνατότητα να τις παρουσιάσουν με λογισμικά γενικής χρήσης όπως Word,
PowerPoint και Excel. Τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας ήταν ήδη ενσωματωμένα στο λογισμικό eXe. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας είχαν προβλεφτεί διαλείμματα ενημέρωσης στα οποία οι μαθητές διέκοπταν τις εργασίες τους και αντάλλασσαν μεταξύ τους πληροφορίες ή ενημερώνονταν για θέματα σχετικά με το υπό εκπόνηση σχέδιο
εργασίας.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές ασχολήθηκαν με εργασίες οι οποίες ήταν βασισμένες σε
βιωματικές προσεγγίσεις όπως παιχνίδι ρόλων, επίλυση προβλήματος, μελέτη πεδίου και
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μελέτη περίπτωσης. Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν αφίσες με τις οποίες
θα ενημέρωναν τη σχολική κοινότητα για τα αποτελέσματα των ερευνών τους, αφίσες για
την παρουσίαση του προγράμματος αλλά και τις προσκλήσεις για την παρουσίαση του προγράμματος.
Στο τέλος της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν σε ενσωματωμένες-επιλεγμένες ιστοσελίδες επίσημων φορέων σχετικών με την
ενέργεια και να διασκεδάσουν παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια σχετικά με το θέμα της
ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό και τα διαδικτυακά παιχνίδια λειτούργησαν ανατροφοδοτικά
γιοτ το σχέδιο εργασίας.
Μετά από την ολοκλήρωση κάθε εργασίας, οι μαθητές ανακοίνωναν τις εργασίες τους στην
ολομέλεια της τάξης, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη ανατροφοδότηση. Επιπλέον,
διενεργώντας διαμορφωτική αξιολόγηση, πέρα από την τελική αξιολόγηση, η οποία έγινε
κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ομάδες καλούνταν μετά από το τέλος κάθε
εργασίας να συμπληρώνουν το φύλλο αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο φύλλο αξιολόγησης
περιλάμβανε τρεις ερωτήσεις τις οποίες καλούνταν να απαντήσουν τα μέλη κάθε ομάδας
μετά από συμφωνία: «τι κάναμε καλά», «τι δεν κάναμε καλά» και «τι χρειάζεται να διορθώσουμε την επόμενη φορά». Αυτά ήταν τα διαλείμματα ανατροφοδότησης στα οποία γινόταν κριτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών αλλά και της ίδιας της
λειτουργίας της ομάδας αξιολογώντας τα επίπεδα συνεργασίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση λειτουργούσε ανατροφοδοτικά όχι μόνο ως προς το γνωστικό επίπεδο αλλά και ως προς
το πλαίσιο συνεργασίας της ομάδας. Στο τέλος του σχεδίου οι ομάδες κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες γνωστικού περιεχομένου ερωτήσεις (κάποιες από τις οποίες κατασκευάστηκαν με τη χρήση της εφαρμογής eXe και κάποιες ενσωματώθηκαν σε αυτήν αφού
πρώτα δημιουργήθηκαν με το λογισμικό HotPotatos), με σκοπό να αξιολογήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας.
Πέρα από τις εργασίες οι οποίες έγιναν στην τάξη, μέσω της εφαρμογής eXe, οι μαθητές
μπορούσαν να εμπλέξουν στη διαδικασία του σχεδίου εργασίας και τους γονείς τους και με
τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό η διαγενεακή μάθηση (Βασιλούδης,2010). Αυτό κατέστη δυνατό γιατί η πλατφόρμα του σχεδίου εργασίας καθώς επίσης η παραγωγή του πολυμορφικού μαθησιακού υλικού μπορούσε, όπως έχει επισημανθεί
παραπάνω, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή του εκπαιδευτικού και έτσι οι
γονείς να έχουν μέσω του οικιακού τους υπολογιστή (για όποιον υπήρχε αυτή η δυνατότητα) πρόσβαση στις εργασίες του προγράμματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχέδιο
εργασίας, επειδή δεν υπήρχε ενεργή ιστοσελίδα σχολείου, αναρτήθηκε και ήταν διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού (http://users.sch.gr/yvassiloudis/). Υπήρχαν σχεδιασμένες εργασίες (ενδεικτικά αναφέρεται το ενεργειακό μονοπάτι, η εύρεση του ενεργειακού
αποτυπώματος κ.ά.), οι οποίες μπορούσαν να γίνουν και στο σπίτι από κοινού μαζί με τους
γονείς. Η εμπλοκή των γονέων ήταν ένα από τα ζητούμενα του συγκεκριμένου προγράμματος, αφού όπως έχει αποδειχθεί με έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη συμβολή των γονέων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αγωγή των μαθητών του δημοτικού σχολείου προκύπτει ότι η οικογένεια, ως φορέας περιβαλλοντικής αγωγής, δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της (Abeliotis et al., 2010). Οι συμπεριφορές των γονέων δεν
είναι στο σύνολό τους φιλοπεριβαλλοντικές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργή-
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σουν ως ένα ισχυρό παράδειγμα για τα παιδιά τους μέσα από το οποίο θα μπορούν να διαμορφώσουν σταθερές φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Οι θετικές τους συμπεριφορές αποτελούν καλό παράδειγμα για τα παιδιά, όμως από τη στιγμή που αυτές δεν εκδηλώνονται σε
όλο το φάσμα των καθημερινών πρακτικών ή δε διέπονται από σταθερότητα, δεν μπορούν
να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά για το παιδί. Έτσι, επιδιώχθηκε η συνεργασία των γονέων και των μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευση, αφού
με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατό να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο
και για τους γονείς αυτών.
Ως προς τη διαθεματική προσέγγιση του προγράμματος αναφέρεται ενδεικτικά η σύνδεση
του σχεδίου εργασίας με τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της
Φυσικής, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Πληροφορικής και της Αισθητικής Αγωγής.
Ως προς τον άξονα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, στο σημείο αυτό θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η δυνατότητα που δινόταν στον εκπαιδευτικό μέσω της εφαρμογής eXe, το
οποίο αποτελεί εργαλείο ανοικτού κώδικα, να επεμβαίνει και να τροποποιεί, να διορθώνει
ή να εμπλουτίζει κατά περίπτωση όχι μόνο τις εργασίες των μαθητών αλλά ακόμα και το
περιβάλλον εργασίας. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν κατέστη απαραίτητο στο συγκεκριμένο
σχέδιο εργασίας. Η επισήμανση γίνεται για να επισημανθεί το ότι το συγκεκριμένο σχέδιο
εργασίας, έτσι όπως αναπτύχθηκε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλους μαθητές του σχολείου, διαφορετικών γνωστικών επιπέδων και διαφορετικών ηλικιών. Επιπλέον,
αποτελεί ένα έτοιμο σχέδιο εργασίας, το οποίο μπορεί κατά περίσταση να χρησιμοποιηθεί
και κατά την επόμενη σχολική χρονιά ή και σε άλλες σχολικές μονάδες. Τέλος, η αξιοποίηση
του διαδικτύου στο πλαίσιο σχολικών προγραμμάτων μπορεί να αναδείξει τη δυναμική του
μέσου με άντληση πληροφοριών και ενημέρωσης σε ποικιλία μορφών και μέσων. Οι ερευνητικές εργασίες που βασίζονται σε ιστοεξερευνήσεις παρακινούν το μαθητή να εστιάσει
στη χρήση των πληροφοριών και όχι στην αναζήτηση καλλιεργώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο
την κριτική του σκέψη.
Το λογισμικό eLearning XHTML editor (eXe)
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας σχεδιάστηκε με το eXe, το
οποίο είναι ένα εργαλείο συγγραφής υλικού e-learning ανοικτού κώδικα (διατίθεται δωρεάν για εγκατάσταση και χρήση και μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα ανάλογα με τους
στόχους του εκπαιδευτικού. Αποτελεί ένα περιβάλλον δημιουργίας ιστοσελίδων και πολυμορφικού μαθησιακού υλικού με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και έκδοση διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού χωρίς να απαιτούνται γνώσεις HTML κώδικα.
Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο γιατί παρέχει έτοιμο περιβάλλον για την κατασκευή των μαθησιακών αντικειμένων μέσω των προεγκατεστημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων iDevices
(instructional Devices). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατασκευάσει εύκολα και γρήγορα διδακτικά σενάρια και ιστοεξερευνήσεις με χρήση ΤΠΕ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης,
προσθέτοντας ή αφαιρώντας κατά περίπτωση πληροφορίες και φύλλα εργασίας, ενώ μπορεί να κατασκευάζει και τις δικές του εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το μαθησιακό υλικό
μπορεί εύκολα και γρήγορα να εξαχθεί με τη μορφή αυτόνομων δομημένων HTML σελίδων
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και να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ως πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επομένως, μπορεί εύκολα το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας να εφαρμοστεί στο σχολείο και
να διαχυθούν άμεσα τα αποτελέσματά του στη σχολική κοινότητα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολικά ή επιλεκτικά κατά δραστηριότητα και από άλλες τάξεις. Επιπλέον, εφόσον μπορεί να ενσωματωθεί σε υπάρχουσα ιστοσελίδα του σχολείου, το διδακτικό υλικό
μπορεί να προσπελαστεί και από τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά κατά την υλοποίηση του προγράμματος, μεγιστοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τα οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας με τους γονείς. Τέλος, το μαθησιακό υλικό, οι
ιστοεξερευνήσεις αλλά και οι δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν κατά περίπτωση
και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθούν ή να αναπροσαρμοστούν μέσω της
πλατφόρμας eXe, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι το λογισμικό eXe υποστηρίζει html αρχεία, μπορεί όλη η
πλατφόρμα του σχεδίου εργασίας καθώς επίσης η παραγωγή του πολυμορφικού μαθησιακού υλικού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Έτσι, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει το μέσο διάχυσης και προβολής των εργασιών, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των ομάδων εργασίας όχι μόνο προς την οικεία τοπική σχολική κοινωνία αλλά
προς όλη τη σχολική κοινότητα. Επίσης, πέρα από την ανάπτυξη περιεχομένου και τη δημοσίευση ως ιστοσελίδα, το eXe μπορεί να δημοσιευθεί και σε διαφορετικά πρότυπα , όπως
SCORM, όπου το εξαγόμενο είναι πακέτο SCORM και μπορεί να φορτωθεί σε οποιοδήποτε
σύστημα διαχείρισης μάθησης ή πηγή εκπαιδευτικού υλικού (Learning Object Repository)
συμβατό με το πρότυπο SCORM και , IMS, όπου το εξαγόμενο ακολουθεί ένα τρόπο οργάνωσης μαθησιακού υλικού, διεθνώς αναγνωρισμένο και μπορεί να φορτωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης μάθησης ή πηγή εκπαιδευτικού (Σοφός & Κώστας, 2009).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eXe υπάρχουν στις ακόλουθες δικτυακές διευθύνσεις: http://exelearning.org/ & http://hermes.di.uoa.gr/exe/
Αξιολόγηση και συμπεράσματα
Το κύριο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την τελική αξιολόγηση του προγράμματος είναι ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί τόσο σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο όσο
και στον τομέα δεξιοτήτων επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι οι μαθητές κατάφεραν να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες, να αντιληφθούν την παγκοσμιότητα και την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να συσχετίσουν ορισμένες περιβαλλοντικές καταστροφές με το βαθμό
παρέμβασης του ανθρώπου πάνω στο φυσικό περιβάλλον, να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και να κατανοήσουν την έννοια της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων. Επίσης, κατάφεραν να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία του περιβάλλοντος, κατανοώντας τη σχέση του φυσικού
περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη
τις πληροφορίες που ανασύρουν και να λειτουργήσουν συνεργατικά. Επιπλέον, ανέπτυξαν
δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, κατάφεραν να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά τις εργασίες τους, ασκήθηκαν χειρισμό Η/Υ και στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
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και μπόρεσαν να και να αξιοποιούν πληροφορίες από πηγές. Τέλος, στο βαθμό που αυτό
κατέστη δυνατό, ανέπτυξαν δεξιότητες για ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο με στόχο τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ενημέρωση της
τοπικής κοινωνίας.
Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν θετική και τα αποτελέσματα της
συνεργασίας ήταν θετικά τόσο για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας όσο και για το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε σχέση με την εμπλοκή στην παρούσα φάση είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, δηλαδή το να αποτελέσουν οι γονείς σε
βάθος χρόνου παράδειγμα για τα παιδιά τους ως προς την ανάληψη υπεύθυνων συμπεριφορών προς το περιβάλλον, αφού σύμφωνα με έρευνες, τα αποτελέσματα αυτής της αγωγικής δράσης είναι δυνατό να είναι περισσότερο αποτελεσματικά στην προώθηση των σκοπών της περιβαλλοντικής αγωγής από ότι η τυπική εκπαίδευση που συντελείται στο σχολείο.
Επίσης, στις ομάδες, οι οποίες εργάστηκαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και λειτούργησαν στα πλαίσια του διαθεματικού περιβαλλοντικού προγράμματος, φαίνεται ότι
αναπτύχτηκαν κίνητρα σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και παρατηρήθηκε ενδυνάμωση της συνεργατικής μάθησης. Μέσα από τις παράλληλες δραστηριότητες του προγράμματος, οι μαθητές άρχισαν σταδιακά να αποκτούν ουσιαστικότερο λόγο και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων
έφτασαν σε υψηλό επίπεδο επικοινωνίας, καθιστώντας ευκολότερη τη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και των προβλημάτων που ήταν δυνατό να προκύπτουν κατά τη διαδικασία. Συμπερασματικά, η ενασχόληση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, μέσω μιας μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής προσέγγισης, τους έδωσε το κίνητρο να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις κύριες εργασίες του περιβαλλοντικού προγράμματος.
Τέλος ο σχεδιασμός καινοτόμων δραστηριοτήτων με το εργαλείο συγγραφής υλικού elearning eXe δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διευρύνει την επαφή του με τις ΤΠΕ,
καθώς μπορεί εύκολα να δημιουργήσει τις δικές του διδακτικές παρεμβάσεις και σχέδια
εργασίας μέσω ενός εύχρηστου και δημιουργικού περιβάλλοντος εργασίας.
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Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού
για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω Η/Υ
Μαρία Λούντζη1 και Κωνσταντίνος Αμπελιώτης2
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1 Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός ΠΕ15, E-mail: marlountzi@yahoo.gr
2 Επίκουρος Καθηγητής, E-mail: kabeli@hua.gr
Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αφορά στη διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λογισμικής εφαρμογής «Το σπίτι ως πηγή ρύπανσης». Η θεματολογία του εκπαιδευτικής εφαρμογής διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες, Νερό, Ενέργεια, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Απορρίμματα και Βιοποικιλότητα. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση, εκπαιδευτικά παιχνίδια - φύλλα εργασίας και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της διδασκαλίας περιβαλλοντικών θεμάτων, εμπλουτίζοντας παράλληλα το παιδαγωγικό υλικό που
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διεξαγωγής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ως εκπαιδευτικό λογισμικό υλικό, στοχεύει στην αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ του χρήστη και του εργαλείου, ώστε το υποκείμενο να λαμβάνει μέρος σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία παροτρύνει στην ενεργό συμμετοχή του κατά τη διδακτική πράξη. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση της επίδρασης του λογισμικού
στην ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών θεμάτων που εμπεριέχονται
σε αυτό.
Λέξεις – κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, υπολογιστική τεχνολογία, αξιολόγηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλληλεπιδραστική μάθηση.
Εισαγωγή
Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι δυνατότητες που προσφέρουν αποτελεί στις μέρες μας μια ευκαιρία για επαναδιατύπωση
των στόχων και του διδακτικού πλαισίου του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτω από το
πρίσμα αυτό, καθίσταται εφικτή η επανεξέταση των διαδικασιών της διδασκαλίας και
της μάθησης, ο επαναπροσδιορισμός «παγιωμένων ιδεών», καθώς και η έκφραση νέων
και καινοτόμων πρωτοβουλιών. Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ, ο τεχνολογικός «αλφαβητισμός» και η ανάπτυξη διαχρονικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, θεωρούνται σήμερα τμήμα του
πυρήνα της βασικής εκπαίδευσης, αντίστοιχης σπουδαιότητας με την ανάγνωση και τη
γραφή (UNESCO, 1994).
Οι Τ.Π.Ε. βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν εικόνα για δομές και φαινόμενα που
δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν, να μορφοποιήσουν έννοιες δυσνόητες και να πειραματιστούν σε πρωτότυπες λύσεις για τα προβλήματα που εξετάζουν. Με τον τρόπο
αυτό, οι μαθητές δεν θα είναι οι άκριτοι ακροατές και οι παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων του εκπαιδευτικού, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα
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από την αλληλεπίδραση και την προσωπική τους ενασχόληση με τα θέματα που τους
απασχολούν. Ιδιαίτερα οι Η/Υ, που το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι η αλληλεπιδραστική επικοινωνία με το χρήστη, δύναται να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά προς
αυτή την κατεύθυνση (McFarlane, 1997· Squires & McDougall 1994· Trinidad, 1997 · Underwood, 2000).
Μέσα στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) αποσκοπεί στη διαμόρφωση πολιτών ενημερωμένων, ικανών, υπεύθυνων και πρόθυμων να
αναπτύξουν φιλοπεριβαλλοντική δράση, προσεγγίζοντας τα περιβαλλοντικά θέματα με
διεπιστημονικό τρόπο, προωθώντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του συνεργατικού τρόπου μάθησης και συμβάλλοντας στο "άνοιγμα" του σχολείου στη ζωή (Fien,
2000· Φλογαΐτη, 1998· Palmer & Neal, 1994).
Η ένταξη του Η/Υ στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.)
βελτιώνει ουσιαστικά τη διδακτική πράξη (Crook, 1998· Haugland & Wright, 1997· Peck
& Dorricot, 1992· Solomonidou & Kolokotronis, 2001). Ειδικότερα, με τη βοήθεια της υπολογιστικής τεχνολογίας, η διδασκαλία πλεονεκτεί ψυχολογικά (ενδυνάμωση της ικανοποίησης των μαθητών κ.ά.), διδακτικά (εφαρμογή διδακτικών αρχών και μεθόδων
όπως αυτενέργεια, επανατροφοδότηση κ.λπ.), καθώς και οργανωτικά (συστηματικότερη
οργάνωση της ύλης, κ.ά.) (Silverman, 1995).
Σκοπός – αντικείμενο της έρευνας.
Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και
η αξιολόγηση από μαθητές και εκπαιδευτικούς του λογισμικού «Το σπίτι ως πηγή ρύπανσης», που συνιστά ένα εκπαιδευτικό cd-rom με διαδραστικά πολυμέσα, το οποίο
σχεδιάστηκε με απώτερο σκοπό να υποστηρίξει τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων με ελκυστικό, αλλά και δυναμικό, αλληλεπιδραστικό τρόπο. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού αποπειράται την αξιοποίηση της υπάρχουσας παιδαγωγικής, διδακτικής και ερευνητικής εμπειρίας σε περιβαλλοντικά θέματα,
εκμεταλλευόμενος τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την υπάρχουσα τεχνογνωσία παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού.
Το εγχείρημα για μία τέτοια έρευνα βασίζεται στην άποψη ότι τα εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας μπορούν να διευκολύνουν μία νέου τύπου μαθησιακή εμπειρία στo
πλαίσιo εφαρμογής της Π.Ε.: παιδιά απασχολημένα στην ενεργό «κατασκευή» και χρήση
της γνώσης και όχι παθητικοί δέκτες αποσπασματικών δεδομένων (Jones & Paolucci,
1998· Hoyles et al., 1991· Mercer, 1994· Mevarech & Kramarski, 1992· Sherin & diSessa,
1993). Το ενδιαφέρον, λοιπόν, της έρευνας εστιάζεται στο αν η αξιοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο διδασκαλίας περιβαλλοντικών θεμάτων
δύναται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού.
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Σχεδιασμός και ανάπτυξη του πολυμεσικού λογισμικού.
Σύμφωνα με τους Druin & Solomon (1996), «η σχεδίαση εκπαιδευτικών λογισμικών εφαρμογών πρέπει να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά των πολυμεσικών στοιχείων και των
υπερμεσικών δομών, δίχως να αποπροσανατολίζει τον χρήστη και να τον αποσπά από το
περιεχόμενο». Κάτω από το πρίσμα αυτό, η δομή, σύμφωνα με την οποία αναπτύχθηκε
το συγκεκριμένο λογισμικό υλικό, είναι γραμμική με άλματα, επιτρέποντας στο χρήστη
να επιστρέψει σε ένα κεντρικό σημείο και από αυτό να επιλέξει άλλες διαδρομές. Η
γραμμική σχεδίαση με άλματα αντιστοιχεί στην εφαρμογή της πληροφορίας που συνήθως λαμβάνεται σε ένα τμήμα της διαδρομής και εφαρμόζεται σε ένα άλλο. Ο μαθητής
πρέπει να γνωρίζει τα δεδομένα, να κατανοεί τις διεργασίες και να εφαρμόζει τις κατάλληλες πληροφορίες σε διαφορετικές καταστάσεις, επιλέγοντας τις διαδρομές.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Dreamweaver MX καθώς και
με pure HTML Script Language. Η εγκατάσταση του πολυμεσικού λογισμικού επιδιώχθηκε να είναι εύκολη με σαφείς και απλές οδηγίες και χωρίς πολύπλοκα βήματα. Κατά τη
λειτουργία του, το cd-rom «τρέχει» γρήγορα, χωρίς να γίνονται μεγάλες παύσεις από
οθόνη σε οθόνη μετά από επιλογή του χρήστη ή από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.
Η πλοήγηση είναι εύκολη και απλή χωρίς αποπροσανατολισμό και πραγματοποιείται
μέσω του κεντρικού μενού της πολυμεσικής εφαρμογής. Ο έλεγχος των ενεργειών κατά
την πλοήγηση ανήκει στο χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει τα βήματα που
επιθυμεί χωρίς να εγκλωβίζεται, εφόσον υπάρχει πάντοτε δυνατότητα εξόδου από την
εφαρμογή.
Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πολυμεσικό εκπαιδευτικό cdrom με τρόπο ευχάριστο και χωρίς να αισθάνονται ότι απειλούνται από αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένες ενέργειές τους. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται εφόσον οι βασικές τουλάχιστον λειτουργίες δύναται να εκτελεστούν με ευκολία. Το λογισμικό, δηλαδή, παρέχει ευκολία στο άνοιγμα, στην έξοδο και στη χρήση
του. O Henninger (1994) υποστηρίζει ότι «το παιδί είναι πολύ πιθανό να νιώσει εκνευρισμό, αποτυχία και αμφιβολίες για τις ικανότητες του αν δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το λογισμικό με ευκολία και αυτόνομα».
Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το γεγονός, ότι η συγκεκριμένη λογισμική εφαρμογή
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ρυθμίζουν μόνοι τους την ταχύτητα με την οποία
την εξερευνούν. Δεν θα πρέπει από τους χρήστες να απαιτείται είτε να ανταποκρίνονται
στα ερωτήματα με καθορισμένο ρυθμό είτε να περιμένουν ένα προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν την κατεύθυνσή τους και να μπορούν να επιστρέφουν στο κύριο μενού επιλογών όποτε το επιθυμούν, να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα διαφυγής «escape»
(Haungland & Wright, 1997).
Επιπρόσθετα, το εκπαιδευτικό λογισμικό υλικό προκειμένου να συμβάλει στην γνωστική
ανάπτυξη των παιδιών, παρέχει απεριόριστες ευκαιρίες για δοκιμή και λάθος, ενθαρρύ-
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νοντας τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Με το να μπορούν οι μαθητές να δοκιμάζουν πολλές λανθασμένες απαντήσεις στα φύλλα εργασίας που εμπεριέχει το λογισμικό,
έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές συγκρίσεις και να εντρυφίσουν
ουσιαστικά σε μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία για τη
διόρθωση των λανθασμένων απαντήσεων και την επίλυση προβλημάτων, οι μαθητές
υποβοηθούνται στην οικοδόμηση των γνωστικών τους δομών (Druin, 1997· Haugland &
Wright, 1997).
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του cd-rom, ταξινομείται σε θεματικές ενότητες / υποενότητες που περιλαμβάνονται σε σελίδες και η συρραφή πολλών σελίδων οδηγεί στη μορφή ενός αλληλεπιδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου. Η θεματολογία του
εκπαιδευτικού λογισμικού διαρθρώνεται σε 5 βασικές ενότητες: Νερό, Ενέργεια, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Απορρίμματα και Βιοποικιλότητα (Σχήμα 1). Η κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού περιλαμβάνει: θεωρητική προσέγγιση, εκπαιδευτικά παιχνίδια φύλλα εργασίας και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Σχήμα 1: Η αρχική οθόνη για την επιλογή των θεματικών ενοτήτων.

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό βιβλίο διαφέρει από ένα συμβατικό, αφ’ ενός στο ότι ο
αναγνώστης δεν υποχρεούται να το αναγνώσει σειριακά αλλά μπορεί να μεταπηδά από
τη μία σελίδα στην άλλη με χρήση των κουμπιών πλοήγησης και αφετέρου στο ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με αυτό, δεχόμενος ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις / επιλογές
του. Σύμφωνα με τον Boyle (1997), ο μαθητής θα πρέπει να είναι πάντα εκείνος που θα
αποφασίζει αν θα πρέπει να κινηθεί μπρος ή πίσω πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί, ώστε
να μπορέσει να αποκτήσει μόνος του τη γνώση με τη βοήθεια της πολυμεσικής εφαρμογής.
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O σχεδιασμός του λογισμικού απαιτούσε μεγάλη προσοχή, ώστε η διεπιφάνεια χρήστη –
μηχανής να είναι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φιλική προς τον χρήστη / μαθητή. Ένα
από τους στόχους ήταν η ελαχιστοποίηση του φόβου των μαθητών ως νέων χρηστών
μπροστά στον υπολογιστή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε λοιπόν στην δημιουργία ενός user
– interface που να μην υπερφορτώνει τον χρήστη με προβλήματα πολλαπλών επιλογών.
Ο Henninger (1994) ισχυρίζεται ότι «τα εκπαιδευτικά λογισμικά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό επιλογών σε κάθε οθόνη έτσι ώστε ο μαθητής να μην χάνει
χρόνο μαθαίνοντας το πώς να χειρίζεται το λογισμικό αλλά με λιγότερες λειτουργίες να
προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει».
Η φιλοσοφία αυτή συνοψίζεται στην φράση «Low entry, High Ceiling», «Χαμηλή είσοδος,
Υψηλή οροφή». Το λογισμικό δηλαδή έχει χαμηλές αρχικές απαιτήσεις και οι μαθητές
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εύκολα μετά από μία σύντομη παρουσίαση από τον
εκπαιδευτικό, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που οι μαθητές δεν έχουν καμία πρότερη εμπειρία με τη χρήση Η/Υ. Στη συνέχεια, όμως, το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί
να παρουσιάσει πιο σύνθετες διαδικασίες με έναν τρόπο που να έχει νόημα για τους
μαθητές και να τους βοηθά να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και γνώσεις. Η «υψηλή οροφή» σημαίνει επίσης ότι το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να διδάξει στους μαθητές δυναμικές έννοιες. Έννοιες που θα τους δημιουργήσουν κοινωνικό – γνωστική σύγκρουση,
θα τους βοηθήσει να ενσωματώσουν γνώσεις και να τις εφαρμόσουν σε παρόμοιες περιπτώσεις (Druin, 1997· Haugland & Wright, 1997).
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής λογισμικής
εφαρμογής είναι η αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση συνιστά το στοιχείο εκείνο που
ορίζει τη διαλογική σχέση μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστικού περιβάλλοντος, παρέχοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνεί με αυτό και να καθορίζει τη ροή
των πληροφοριών που εκτυλίσσεται ανάλογα με τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τελικά
τις κινήσεις του (Druin, 1997). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το λογισμικό περιλαμβάνει δραστηριότητες (φύλλα εργασίας) με άμεση ανατροφοδότηση που υλοποιείται με παρουσίαση στην ίδια οθόνη του ερωτήματος αλλά και της απάντησης του μαθητή-χρήστη.
Η λειτουργία της εφαρμογής επιτυγχάνεται με τη χρήση του ποντικιού. Το πληροφοριακό υλικό της κάθε θεματικής ενότητας εμπεριέχεται σε σελίδες, χωρίς να υποχρεώνει
τον μαθητή να το αναγνώσει σειριακά αλλά να μπορεί να μεταπηδά από τη μία σελίδα
σε άλλη με τη χρήση των κουμπιών πλοήγησης, που βρίσκονται στο τελευταίο τμήμα
του μενού επιλογής θεματικών αξόνων. Ο μαθητής, λοιπόν, καλείται να επιλέξει το «μονοπάτι» της θεματικής ενότητας που τον ενδιαφέρει από το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής.
Τα φύλλα εργασίας που εμπεριέχονται στο λογισμικό φιλοδοξούν να ενισχύσουν την
εξάσκηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού τους διέπεται από τη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Η κατασκευή τέτοιου είδους
δραστηριοτήτων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και προσφέρουν
προκλήσεις, συντελεί και στη διατήρηση της προσοχής και της θέλησης για ενασχόληση
με το cd-rom (Druin, 1997).
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Τέλος, ο εμπλουτισμός των κειμένων με έντονα χρώματα, βίντεο, στατικές και κινούμενες εικόνες (gif – animations) δύναται να αυξήσει την παραστατικότητα και την αποτελεσματικότητα του πολυμεσικού λογισμικού υλικού ως μέσου μάθησης, καθώς ενισχύεται το ενδιαφέρον και η ενεργοποίηση της προσοχής των μαθητών, στοιχεία απαραίτητα
για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του πολυμεσικού τίτλου. Αναλυτικότερα, η
επιλογή των εικόνων δεν βασίστηκε μόνο σε κριτήρια αισθητικής, αλλά μελετήθηκε και
αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα τους, δηλαδή κατά πόσο είναι ευκρινείς και έχουν
νοηματικό περιεχόμενο.
Εφαρμογή και αξιολόγηση του πολυμεσικού λογισμικού
Το λογισμικό εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίων από 400 μαθητές
της Β’ και Γ’ τάξης προερχόμενους από Γυμνάσια του Δήμου Αιγάλεω (1ο 2ο, 3ο, 5ο & 8ο)
κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Η ερευνήτρια εκπαίδευσε πρώτα τους 20 εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια αυτοί εφάρμοσαν το εκπαιδευτικό υλικό στα σχολικά τμήματά
τους κάνοντας χρήση των αιθουσών πληροφορικής των αντίστοιχων σχολείων. Το κάθε
τμήμα αποτελούνταν από 20 μαθητές κατά μέσο όρο. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, λειτούργησαν πολλαπλασιαστικά για την εφαρμογή του λογισμικού.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πολυμεσικής λογισμικής εφαρμογής, οι
μαθητές: α) θεωρούν εύκολη την πλοήγηση από τη μία σελίδα στην άλλη του λογισμικού
(94,75%), β) πιστεύουν ότι τα κείμενα που εμπεριέχονται στο cd-rom είναι απολύτως
κατανοητά (94%), γ) είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τις εικόνες και τα γραφικά του λογισμικού (86,20%), δ) είναι σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένοι από τα φύλλα
εργασίας του λογισμικού υλικού (91,25%), ε) υποστηρίζουν σε ποσοστό (57,80%) ότι δεν
χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Παράλληλα, το 21,60% του δείγματος ισχυρίζεται ότι πρέπει να αλλάξουν τα γραφικά, το 11,30%
το περιεχόμενο, το 6% η πλοήγηση και το 3,30% ο τρόπος εγκατάστασης του cd-rom και
ζ) εμφανίζονται ως σίγουροι (77,30%) στο ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη λογισμική εφαρμογή και μόνοι τους (χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού).
Το λογισμικό, επίσης, αξιολόγησαν μέσω ερωτηματολογίου και οι 20 εκπαιδευτικοί. Χαρακτήρισαν σχεδόν στο σύνολό τους, ως εύκολη τη λογισμική εφαρμογή όσον αφορά τη
χρήση της και ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού
λογισμικού. Εμφανίζονται σχεδόν απολύτως ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο, τα
παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Όσον αφορά στο πώς οι μαθητές αντιμετώπισαν τη διδασκαλία μέσω της συγκεκριμένης λογισμικής εφαρμογής, οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν εύκολα και ενθουσιάστηκαν με το
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό ενώ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πολύ εύκολα χωρίς τη βοήθειά τους.
Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας περιβαλλοντικών θεμάτων, ε-
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μπλουτίζοντας παράλληλα το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της
διεξαγωγής προγραμμάτων Π.Ε. Το εκπαιδευτικό πολυμεσικό λογισμικό σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Ενσωματώνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων σε παιγνιώδη μορφή. Παράλληλα, επιδιώκει μέσα από μία διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και με ένα πλούσιο σε οπτικά ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον την ενεργό εμπλοκή του μαθητή για την ανακάλυψη της γνώσης και την περαιτέρω τροποποίηση της συμπεριφοράς του απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς και μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου μέσω της συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν
θετικοί όσον αφορά την υποστήριξη της διδακτικής πράξης της Π.Ε. μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού.
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Τάξεις Δύο, Κανάλι Ένα: ‘Ένα συνεργατικό κανάλι μάθησης στο Youtube
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η εξ’ αποστάσεως συνεργασία δύο δημόσιων νηπιαγωγείων μέσα από ένα κοινό διαδικτυακό κανάλι στην πλατφόρμα youtube που ονομάζεται taxeis2kanali1. Οι μαθητές των δύο τάξεων γίνονται θεατές και παράλληλα παραγωγοί οπτικοακουστικού υλικού, αποδεικνύοντας ότι το βίντεο δεν είναι απλώς ένα εποπτικό
εργαλείο αλλά ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης και αλληλεπίδρασης. Η εκπαίδευση στα
μέσα, ως όρος, προϋποθέτει την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ατόμου
στα μέσα, αλλάζοντας τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης από τη χρήση των μέσων ως
εποπτικά εργαλεία διδασκαλίας στην παραγωγή ψηφιακών έργων με τα μέσα και στον
αναστοχασμό.
Λέξεις - κλειδιά: παραγωγή βίντεο, νηπιαγωγείο, δημιουργικότητα, συνεργασία, youtube
Εισαγωγή
Με την εμφάνιση όλο και περισσότερων νέων μέσων, που συνδυάζουν λειτουργίες εικόνας,
ήχου και κειμένου, προσθέτοντας τη διάσταση της διάδρασης για το χρήστη-θεατή, η εκπαιδευτική κοινότητα αναφέρεται πλέον στον πολυτροπικό αλφαβητισμό (multi-literacies)
προκειμένου να καλύψει όλο το φάσμα των μέσων. Σε αυτόν τον πολυδιάστατο κόσμο τα
παιδιά ψυχαγωγούνται ενώ παράλληλα επιχειρούν να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει (Popper και Condry,1995). Παιδιά 0 έως 5 ετών σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες
(Rideout, V.-Vanderwater,E.,Wartella,E., 2003) συμμετέχουν ενεργά στην ψηφιακή πραγματικότητα και το αποδεικνύουν υιοθετώντας ψηφιακές συνήθειες, όπως να χειρίζονται μόνα
τους συσκευές αναπαραγωγής ταινιών, να δημιουργούν προσωπικές συλλογές ψηφιακών
παιχνιδιών και ταινιών, να παρακολουθούν τον αγαπημένο τους ήρωα σε όλα τα μέσα (τηλεόραση, διαδίκτυο, βιντεοπαιχνίδια). Έχοντας, λοιπόν, πρόσβαση σε πληροφορίες, εικόνες, υπερκείμενα, το παιδί χρειάζεται να εξασκηθεί στην οργάνωση και την κριτική ανάλυση των πληροφοριών, καλλιεργώντας σταδιακά την ικανότητά του να μαθαίνει στον ψηφιακό κόσμο (Βοσνιάδου,Σ. 2006).
Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσω του αναλυτικού προγράμματος δεν
αρκεί για να υποθέσουμε ότι η εκπαίδευση συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σημαντική είναι η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες σε δραστηριό-
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τητες που έχουν νόημα για αυτούς. Η αλλαγή στην στάση του εκπαιδευτικού συνίσταται
στην υιοθέτηση της μαθητοκεντρικής προσέγγισης μέσω της συνδιαμόρφωσης της διδασκαλίας από δασκάλους και μαθητές, στην αποδοχή ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν και είναι
εξοικειωμένοι με τα νέα μέσα και τέλος στην καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας που
χαρακτηριστικά προωθείται στα νέα μέσα. Διαπιστώνουμε στη σύγχρονη βιβλιογραφία ότι
δύο σημαντικά κριτήρια για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι
η δημιουργικότητα και η συνεργασία. Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση εννοούμε την παραγωγή αυθεντικών και πρωτότυπων έργων από τους μαθητές, έχοντας συγκεκριμένο στόχο, και καλλιεργώντας την κριτική ικανότητα ως προς της αξία των έργων τους (NACCCE,
1999). Η συνεργασία στα νέα μέσα προωθείται μέσα από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες εισάγουν ένα είδος κοινωνικής δημιουργικότητας , που αποτελείται από
την συνένωση των ατομικών προσπαθειών. Οι κοινότητες συνεργασίας που αναπτύσσονται
στο διαδίκτυο σπάνε το σύνορα του χώρου και του χρόνου, ενώ παράλληλα μας υπενθυμίζουν ότι είναι ανάγκη να αποφύγουμε την εκπαίδευση του χθες για τα παιδιά του αύριο
(Prensky, 2005).
Τα παιδιά ως παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
Στις σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων το βίντεο συμπεριλαμβάνεται ως βασικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείται για να εμπλουτίζει, να δραματοποιεί και να προσδίδει έμφαση. Προσθέτει
ρεαλισμό και συντελεί στην ενθάρρυνση του χρήστη για δικές του παραγωγές. Με την χρήση του ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις
για την εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Τα παιδιά ως θεατές αναπτύσσουν κριτήρια και επιλέγουν τα
προγράμματα που θα παρακολουθήσουν, μάλιστα σύμφωνα με έρευνες φαίνεται ότι προτιμούν εκείνα τα οπτικοακουστικά έργα που περιέχουν μία γνωστική πρόκληση για τα ίδια
ή που δημιουργούν στον θεατή συναισθηματική φόρτιση (Browne,N.1999). Οι ανάγκες,
όμως, του σύγχρονου μαθητή δεν περιορίζονται μόνο στη θέαση ή στη χρήση αλλά στην
επιθυμία του να μετατρέψει την παθητική σχέση που έχει αναπτύξει με τα μέσα σε ενεργητική και αυτό συμβαίνει όταν από θεατής γίνεται παραγωγός (Duncan,B.et al.,1989). Η παραγωγή ψηφιακών έργων δεν είναι φαινόμενο ξένο από τον κόσμο των παιδιών, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους, απλώς ακόμα δεν έχουν προσπαθήσει συστηματικά σε
αυτήν την κατεύθυνση. Είναι μία μορφή μάθησης που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν το
δυναμικό τους εκτός του γραπτού πολιτισμού που προωθεί το σχολείο, θα βοηθήσει ακόμα
και τους λιγότερο δραστήριους μαθητές να συμμετάσχουν χωρίς άγχος, όπως έχει αποδειχθεί και σε έρευνες που δοκιμάζουν αυτές τις μεθόδους.
H αξιοποίηση του βίντεο ως εποπτικού και τεχνολογικού μέσου, ειδικά αν υποστηρίζει την
εμπλοκή των μαθητών σχεδόν σε όλα τα στάδια δημιουργίας του, αποδεικνύεται μία καινοτόμα προσθήκη στο παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Κατά την παιδαγωγική αξιοποίηση μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η επιλογή των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του μέσου που επιλέγεται, καθώς εμπλεκόμενο σε σενάρια διδασκαλίας
θα πρέπει να ευνοεί την ελευθερία για ενεργό συμμετοχή, δράση και ανάπτυξη κριτικής
σκέψης των μαθητών. Στα στάδια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων παρατηρούμε ότι δίνεται η δυνατότητα
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στους μαθητές να κατακτήσουν τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά, να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους (Loveless,A.,et al 2006).
Τα οφέλη που αποκομίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη διαδικασία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι πολλαπλά και αφορούν κυρίως στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές είναι ότι έχουν την ευκαιρία να
πειραματιστούν σε εναλλακτικές μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης (Θεοδωρίδης,
Μ.2009), να αποκωδικοποιήσουν τα μέσα γνωρίζοντας τα στάδια παραγωγής ενός οπτικοακουστικού προϊόντος, (Buckingham,D. 2008) και βεβαίως να αναπτύξουν δεξιότητες εποικοδομητικής κριτικής για τον εαυτό τους και για τους συμμαθητές τους. Μέσα από τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται στην περαιτέρω εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες, με την κατάκτηση χειρισμού απαιτητικών εργαλείων, και εξασκήθηκαν στην υιοθέτηση
διαφορετικών προσεγγίσεων για το σχεδιασμό εναλλακτικών και ανοιχτών εμπειριών μάθησης για τους μαθητές (Loveless,A.,et al 2006).
Διαδικτυακή συνεργασία και δημιουργικότητα ως κινητήριες δυνάμεις
Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι και η καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή να
διαχειρίζεται την συνδυασμό των μέσων. Η χρήση ενός Μέσου συνδέεται με τη χρήση ενός
άλλου Μέσου. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στα «παλιά» και τα «νέα» Μέσα παρά
μόνο αλληλοσυμπλήρωση και ολοένα μεγαλύτερη δυνατότητα ένταξης και των δύο στην
εκπαίδευση. Άλλωστε μια τέτοια αντιπαράθεση θα αγνοούσε τους πολύπλοκους τρόπους
με τους οποίους τα Μέσα συνδέονται αμοιβαία μεταξύ τους στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων (Livingstone, 2004), και θα ανακυκλωνόταν σε αντιπαραθέσεις χωρίς
να προβαίνει σε χρήσιμες πληροφορίες για το συνδυασμό και την εκπαίδευση των παιδιών
και στα δύο. Η ενασχόληση με τα προϊόντα των νέων και παλαιών μέσων είναι ουσιαστικά η
δραστηριότητα που αναπτύσσει ανάμεσα στο παιχνίδι και στον γραμματισμό δυναμικές
σχέσεις (Bessell- Brown 1985).
Στη σύγχρονη εποχή το διαδίκτυο και οι γνωστότερες και εξελισσόμενες υπηρεσίες (Web
2.0) μπορούν να παρέχουν το συνεργατικό εκείνο περιβάλλον που θα προωθήσει την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργατική μάθηση εκμεταλλευόμενο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της τεχνολογίας προκειμένου να υιοθετηθούν συνεργατικά πρότυπα εργασίας στη σχολική
αίθουσα. Ζητούμενο, λοιπόν, της εποχής μας αλλά και της κοινωνίας μας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής με την εξοικείωση και τον γραμματισμό των
παιδιών έτσι ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν το διττό ρόλο τόσο του παραγωγού
όσο και του θεατή. Εύστοχα άλλωστε ο Paul Gilster (1997) αποκαλεί «δεξιότητες επιβίωσης» τις ειδικές γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες του διαδικτύου
προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής
εποχής.
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τονίζουν διαρκώς τη σημασία του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών.
Αρχίζει διεθνώς να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία της Συνεργατικής Μάθησης, τα οφέλη της οποίας καταδεικνύονται μέσω των ερευνών πολλαπλά: ακαδημαϊκά, συναισθηματικά, κοινωνικά. Η λέξη συνεργάζομαι, σημαίνει εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλο
σε ισότιμη βάση προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος (Μπαμπινιώτης 2004), ενώ
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για την πλειοψηφία των ερευνητών συνεργασία σημαίνει «από κοινού οικοδόμηση γνώσης
και αμοιβαία εμπλοκή των συμμετεχόντων, δηλαδή μια ειδική μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Lipponen, 2002.) Την ίδια στιγμή, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίνεται στο
κοινωνικό πλαίσιο και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, χαρακτηριστική είναι και
η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι οποίες
μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων έδωσαν ποικίλες δυνατότητες και προοπτικές στην
εκπαίδευση.
Σημαντικό ζήτημα είναι και η προώθηση της δημιουργικότητας στα νέα μέσα. Στη μελέτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση τονίζεται ότι η Δημιουργικότητα και η Καινοτομία μπορούν και πρέπει να συσχετιστούν με όλους τους τομείς της γνώσης και όχι μόνο με τις τέχνες, όπως συνηθίζεται (Ferrari A., Cachia
R. ,Punie Y. 2009). Για αυτό στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασικός στόχος ήταν να καλυφτούν διαφορετικές γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος μέσα
από τη διαδικασία παραγωγής βίντεο από τα παιδιά και δημοσίευσής τους στο κοινό διαδικτυακό κανάλι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα και οι νέες Τεχνολογίες είναι
έννοιες συνδεδεμένες θεωρούμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να αναδείξει την σχέση τους μέσα από νέες διδακτικές μεθόδους.
Το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε αποτελεί απόδειξη παραγωγής δημιουργικού και καινοτόμου έργου από τα παιδιά με την τεχνολογία ως βοηθό. Η παραγωγή ψηφιακών έργων
από παιδιά είναι ταυτόχρονα το αποτέλεσμα μίας ανοιχτής δημιουργικής διαδικασίας αλλά
και ένα καινοτόμο προϊόν. Τα παιδιά στην ψηφιακή εποχή βιώνουν τη μετάβαση από τη
θέση του θεατή στη θέση του παραγωγού και το σχολείο έχει την ευθύνη να προσφέρει εκείνες τις εμπειρίες που θα τα καταστήσουν ψηφιακά εγγράμματα. Η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων ως εμπειρία και μόνο προσφέρει μία διαφορετική οπτική ώστε να γίνει
κατανοητό ότι το νόημα κάθε έργου κατασκευάζεται και επομένως ότι κάθε φορά υπηρετούνται διαφορετικοί στόχοι και λειτουργίες.
Επιπλέον σε ένα δημιουργικό πλαίσιο μάθησης όπου προωθείται η συνεργασία, όπως στο
παρόν πρόγραμμα, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να συνεκτιμά την αξία του έργου του σε
σχέση με τα συνεργαζόμενα μέλη της ομάδας, να υιοθετεί κριτική στάση στα προβλήματα
που τίθενται, να είναι σε θέση να επιχειρηματολογεί για τις απόψεις του και των συμμαθητών του. Να αντιληφθεί ότι στην σύγχρονη τάξη οι μαθητές μοιράζονται την ειδίκευσή τους
και παρουσιάζουν μέσω της τεχνολογίας τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα.
Ανάπτυξη και δημιουργία του κοινού καναλιού
Έχοντας κοινό ερευνητικό ενδιαφέρον τις δημιουργικές εφαρμογές της Τεχνολογίας στο
νηπιαγωγείο θα θέλαμε να συνεργαστούμε εξ αποστάσεως δοκιμάζοντας έτσι καινοτόμες
πρακτικές που προσφέρουν τα νέα μέσα. Στόχος ήταν να θέσουμε τις βάσεις για μία ανοιχτή συνεργασία που να διαρκέσει όλη την σχολική χρονιά. Αναζητώντας ιδέες στην σύγχρονη βιβλιογραφία και σε ηλεκτρονικές πηγές εντοπίσαμε ενδιαφέροντα διεθνή παραδείγματα όπου οι ίδιοι μαθητές βιντεοσκοπούν και παρουσιάζουν τα μαθήματα τους. Στην Ελλάδα
μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της ιδέας πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός school lab από την
Εκπαιδευτική Τηλεόραση. Μαθητές Ε’ και ΣΤ τάξης Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου βιντεο-
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σκόπησαν ένα επιστημονικό πείραμα και συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Παρατηρείται, επίσης ότι παιδιά ηλικίας από 10 ετών δημιουργούν το δικό τους κανάλι στο δίκτυο Youtube
ανεβάζοντας tutorials για λογισμικά που χειρίζονται. Αυτή η δημοφιλής πρακτική των παιδιών μάς ενέπνευσε να σκεφτούμε κάτι ανάλογο για παιδιά Νηπιαγωγείου.
Αρχικός μας στόχος ήταν τα βίντεο που θα δημιουργηθούν από τα παιδιά να αποτελούν
καταγραφή της δικής τους (κάθε φορά) μαθησιακής εμπειρίας κάθε φορά και να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός ψηφιακού αρχείου
προσβάσιμου και από τις δύο τάξεις. Για αυτό επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα κανάλι
στην πλατφόρμα youtube που το ονομάσαμε «τάξεις 2 κανάλι 1». Το βίντεο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για το νηπιαγωγείο γιατί υπάρχει ακόμα αδυναμία έκφρασης μέσω του γραπτού λόγου και ανάγκη για καλλιέργεια του προφορικού λόγου που θα οδηγήσει στην συνέχεια και στη γραπτή έκφραση. Καταλήξαμε στην σκέψη ότι τα παιδιά θα έδιναν απλές
οδηγίες για δραστηριότητες που είχαν υλοποιηθεί μέσα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο ο
θεατής θα μπορούσε να κατανοήσει τη δραστηριότητα αλλά και να την εφαρμόσει.
Συνεπώς το βίντεο θα λειτουργήσει και ως κίνητρο δράσης για κάθε νηπιαγωγείο. Θέλαμε
να μετασχηματίσουμε την έννοια της παρακολούθησης από παθητική σε δημιουργική. Οι
μαθητές μπορούν να υιοθετήσουν αυτήν τη δημιουργική αντίδραση στα βίντεο και να μιμηθούν με το δικό τους τρόπο τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν οι συνομήλικοί
τους σε μία άλλη γνωστική περιοχή.
Περιγραφή του προγράμματος
Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε με την συνεργασία των τμημάτων της Ελένης Μελιάδου από
το 6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά και της Αλεξάνδρας Νάκου από το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής. Δημιουργήσαμε ένα κανάλι στην πλατφόρμα youtube που ονομάζεται taxeis2kanali1,
όπου οι μαθητές δημοσίευσαν τα βίντεο τους. Κάθε νηπιαγωγείο δημοσίευε το βίντεό του
στο κανάλι και περίμενε να παρακολουθήσει το βίντεο –απάντηση του συνεργαζόμενου
Νηπιαγωγείου. Το κάθε βίντεο, λοιπόν, δεν σχεδιάστηκε από την αρχή του προγράμματος
αλλά διαμορφώθηκε μέσα από την αλληλεπίδραση των δύο σχολείων διαδικτυακά. Κατά
την διάρκεια της παραγωγής του υλικού το κάθε τμήμα είχε την ευθύνη να περιγράψει με
τον καλύτερο τρόπο τη δραστηριότητα που εφαρμόστηκε στην τάξη του ώστε αυτή να γίνει
κατανοητή από τους μαθητές του συνεργαζόμενου νηπιαγωγείου. Το μόνο κοινό στοιχείο
ήταν το θέμα και το κανάλι όπου διαμοιραζόταν τα βίντεο. Το θέμα που επιλέξαμε για να
επεξεργαστούμε διαθεματικά από κοινού είναι το διάστημα, γιατί κερδίζει το ενδιαφέρον
των παιδιών δίνοντάς τους τη δυνατότητα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.,2003):
•

να εμπεδώσουν μαθηματικές έννοιες, όπως τα γεωμετρικά σχήματα, το μέγεθος,
να κάνουν συγκρίσεις.

•

να διερευνούν τη γνώση τους για το περιβάλλον

•

να αναπτύξουν τη φαντασία τους με ένα θέμα ανοιχτό.
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Τα βίντεο αφορούν σε ολοκληρωμένες διαθεματικές δραστηριότητες για τα εικαστικά, τα
μαθηματικά, το περιβάλλον και την τεχνολογία που υλοποιήθηκαν και στα δύο νηπιαγωγεία με κοινό θέμα το διάστημα.
Στόχοι του προγράμματος
•

Να κατανοήσουν την εκπαιδευτική διάσταση του βίντεο.

•

Να εκφράζονται με σαφήνεια, περιγράφοντας την χρονική ακολουθία ενεργειών.

•

Να εξοικειωθούν με τη χρήση της βιντεοκάμερας

•

Να μάθουν τους κανόνες δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων στο διαδίκτυο.

Τα βίντεο του καναλιού

Τίτλος βίντεο

Περιγραφή

Διεύθυνση

Ν/γείο Ρο- Ο Ήλιος μας
δόπολης
Αττικής

Τα παιδιά δημιουργούν ήλιους http://www.youtube.com/watch?v=WD
με διαφορετικά υλικά και οcHio0OWwU&feature=context&context
νομάζουν τα υλικά καθώς και =G244d807AUAAAAAAAIAA
τον τρόπο που εργαστήκαν

6ο
Ν/γείο Ο Γαλαξίας
Πειραιά

Τοποθετούν τους πλανήτες
http://www.youtube.com/watch?v=kF9
στην σωστή θέση στο γαλαξία, 5M5o0xR4&feature=gupl&context=G29
τηρώντας την απόσταση από 36f19AUAAAAAAAHAA
τον ήλιο και το μέγεθος των
πλανητών.

Ν/γείο Ρο- Πώς θα παί- Παρουσιάζουν τους κανόνες
δόπολης
ξουμε στον υ- ενός ψηφιακού παιχνιδιού
πολογιστή με
Αττικής
τους πλανήτες

http://www.youtube.com/watch?v=uN
prCg88R20&feature=gupl&context=G26
c4161AUAAAAAAAFAA

6ο
Ν/γείο Δημιουργώ
Κατασκευάζουν διάφορα μεπλανήτες
με γέθη πλανητών με τύπωμα
Πειραιά
τύπωμα
από σφουγγάρια.

http://www.youtube.com/watch?v=9Rv
7tbKb52g&feature=gupl&context=G208
8ddaAUAAAAAAAGAA

Ν/γείο Ρο- Νύχτα με φεγδόπολης
γάρι (ΚουκλοΑττικής
θέατρο)

http://synedrio9.com

Προετοιμασία για παράσταση http://www.youtube.com/watch?v=Ws
κουκλοθέατρου και βιντεοFaNPy4YKc&feature=gupl&context=G2d
σκόπηση της παράστασης
03e45AUAAAAAAAEAA
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http://www.youtube.com/watch?v=Sv0
VzXqvfIc&feature=gupl&context=G2a78
14dAUAAAAAAACAA

6ο
Ν/γείο Ο Γαλαξίας των Συμβολίζουν το μέγεθος κάθε http://www.youtube.com/watch?v=m5
συναισθημάπλανήτη με ένα διαφορετικό -smk8IFIM
Πειραιά
συναίσθημα και δημιουργούν
των
το γαλαξία των συναισθημάτων
Ν/γείο Ρο- Διαστημικός
Παρουσιάζουν τον αγαπημένο http://www.youtube.com/watch?v=g0I
δόπολης
χορός και τρα- τους διαστημικό χορό και τρα- OWbZn6ZY&feature=context&context=
Αττικής
γούδι
γούδι.
G2a7814dAUAAAAAAACAA
http://www.youtube.com/watch?v=oOi
PQgCY6cc&feature=gupl&context=G21b
f306AUAAAAAAAAAA

6ο
Ν/γείο Ο αρλεκίνος
Πειραιά

Δίνουν οδηγίες για τη ζωγραφική ενός αρλεκίνου, μαθαίνοντας το σχήμα του ρόμβου

http://www.youtube.com/watch?v=Wna47qoOpM&feature=g-upl

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Τα βίντεο αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο διαδοχικά από τα δύο νηπιαγωγεία με την σειρά
που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος
έκαναν παρατηρήσεις και οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα για τη χρήση των μέσων και την
παραγωγή. Για το ζήτημα της δημοσίευσης των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο είχαν αντιρρήσεις στην πρόθεση της νηπιαγωγού να μην διακρίνονται τα πρόσωπά τους στα
βίντεο. Ήταν δύσκολο για τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της ελεύθερης πρόσβασης
στο διαδίκτυο, ωστόσο με παραδείγματα εισήχθησαν στην έννοια της ασφάλειας στο διαδίκτυο και δέχτηκαν την πρόταση των νηπιαγωγών. Μέσα από την επαφή τους με μία «μακρινή»- ψηφιακή τάξη είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν μέσω πραγματικών καταστάσεων και συγκυριών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τέθηκαν θέματα προσωπικών δεδομένων, μπήκαν στη διαδικασία απόκρυψης των προσώπων τους ή χρήση κάμερας από το
πρόσωπο και κάτω. Ήρθαν σε επαφή με διαδικτυακούς κανόνες συμπεριφοράς. Κανόνες
ανάρτησης φωτογραφικού και γενικότερα πολυμεσικού υλικού όχι ως θεωρία αλλά ως μία
πραγματική συνθήκη της σχολικής ζωής τους.
Τα παιδιά δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία με τον χειρισμό της βιντεοκάμερας, όπως
αποδείχθηκε εφόσον είχαν εστιάσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντας κάθε φορά. Ήταν,
όμως, δύσκολο να αναρτήσουν χωρίς βοήθεια τα βίντεό τους στο διαδίκτυο. Παρακολούθη-
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σαν τη διαδικασία αλλά κρίθηκε σκόπιμο να μάθουν να τα αναρτούν με αυτονομία. Ένα ακόμη στάδιο στο οποίο χρειάζονται βοήθεια είναι το στάδιο του μοντάζ των σκηνών. Είναι
μία δύσκολη τεχνική που χρειάζεται να βοηθήσει αρκετά ο εκπαιδευτικός, ωστόσο είναι βασικό να φέρει σε επαφή τα παιδιά με αυτή τη δυνατότητα. Εξοικειώθηκαν με την αξία του
ήχου στο βίντεο, όταν άκουγαν ηχητικά αποσπάσματα όπου ο περιβάλλων ήχος κάλυπτε τον
ομιλητή δεν ήταν ικανοποιημένα με το αποτέλεσμα.
Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά ανέπτυξαν κριτήριο ιεράρχησης και αξιολόγησης των πληροφοριών που θα παρουσιαστούν. Η αξία της παρεχόμενης πληροφορίας από το δημιουργό
προς το εν δυνάμει κοινό είναι το στοιχείο που καθιστά το βίντεο ενδιαφέρον. Ο ορισμός
μίας συγκεκριμένης ομάδας ως κοινό, -στην προκειμένη περίπτωση είναι το συνεργαζόμενο
νηπιαγωγείο-βοηθά στην οργάνωση και τον σχεδιασμό των βίντεο. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες
να βιντεοσκοπήσουν και άλλες δραστηριότητες που δεν σχετιζόταν με το θέμα του διαστήματος, αναπτύσσοντας το κριτήριο του τι αξίζει να βιντεοσκοπηθεί. Κατά τη γνώμη τους μία
επιτυχημένη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα άξιζε να βιντεοσκοπηθεί.
Εισάγονται στην έννοια της μη‐γραμμικότητας που χαρακτηρίζει την ψηφιακή εποχή, εφόσον
ο κάθε ένας μπορεί να δώσει διαφορετικό νόημα στο τελικό προϊόν χρησιμοποιώντας τα
ίδια υλικά. Αυτό έγινε σαφές όταν τα παιδιά πρότειναν στη νηπιαγωγό την σειρά τοποθέτησης των εικόνων στο βίντεο, τους τίτλους και τη μουσική.
Τα παιδιά μπόρεσαν να συνεργαστούν ομαλά συνειδητοποιώντας πως όσο πιο ομαλά γίνεται η συνεργασία τους τόσο πιο ωραίο αποτέλεσμα έχουν στο βίντεο. Τέλος, η συνεργασία
των εκπαιδευτικών είναι εφικτή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μέσω μίας συλλογικής πλατφόρμας που επιτρέπει τη συνεργασία με ίσους όρους.
Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως η καταγραφή με βίντεο της διαδικασίας, η οποία
περιλαμβάνει τις απόψεις των μαθητών, τα σχόλια τους και γενικότερα την συμπεριφορά
σε μία διδακτική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει επιστημονικό εργαλείο για τη βελτίωση
της διδακτικής πράξης από τον εκπαιδευτικό. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να επανεξετάσουν την συμπεριφορά τους και να συζητήσουν εκ νέου για αυτήν
(Hong,S.B.,Trepanier‐Street,M.,2004). Η τεχνολογία αξιοποιείται ως μέθοδος αξιολόγησης,
ως μέθοδο καταγραφής και παρατήρησης της μαθησιακής διαδικασίας. Τα αρχεία βίντεο
λειτουργούν ως επιστημονικά δεδομένα για την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα με σκοπό την επιμόρφωση και την συζήτηση.
Βιβλιογραφία
1. Bessel- Brown (1985), Literacy play in Kindergarten, University of Oregon
2. Buckingham,D. (2008),Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Αλφαβητισμός, μάθηση και σύγχρονη
κουλτούρα, επιμ. Κούρτη Ε., Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα
3. Duncan, B.(1989), Μedia literacy, Resource Guide, Ontario Ministry of Education, Ontario
Forman,George(1999) Instant Video Revisiting: The Video Camera as a "Tool of the
Mind" for Young Children, Early Childhood Research and Practice, vol.1, n2, διαθέσιμο
στο http://ecrp.uiuc.edu/v1n2/forman.html

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

482/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

4. Gilster, P. (1997), Digital Literacy, N.Y:Wiley
5. Hong, S.B., Trepanier‐Street,M. (2004), Technology: A tool for Knowledge Construction
in a Reggio Emilia Inspired Teacher Education Program, Early Childhood Education Journal,vol.32,no2, pp 87‐94
http://www.european‐mediaculture.org/fileadmin/bibliothek/english/buckingham_child
renmedia/buckingham_childrenmedia.pdf
6. Ferrari A., Cachia R. ,Punie Y. (2009), Innovation and Creativity in Education and Training
in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching, http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC52374_TN.pdf
7. Lipponen, L.(2002), «Exploring Foundations for Computer-Supported Collaborative Learning,in Stahl G» (ed) Proceedings of CSCL 2002 “Computer support for collaborative learning:
foundations for a cscl community” Boulder, Colorado, USA, January 7 – 11, Lawrence Erlbaum Associates, Inc
8. Livingstone, S. (2004), The challenge of changing audiences: or, what is the audience researcher to do in the age of the internet. European Journal of Communication 19(1):7586
9. Popper, K. – Condry, J. (1995), Τηλεόραση: κίνδυνος για τη δημοκρατία, (μετάφραση
Φιλιππάτος , Άγγ.) Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
10. Βοσνιάδου, Σ. (2006),Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Προοπτικές, Προβλήματα και
Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση,
Αθήνα: Gutenberg
11. Μπαμπινιώτης, Γ. (2009), στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 13-01-2009, Αθήνα
12. Browne, N. (1999) Young Children’s Literacy Development and the role of Televisual
texts, Taylor & Francis
13. Loveless, A., Burton, J., Turvey, K. (2006), Developing conceptual frameworks for
creativity, ICT and teacher education, Thinking Skills and Creativity, 1, (1),Αpril, 3-13
14. NACCCE. (1999). All our futures: Creativity, culture and education. Sudbury: National Advisory Committee on Creative and Cultural Education: DfEE and DCMS.
15. Rideout, V.-Vanderwater,E.,Wartella,E. (2003) Zero to six: Electronic media in the Lives
of Infants, Toddlers and Preschoolers,CA: Kaiser Family Foundation
16. Prensky, Μ.(2005),Engage me or enrage me, What today’s learners demand, Educause,
September/October, pp.60-64
17. Θεοδωρίδης, Μ. (2009), Κινηματογράφος και Παιδί: Μία απόπειρα χαρτογράφησης του
χώρου, στο Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, επιμ. Κούρτη.Ε., Σιδηροπούλου,Χ., Τσίγκρα,Μ., Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα
18. ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003), Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., Β’ , Αθήνα

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

483/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τηλεκπαίδευση και Τηλεδιάγνωση βλαβών σε όχημα.
Κουτσούκος Βλάσιος
Καθηγητής ΠΕ 18 Οχημάτων
vk@hsae.gr
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής ΠΕ 18 Οχημάτων
xrsamaras@sch.gr
Περίληψη
Η εισήγησή μας έχει να κάνει με μια πρωτοπόρο εφαρμογή στη χρήση του διαδικτύου στην
τηλεδιάγνωση σε όχημα και τηλεκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης με εφαρμογές e-Learning, στη συνεργατική μάθηση και ανάπτυξη συνεργασίας σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η εφαρμογή είναι αμφίδρομη και «ζωντανή» (σύγχρονη εκπαίδευση) δυο ή περισσοτέρων
«ίδιων» ή διαφορετικών σχολικών τάξεων που αφορά το Αναλυτικό πρόγραμμα ή κάποια
σχολική εκδήλωση, που καταγράφεται ψηφιακά, ώστε να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό
και για «ασύγχρονη εκπαίδευση» αλλά και να δημιουργήσει ομάδες και δίκτυα μαθητών,
καθηγητών και σχολείων που πραγματοποιούν κοινά μαθήματα ή έχουν κοινές εκδηλώσεις.
Oι μαθητές και οι καθηγητές από Δράμα «έλεγξαν ζωντανά» αισθητήρες και βλάβες σε αυτοκίνητο που ήταν στην Αθήνα. Οι μαθητές και οι καθηγητές της Αθήνας ενεργοποίησαν
εξαρτήματα σε αυτοκίνητο που ήταν στη Δράμα.
Τα αυτοκίνητα του κάθε «εργαστηρίου» είναι σε απόσταση από μαθητές και καθηγητές και
ο έλεγχός τους γίνεται από απόσταση.
Λέξεις - κλειδιά: Τηλεδιάγνωση οχήματος, Τηλεκπαίδευση, Συνεργατική μάθηση, Έλεγχος
οχήματος από απόσταση.
Εισαγωγή
Το διαδίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες για χρήση και εφαρμογή πρωτοπόρων και
καινοτόμων ιδεών. Σίγουρα καταργεί τις αποστάσεις και μπορεί να φέρει σε επικοινωνία
και επαφή άμεσα (και με εικόνα και ήχο), οποιονδήποτε έχει μια σύνδεση στο διαδίκτυο
και ας βρίσκεται στην άλλη «άκρη του κόσμου».
Η φυσική ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία διευκολύνεται τόσο πολύ με το διαδίκτυο,
που αν δεν προσεχθεί η χρήση του, μπορεί να απομονώσει και μηδενίσει την ανάγκη και
για προσωπική και από κοντά επαφή και επικοινωνία.
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Σε φυσιολογική χρήση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες όχι μόνο για απλή επικοινωνία και επαφή με εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, αλλά μπορεί να δημιουργήσει
νέους φίλους από απόσταση ειδικά με τα κοινωνικά δίκτυα, να εκπαιδεύσει ή να εκπαιδευτεί ανεξάρτητα ώρας και χώρου, και κυρίως να υπάρχει, εφόσον το επιλέξει και πάντοτε
καταγραφή των όσων παρακολουθεί ή δημιουργεί και να συμμετέχει με τους φίλους του ή
συμμαθητές του σε νέες δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις.
Η εφαρμογή της πρότασης πιστεύουμε ότι αξιοποιεί πάρα πολλές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στην τηλεκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη ) και στη συνεργατική
μάθηση μεταξύ μαθητών και καθηγητών σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση.
Επίσης η δράση σύμφωνα με την ενδεικτική θεματολογία του συνεδρίου μπορεί να συμμετέχει στις θεματολογίες :
α) στη χρήση του διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση από απόσταση.
β) στην Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και
γ) στο Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές πύλες, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και
εφαρμογές e-Learning, συνεργατική μάθηση, συνεργασίες σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών).
Περιγραφή της δράσης
Στην πρώτη φάση της τηλεκπαίδευσης ο καθηγητής Κουτσούκος Βλάσιος από Αθήνα - που
είναι και ο συγγραφέας του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου - παρουσίασε μια εκπαιδευτική
ενότητα (σε ppt), σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ( Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων, Κεφ. Ενεργοποιητές) στο τμήμα ΓΟχ του 1ου ΕΠΑΛ / ΣΕΚ Δράμας μέσω του διαδικτύου (Skype).

Σχήμα 1: Ο κ.Κουτσούκος Βλάσιος όπως τον έβλεπαν στη Δράμα μέσω Skype
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Ο συνάδελφος Σαμαράς Χρήστος και οι υπόλοιποι καθηγητές του τομέα Οχημάτων του 1ου
ΕΠΑΛ / ΣΕΚ Δράμας, είχαν προετοιμάσει για το συγκεκριμένο μάθημα, ένα όχημα σε απόσταση από την αίθουσα αλλά σε οπτική επαφή από τους μαθητές και καθηγητές και στο
οποίο υπήρχε η δυνατότητα ο έλεγχος από απόσταση (μέχρι και 100 μέτρα) στους εγκεφάλους του οχήματος.

Σχήμα 2:Ο έλεγχος των οχημάτων πραγματοποιείται μέσα από υπολογιστή και από απόσταση (ασύρματα)
Ο πλήρης έλεγχος ενός οχήματος από απόσταση π.χ να ανάβεις /σβήνεις τα φώτα ή να ανοίγεις / κλείνεις τα παράθυρα ή να κλειδώνεις / ξεκλειδώνεις τις πόρτες κ.ά., εντυπωσιάζει
τους μαθητές και τους προκαλεί μέγιστο ενδιαφέρον για το πως γίνεται και πως λειτουργούν τα διάφορα συστήματα στο αυτοκίνητο και με ποιες τεχνολογίες γίνεται ο έλεγχος η
διάγνωση και η ενεργοποίηση διάφορων εξαρτημάτων (ενεργοποιητών) από απόσταση.
Το σχέδιο της τηλεκπαίδευσης περιλάμβανε σαν εφαρμογή και την τηλε - ενεργοποίηση
διαφόρων εξαρτημάτων (ενεργοποιητών) του οχήματος από την Αθήνα.

ΔΡΑΜΑ
όχημα

ΑΘΗΝΑ
καθηγητής

Σχήμα 3:Σχηματική αναπαράσταση της τηλεδιάγνωσης - τηλεκπαίδευσης
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Την 19η Δεκεμβρίου 2011 και στις αντίστοιχες ώρες του μαθήματος οι καθηγητές και οι
μαθητές στο 1ο ΕΠΑΛ / ΣΕΚ Δράμας, αφού άκουσαν πρώτα τα «βήματα» του τηλεμαθήμα
τος από τον καθηγητή κ. Σαμαρά Χρήστο και για ποιους σκοπούς θα γινόταν με αυτόν τον
πρωτότυπο τρόπο, παρακολούθησαν το μάθημα που έκανε από την Αθήνα ο καθηγητής και
συγγραφέας του σχολικού βιβλίου κ. Κουτσούκος Βλάσιος.
Η γνωριμία με τον συγγραφέα του βιβλίου και η δυνατότητα να τον δουν ζωντανά να συνομιλήσουν μαζί του αλλά και να εκπαιδευτούν από τον ίδιο, αύξησε το κίνητρο και την προσοχή των καθηγητών και μαθητών. Οι μαθητές στη Δράμα συμμετείχαν ενεργά σε όλη τη
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης χωρισμένοι σε ομάδες - όπως κάνουν σε κάθε εργαστήριο και συμμετείχαν με ερωτήσεις και απορίες.
Ειδικά στο σημείο που με βάση την εκπαιδευτική διαδικασία έπρεπε από την Αθήνα να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν στο όχημα που ήταν έξω από την αίθουσά τους (σε
απόσταση), οι μαθητές στη Δράμα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν ενεργοποιήθηκαν η
κόρνα, οι υαλοκαθαριστήρες, η ενδεικτική λυχνία αλάρμ κ.ά..

Σχήμα 4:Η οθόνη των ενεργοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα που ήταν στη
Δράμα, μέσω διαδικτύου από Αθήνα .
Η πρώτη αυτή φάση της τηλεκπαίδευσης και της ενεργοποίησης από απόσταση ενεργοποιητών στο αυτοκίνητο στη Δράμα από την Αθήνα, καλύφθηκε και τηλεοπτικά και από τον
τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Δράμας (Star TV) και μεταδόθηκε σαν καινοτόμο δράση στο κεντρικό του δελτίο. Στις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες υπάρχουν και οι αντίστοιχες
ψηφιακές καταγραφές, στο τηλεοπτικό τοπικό κανάλι STAR Δράμας.
( http://users.sch.gr/xrsamaras/web-video-thlematikh1/web-video-thlematikh1.html )
στην WEB TV που έχει το κανάλι.
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( http://www.startvfm.gr/tv/index.html )
στη διαδικτυακή σελίδα.
( http://users.sch.gr/xrsamaras/1sygxroni/sygxroni.html )
Η καταγραφή της δράση έγινε με σκοπό να λειτουργήσει το μάθημα ως τηλεκπαίδευση με
μορφή εκπαιδευτικής τηλεόρασης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Στην τηλεοπτική συνέντευξη τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αναδεικνύει και ένα
μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, όπως η καινοτόμος χρήση της εφαρμογής και για επαγγελματικούς σκοπούς και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας όπως διάγνωση, επισκευή, οδική βοήθεια κ.ά., από απόσταση.

Σχήμα 5:Ο κ. Σαμαράς Χρήστος ενημερώνει τους μαθητές και καθηγητές για τους σκοπούς
της τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάγνωσης.
Στη δεύτερη φάση της τηλεκπαίδευσης οι μαθητές και οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ / ΣΕΚ
Δράμας αφού συνδέθηκαν μέσω του διαδικτύου με τους μαθητές και καθηγητές του 1ου
ΕΠΑΛ /ΣΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας , ενεργοποίησαν από τη Δράμα το αυτοκίνητο που ήταν στο
εργαστήριο Ν. Φιλαδέλφεια, «έσβησαν» βλάβη, επέλεξαν και πήραν «ζωντανά» (on line)
κυματομορφή του αισθητήρα στροφών και οι μαθητές της Ν. Φιλαδέλφειας, έκαναν και
δέχτηκαν ερωτήσεις από τους συμμαθητές τους από τη Δράμα. Ειδικά στην παρουσίαση
των μαθητών που συμμετείχαν και βοήθησαν στην υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης, το χειροκρότημα για κάθε μαθητή ήταν η επιβράβευσή του.
Η όλη διαδικασία καταγράφηκε ψηφιακά και θα ανεβεί στις ιστοσελίδες των δυο σχολείων
και στο sch.gr , για να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης όλων των σχολείων για αυτή την

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

488/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

πρωτότυπη εφαρμογή καθώς και στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων
Μηχανικών Οχημάτων ( www.hsae.gr)
Οι Διευθυντές κ. Παπουτσής Ιωάννης του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας και ο κ. Σαρέλης Ευάγγελος
του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας βοήθησαν πάρα πολύ με την ενεργό συμμετοχή τους, καθώς επίσης γνωρίστηκαν διαδικτυακά και έχοντας μεταξύ τους και μια επικοινωνία μέσω
διαδικτύου (Skype), αντάλλαξαν απόψεις και επιδοκίμασαν τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες αφού το σύνολο των μαθητών και καθηγητών έμειναν ευχαριστημένοι και αποκόμισαν
εκπαιδευτικά οφέλη καθώς επιμορφώθηκαν στη χρήση και των δυνατοτήτων των τεχνολογιών που προσφέρει το διαδίκτυο.
Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ /ΣΕΚ Δράμας και τους μαθητές
του 1ου ΕΠΑΛ/ ΣΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας , που συμμετείχαν και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί
αυτή η καινοτόμος δράση
Τον Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας κ. Παπουτσή Ιωάννη , τον Διευθυντή του ΣΕΚ Δράμας
κ. Ηλιόπουλο Στέφανο τον τομεάρχη κ. Καρπουζίδη Στέφανο , τον καθηγητή κ. Κανσιζόγλου
Χρήστο, και τον κ. Χαρακόπουλο Χρήστο από το κανάλι STAR Δράμας.
Τον Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας κ.Σαρέλη Ευάγγελο, τον Διευθυντή του 5ου
ΣΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας κ. Σακκά Αριστομένη και τους καθηγητές κ.Τσούλα Παυσανία, κ.
Ρόρρη Δαμιανό κ. Λύχνο Θεμιστοκλή και κ. Βεκρή Θεόδωρο.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AVS κ. Παληάμπελο Νικηφόρο για την διάθεση υλικού και
τεχνογνωσίας.
Βιβλιογραφία
1. Δουλγέρης Γ., Ζαραγκούλιας Ν., Κουτσούκος Β. (2002), Τεχνολογία Ελέγχου και Διαγνώσεων , ΥΠΕΠΘ.
2. Δουλγέρης Γ., Ζαραγκούλιας Ν., Κουτσούκος Β. (2002), Τεχνολογία Ελέγχου και Διαγνώσεων (Εργαστηριακός Οδηγός), ΥΠΕΠΘ,
3. Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες.
4. Οργανισμός πνευματικής ιδιοκτησίας. (2012),
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/tech
5. (Πανεπιστημίου Πατρών). (2012), Τηλεματική και εκπαίδευση από απόσταση.
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/
6. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας,
Τόμος Β’: Παιδαγωγικές δραστηριότητες. Αθήνα, Ράπτης
7. Σαμαράς Χρήστος. (2009), http://excellence.sch.gr/index.php
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Το Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Βογιατζάκης Δημήτριος
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
vogiatzak@hotmail.com
Θεοδώρου Τρύφων MSc.
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19
tryfon@theodorou.edu.gr
Καρακώτσογλου Αντώνιος
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
karakotsoglouantonis@gmail.com
Δούβλη Γεωργία Ph.D.
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
geodouvli@vivodinet.gr
Περίληψη
Η διδασκαλία με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών) ευνοεί τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων ανατρέποντας το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο. Η εισαγωγή του Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής στις Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έδωσε την δυνατότητα στο δάσκαλο να μπορεί να υποστηρίξει με ΤΠΕ τη διδασκαλία ανά πάσα στιγμή. Η εργασία πραγματεύεται την
εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με την χρήση του κινητού εργαστηρίου στην αίθουσα διδασκαλίας των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄Δημοτικού, παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτή καθώς και τα προβλήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Τέλος, βάση της
αξιολόγησης μέσω πρωτογενών στατιστικών στοιχείων, εξάγονται συμπεράσματα και προτάσεις για την καλύτερη χρήση του κινητού εργαστηρίου.
Λέξεις - κλειδιά: Κινητό εργαστήριο πληροφορικής, διδασκαλία με την χρήση ΤΠΕ.
Εισαγωγή
Το σχολείο, στο πέρασμα των δεκαετιών, αποτελεί ένα θεσμό του κοινωνικού γίγνεσθαι
που αφομοιώνει, πολλές φορές με αργό ρυθμό, τις συνεχείς μεταβολές και μετασχηματισμούς της κάθε εποχής. Η εκπαίδευση αντανακλά την κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας
έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, που
ενισχύουν τις κοινωνικές δομές (Αγγελόπουλος κ.ά., 2002).
Σήμερα, η εκπαίδευση φαίνεται να προσδιορίζεται από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, την
παροχή υπερπληθώρας πληροφοριών, τη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών, την
παγκοσμιοποίηση και άλλες συνιστώσες, γεγονότα που ανατρέπουν τις παραδοσιακές
μορφές εγγραμματισμού, τον τρόπο διδασκαλίας και τον ίδιο τον προσανατολισμό της.
Μέσα σε αυτή την ευμετάβλητη κατάσταση το σχολείο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας,
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καλείται να ενσωματώνει τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και να τις μετασχηματίζει σε διδακτικές προσεγγίσεις (Ματσαγγούρας, 1998, 1999).
Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και η εισαγωγή τους
στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναμφισβήτητη (Κόμης, 2004). Αρχικά, ο τρόπος με τον
οποίο εντάχθηκαν στο σχολείο και, παρά τη θέση ότι, αυτές θα αποτελέσουν ένα μέσο στήριξης της διδασκαλίας, εξυπηρέτησαν την απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων με αποτέλεσμα
οι ΤΠΕ να λειτουργούν ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, αποκομμένο από τα άλλα μαθήματα (Τεχνοκρατικό μοντέλο). Όμως η ίδια η διδακτική πρακτική ενίσχυσε τη θέση ότι, οι
ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσεγγίζονται ως εργαλείο γνώσης, έρευνας και μάθησης που διέπουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων (Ολιστικό μοντέλο). Βέβαια δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η ύπαρξη ενός τρίτου μοντέλου εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση που
αποτελεί το συνδυασμό των δύο προηγούμενων (Πραγματολογικό μοντέλο) (Κόμης
&Μικρόπουλος,2001).
Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ανατρέπει το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο, ενώ παράλληλα ευνοεί τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων καθώς στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις απόκτησης, οικειοποίησης και μετασχηματισμού της γνώσης. Οι μαθητές, στα πλαίσια της συνεργατικής διερεύνησης και της καθοδηγούμενης ανακάλυψης συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν, παρατηρούν, μελετούν, συμπεραίνουν, αναλύουν και συνθέτουν, ώστε να εφαρμόζουν και να μετασχηματίζουν τις αποκτημένες γνώσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι κάθε φορά
στόχοι (Κόκκοτας,1997, 1999).
Στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ρωτούν, εξηγούν, περιγράφουν, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες, υποστηρίζουν και ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων, αντιπαραθέτουν και ανταπαντούν διαλεκτικά στο σκεπτικό διαφορετικών θέσεων,
υποθέτουν, και τέλος καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις (Καψάλης, 1996). Ο συμβουλευτικός - υποστηρικτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας δημιουργεί κλίμα θετικό τόσο μέσα στις
ομάδες όσο και στην ολομέλεια της τάξης. Έτσι, οι μαθητές αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις,
συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος, υιοθετούν διαφορετικούς κάθε φορά
ρόλους στην ομάδα καλλιεργώντας παράλληλα τον προφορικό και γραπτό λόγο (Δούβλη,
2009).
Η δημιουργία αίθουσας Η/Υ στις σχολικές μονάδες και η παρουσία δασκάλου πληροφορικής αποτέλεσε μια μεγάλη καινοτομία στα εκπαιδευτικά πράγματα, που όμως στηρίχτηκε
σε μπηχεβιοριστικά σχήματα μάθησης. Αυτή η κατάσταση ανατράπηκε οριστικά τη στιγμή
που εισήχθησαν στις σχολικές μονάδες τα κινητά εργαστήρια Η/Υ, που σε συνδυασμό με
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, την ενημέρωση των δασκάλων πληροφορικής για
τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και την επικράτηση του ολιστικού ή πραγματολογικού
μοντέλου οδήγησαν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλεία έρευνας και γνώσης, που διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Αλεξιάδης, 1989).
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Στην Ελλάδα τα κινητά εργαστήρια εισήχθησαν στα δημοτικά σχολεία μέσω της δράσης
«Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Π80 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά
σε 800 δημοτικά σχολεία και αποτελεί άλλο ένα βήμα στην υλοποίηση και εφαρμογή του
«ψηφιακού σχολείου» (Φώσκολος κ.α., 2012). Η χρησιμοποίηση τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία αναμένεται να αξιολογηθεί και να προετοιμάσει το έδαφος για την πλήρη εξάπλωση παρόμοιων συστημάτων σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια της εργασίας θα γίνει περιγραφή της υποδομής του κινητού εργαστηρίου
πληροφορικής, θα παρουσιαστούν διδακτικές πρακτικές και εφαρμογές του στη σχολική
τάξη, θα αναφερθούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή. Τέλος, θα
ακολουθήσει η αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου και τα συμπεράσματα.
Περιγραφή - Υποδομή του Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής
Το Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής είναι ένα σύνολο φορητών σταθμών εργασίας που
μεταφέρονται και τοποθετούνται με ευκολία σε αίθουσες ενός σχολικού κτιρίου με βασικό
σκοπό την υποστήριξη: α) της διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» β) της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. και γ) των διδασκόντων τόσο για την επιμόρφωση τους όσο και την οργάνωση
της διδασκαλίας τους (Μπελεσιώτης, κ.α., 2011).
Ένα Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελείται από δύο κύρια συστατικά μέρη: α)τις
συσκευές – υλικό του εργαστηρίου και β) τα προγράμματα – λογισμικό.
Συσκευές – Υλικό του Εργαστηρίου
Οι φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) «laptop» ή φορητοί σταθμοί εργασίας αποτελούν την καρδιά της υλικοτεχνικής υποδομής ενός κινητού εργαστηρίου. Τα laptop χρησιμοποιούνται γιατί είναι μικρά σε όγκο και σε βάρος, διαθέτουν μπαταρία για την τροφοδότηση τους, διαθέτουν ασύρματη κάρτα Wi-Fi για την διασύνδεση μεταξύ τους και με το διαδίκτυο, και ενσωματωμένη συσκευή δείκτη (ποντίκι). Έτσι είναι ιδανικά στο να μπορούν να
μετακινηθούν μαζικά και με ευκολία σε διάφορα σημεία του σχολικού κτιρίου, να μην υπάρχει ανάγκη για δεκάδες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) και καλώδια στον χώρο
της αίθουσας διδασκαλίας. Βασικό τμήμα ενός κινητού εργαστηρίου πληροφορικής είναι ο
ασύρματος
δρομολογητής
(wireless
router)
ο
οποίος
αναλαμβάνει:
α) την σύνδεση των φορητών σταθμών εργασίας σε ένα κοινό ασύρματο δίκτυο Η/Υ μέσω
του οποίου μπορούν να ανταλλάσσονται αρχεία και β) τη σύνδεση με το διαδίκτυο. Τέλος,
απαραίτητο για τη λειτουργία ενός κινητού εργαστήριου πληροφορικής είναι η χρησιμοποίηση ενός ειδικού φοριαμού μέσα στον οποίο μπορούν να φυλάσσονται οι φορητοί
σταθμοί εργασίας αλλά και να μεταφέρονται μαζικά με ασφάλεια. Ο φοριαμός μπορεί να
διαθέτει διακλαδωτές παροχής ρεύματος «πολύμπριζα» για να συνδέονται οι συσκευές
φόρτισης των κινητών σταθμών εργασίας.
Εφαρμογές Λογισμικού – Προγράμματα
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Το δεύτερο κομμάτι του κινητού εργαστήριου είναι το Λογισμικό, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στους φορητούς σταθμούς εργασίας και χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή του
μαθήματος από τον δάσκαλο. Οι φορητοί σταθμοί εργασίας είναι απαραίτητο να διαθέτουν
τα δύο πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα, όπως το Microsoft Windows και το LINUX,
για να μπορούν να υποστηρίζουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποικιλία λογισμικών εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Σήμερα η πληθώρα σε λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και η
γενικότερη έλλειψη αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης του λογισμικού καθιστούν δύσκολη
την οργάνωση και προετοιμασία ενός κινητού εργαστηρίου. Σύνηθες πρόβλημα είναι η δημιουργία δυσλειτουργίας του φορητού σταθμού εργασίας λόγο ασυμβατότητας των λογισμικών που έχουν εγκατασταθεί. Στο πλαίσιο του σχεδίου εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
το θέμα του λογισμικού έχει δεσπόζουσα σημασία και απαιτεί ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση από τους εμπλεκόμενους.
Πολύ σημαντική κρίνεται η χρήση λογισμικού όπως το iTALC (http://italc.sourceforge. net/)
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να ελέγχει και να παρακολουθεί από έναν φορητό σταθμό εργασίας τους υπόλοιπους σταθμούς με στόχο την ευκολότερη διεξαγωγή του
μαθήματος. Τέλος, σημαντικό είναι όλοι οι φορητοί σταθμοί εργασίας να διαθέτουν λογισμικό όπως το DeepFreez ή το Shadow Defender (http://www.shadowdefender.com/) τα
οποία κλειδώνουν την δυνατότητα αλλαγών σε περιοχές του σκληρού δίσκου του, με στόχο
να μειωθεί όσο το δυνατό στο ελάχιστο η δημιουργία προβλημάτων στους σταθμούς εργασίας από τους μαθητές λόγο λανθασμένης χρήσης.
Εφαρμογή σεναρίου διδασκαλίας με την χρήση Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής
Το κινητό εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε στην Ε' και Στ' τάξη για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γεωγραφίας, Ιστορίας, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Γλώσσας (ελληνικής και
ξένης) και Εικαστικών. Οι μαθητές μέσα από τη χρήση λογισμικών αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν πληροφορίες, έκαναν πειράματα, δημιούργησαν κείμενα και παρουσιάσεις.
Ενδεικτικά, στη Γεωγραφία με το GoogleEarth (http://www.google.com/earth/index.html)
πλοηγήθηκαν σε δορυφορικούς χάρτες εντόπισαν και γνώρισαν τόπους ακολουθώντας τη
διαδρομή της Εγνατίας οδού ενώ ταυτόχρονα έγιναν οι σχετικές ιστορικές αναφορές. Στην
Ιστορία δημιούργησαν με το λογισμικό CmapTools (http://cmap.ihmc.us/) εννοιολογικούς
χάρτες για τη ζωή και το έργο του Ρήγα Φεραίου συνδέοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις
με το νέο διδακτικό περιεχόμενο. Παρουσίασαν επίσης τα γεγονότα του πρώτου έτους της
Επανάστασης με Υπολογιστικά Φύλλα δημιουργώντας μια ιστοριογραμμή. Στα Μαθηματικά
διδάχτηκαν την έννοια του τριγώνου με το λογισμικό SketchPad (http://odysseia.cti.gr/kirki/
1stProductGroup/Sketchpad.htm), στη Γλώσσα με τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα σώματα
κειμένων δημιούργησαν λεξικά, ενώ στο μάθημα των Εικαστικών με το RevelationNaturalArt (http://www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=rna) έκαναν χριστουγεννιάτικες κάρτες.
Για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων χρησιμοποιήθηκε ένα κινητό εργαστήριο δέκα
φορητών σταθμών εργασίας που διαμοιράζονταν στις ομάδες των μαθητών. Παράλληλα ο
εκπαιδευτικός μέσα από το φορητό σταθμό εργασίας του, που ήταν συνδεδεμένος με βι-
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ντεοπροβολέα, έδινε ερεθίσματα καθοδηγώντας τους μαθητές. Ταυτόχρονα, παρακολουθούσε μέσω δικτυακού λογισμικού την πορεία της εργασίας των μαθητών παρεμβαίνοντας
όπου και όποτε χρειαζόταν.
Προβλήματα και Δυσκολίες κατά τη χρήση του κινητού εργαστηρίου Η/Υ
Η χρήση του κινητού εργαστηρίου Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας ως εργαλείο για το μάθημα, έχει πολλά θετικά αποτελέσματα και αδιαμφισβήτητη θετική αποδοχή από τα παιδιά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πολλά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν το μάθημα.
Τέτοιου είδους προβλήματα είναι:
•

•

•

•

•

•

Ανομοιογενείς ομάδες στις οποίες άλλα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τους υπολογιστές και άλλα όχι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα πρώτα να τελειώνουν την εργασία τους και να περιμένουν βαριεστημένα ή να θορυβούν μιλώντας με τους συμμαθητές τους ή να σχολιάζουν αυτούς που δεν έχουν ολοκληρώσει την άσκηση.
Τη στιγμή που όλα τα παιδιά δουλεύουν στους φορητούς υπολογιστές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους μπορεί να συμβούν διάφορα τεχνικά προβλήματα
όπως η διακοπή της σύνδεσης στο δίκτυο ή κάποιο άλλο πρόβλημα λογισμικού το
οποίο μπορεί να οδηγήσει στην επανεκκίνηση του υπολογιστή με αποτέλεσμα τον
κίνδυνο να χαθούν αρχεία τα οποία δεν είχαν αποθηκευθεί. Σε αυτή την περίπτωση
το βέβαιο είναι ότι η εργασία αρχίζει από την αρχή και χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Με το που ανοίγουν οι φορητοί υπολογιστές σε κάθε ομάδα και στον χρόνο που
μεσολαβεί μέχρι να ανοίξουν όλοι, τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες ιστοσελίδες
παίζοντας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος μέχρι ο δάσκαλος να τους επαναφέρει στην τάξη.
Ο χρόνος προετοιμασίας του κινητού εργαστηρίου στην αίθουσα όπως και ο χρόνος
που απαιτείται για την συλλογή των φορητών σταθμών εργασίας στο τέλος της διδασκαλίας, αφαιρεί πολύτιμο χρόνο είτε από την ξεκούραση του δασκάλου (διάλλειμα) είτε από το χρόνο διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων.
Η υποδομή ηλεκτρικού ρεύματος στην τάξη δεν είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει
μεγάλα ηλεκτρικά φορτία με αποτέλεσμα όταν συνδεθεί ο φοριαμός του κινητού
εργαστηρίου στην πρίζα της αίθουσας, οδηγεί σε πτώση την αντίστοιχη ασφάλεια
στον πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ο δάσκαλος χάνει πολύτιμο χρόνο κάνοντας
τον «ηλεκτρολόγο» αναζητώντας λύση στο πρόβλημα.
Ο φοριαμός του κινητού εργαστηρίου -ενώ είναι πολύ εύκολο να μετακινηθεί μεταξύ των αιθουσών ενός ορόφου- είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθεί μεταξύ
διαφορετικών ορόφων. Με αποτέλεσμα οι αίθουσες σε διαφορετικούς ορόφους
από αυτόν που βρίσκεται το κινητό εργαστήριο να αποκλείονται από την χρήση αυτού.

Τα παραπάνω προβλήματα τα συναντήσαμε σχεδόν στο σύνολο τους κατά την διάρκεια της
εφαρμογής διδασκαλίας με την χρήση του κινητού εργαστηρίου.
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Αποτελέσματα - Αξιολόγηση
Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η εφαρμογή του κινητού εργαστηρίου στη
διδασκαλία έφερε πολλαπλά οφέλη στη σχολική τάξη. Ανέτρεψε το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό διδακτικό μοντέλο, ενώ παράλληλα ευνόησε τη χρήση σύγχρονων διδακτικών
προσεγγίσεων (μαθητοκεντρικό μοντέλο συνεργατικής - διερευνητικής μάθησης). Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν, ερεύνησαν και ανακάλυψαν. Η προσθετική του
αξία συνίσταται τόσο στη συνδιαμόρφωση της διδασκαλίας από κοινού δασκάλουμαθητών, στην αναζήτηση πηγών από τα ίδια τα παιδιά, στην άμεση πρόσβαση της πληροφορίας, όσο και στην επεξεργασία και στο μετασχηματισμό της γνώσης σε εκπαιδευτικό
υλικό αξιοποιήσιμο από τους μαθητές. Είναι ενδεικτικό ότι οι μαθητές με ενθουσιασμό δέχτηκαν τη νέα μέθοδο προσέγγισης της διδασκαλίας, αφού οι ίδιοι ασχολήθηκαν, έψαξαν,
δημιούργησαν και παρουσίασαν τη δουλειά τους. Η αίσθηση αυτοπεποίθησης ενδυναμώθηκε, γεγονός που λειτούργησε θετικά στην εμπλοκή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία
και στην απόκτηση θετικής στάσης για τα γνωστικά αντικείμενα. Η χρήση του κινητού εργαστηρίου ευνοεί την αποτελεσματικότητα των μαθητών καθώς αυτοί βρίσκονται στο οικείο
περιβάλλον της αίθουσας διδασκαλίας τους και εξυπηρετεί τις διαθεματικές προσεγγίσεις
των διδακτικών σεναρίων, εμπλέκοντας αρκετές γνωστικές περιοχές, ευνοώνταςέτσι την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Για να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και από την πλευρά των
μαθητών δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από τους μαθητές της Ε’
και Στ’ τάξης (σύνολο δείγματος 39 παιδιά). Στα γραφήματα (Σχήμα 1, Σχήμα 2, Σχήμα3,
Σχήμα 4, Σχήμα 5) παρουσιάζονται οι προτιμήσεις τους στα ερωτήματα που τους τέθηκαν.

Σχήμα 1:Γράφημα με τα ποσοστά προτίμησης από τους μαθητής στο τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

Σχήμα 2:Γράφημα με τα ποσοστά ενίσχυσης του ενδιαφέροντος στην παρακολούθηση του μαθήματος
λόγο της χρήσης του κινητού εργαστηρίου Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας.
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Σχήμα 3: Γράφημα με τα ποσοστά ενίσχυσης στην κατανόηση του μαθήματος
λόγο της χρήσης του κινητού εργαστηρίου Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας.

Σχήμα 4: Γράφημα με τα ποσοστά προτίμησης των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων
λόγο της χρήσης του κινητού εργαστηρίου Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας.

Σχήμα 5: Γράφημα με τα ποσοστά αντιμετώπισης δυσκολιών στη διεξαγωγή και κατανόηση του μαθήματος
λόγο της χρήσης του κινητού εργαστηρίου Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας.

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές προτιμούν
σχεδόν στο σύνολο τους να χρησιμοποιούν κατά την διδασκαλία το κινητό εργαστήριο πληροφορικής, καθώς τους ενισχύει το ενδιαφέρον για μάθηση και τους βοηθά στην κατανόηση. Φαίνεται ακόμα, ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό θεωρούν σημαντική τη δυνατότητα που
τους δίνουν οι Η/Υ στην γρήγορη αναζήτηση – πρόσβαση σε πληροφορίες. Δεν θα πρέπει
να παραβλέψουμε ότι παρά την εξοικείωση του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών στην
χρήση των Η/Υ υπάρχει ένα ποσοστό μαθητών (περίπου το ένα τρίτο) που σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό συνάντησε δυσκολίες. Αυτές αφορούν τόσο στην εξοικείωση των μαθητών με την χρήση του Η/Υ όσο και στην εκμάθηση των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν
κατά την διδασκαλία.
Προτάσεις – Συμπεράσματα
Είναι φανερό πως η χρήση των κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στη διδακτική πρακτική
εκτός από τα θετικά αποτελέσματα εμφανίζει αρκετές αδυναμίες οι οποίες με βάση την
εμπειρία που αποκομίσαμε εστιάζονται στο τρίπολο: υποδομές, τάξη, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών - ΑΠΣ.
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Στα περισσότερα σχολεία η προσβασιμότητα των φοριαμών των κινητών εργαστηρίων σε
όλες τις αίθουσες είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το υποστηρικτικό δίκτυο υποδομών είναι πεπαλαιωμένο σε σχέση με τις απαιτήσεις ενός κινητού εργαστηριού. Όσον αφορά την τάξη
απαιτείται πολύ καλή οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Ο δάσκαλος πρέπει να συγκροτήσει
ομάδες οι οποίες θα ευνοούν τη συμμετοχή όλων των μαθητών και θα διευκολύνουν τη
διεξαγωγή του μαθήματος. Λόγω του ότι αποτελεί μια διαφορετική μορφή διδακτικής προσέγγισης απαιτείται ο καθορισμός κανόνων που θα διέπουν τη διαδικασία μάθησης οι οποίοι θα πρέπει και να τηρούνται. Θεωρείται δεδομένο, ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να
γνωρίζει βασικές δεξιότητες στη χρήση των Η/Υ και το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει.
Από την εφαρμογή στην πράξη αποδείχτηκε ότι ιδιαίτερα στα πρώτα μαθήματα είναι απαραίτητη η παρουσία του δάσκαλου πληροφορικής για την επίλυση δυσκολιών που εμφανίζονται καθώς αποτελεί στήριγμα του δασκάλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδακτική
προσέγγιση με τη χρήση ενός κινητού εργαστηρίου προαπαιτεί και μια σχετική αναπροσαρμογή τουΑΠΣ ώστε να ενσωματωθούν οι στόχοι των ΤΠΕ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προβλεφθεί ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε διδασκαλία
ο οποίος με την ένταξη των ΤΠΕ διαφοροποιείται.
Από τις διαπιστώσεις μας προκύπτει ότι η χρήση του κινητού εργαστηρίου αποτελεί ένα
σημαντικό βοήθημα στη διεξαγωγή του μαθήματος το οποίο ενεργοποιεί τους μαθητές,
τους δίνει δυνατότητα για μεγαλύτερο έλεγχο της μάθησης και δημιουργεί συνθήκες για
επικοινωνίας και συνεργασίας.
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μοτικών Σχολειών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. http://primedu-tpe.sch.gr/index.php/2011-07-28-14-46-07/98-2011-11-21-07-40-56
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Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Τα μαθηματικά στη ζωή μας. Ένα ταξίδι στην ιστορία και τον
πολιτισμό στα χνάρια του Πυθαγόρα»- Η πορεία προς μια διαφορετική προσέγγιση της
γνώσης όπου ομάδες μαθητών γυμνασίου παράγουν το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό
υλικό ως αποτέλεσμα ερευνητικών εργασιών.

Ξεναρίου Καλλιόπη
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, M.Ed . Πληροφορική στην Εκπαίδευση
pxenariou2000@ yahoo.com
Περίληψη
Το εγχείρημα του πολιτιστικού προγράμματος για τα μαθηματικά, το οποίο υλοποιήθηκε
στο Γυμνάσιο Καπανδριτίου κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, αποτέλεσε μια πειραματική
προσέγγιση για τη θέση την οποία το σχολείο καλείται να επαναδιαπραγματευτεί στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Μέσα από την παρουσίαση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων
του προγράμματος περιγράφεται η προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων εκείνων
συνθηκών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των αρχών των ερευνητικών εργασιών
προς την κατεύθυνση της κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ψηφιακών φωτοαφηγήσεων από τους ίδιους τους μαθητές του προγράμματος.
Λέξεις - κλειδιά: πολιτιστικό πρόγραμμα, ψηφιακές φωτο-αφηγήσεις, ερευνητικές εργασίες
Εισαγωγή
Αν και στη χώρα μας οι Ερευνητικές εργασίες θεσμοθετήθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα
από το Σεπτέμβριο του 2011 ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του
Νέου Λυκείου (ΥΠΔΘΜ 2011), εν τούτοις τέτοιου τύπου εργασίες έχουν ήδη υλοποιηθεί σε
Γυμνάσια και Λύκεια με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών είτε στο πλαίσιο μεμονωμένων
μαθημάτων είτε στο πλαίσιο των προαιρετικών καινοτόμων προγραμμάτων. Ένας από τους
στόχους αυτής όμως της οργανικής τους ένταξης στο αναλυτικό πρόγραμμα της β/θμιας
εκπαίδευσης ήταν να αναδείξει το βαθμό στον οποίο η όλη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου
(ΥΠΔΘΜ 2010, ΥΠΔΘΜ 2011) αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως μικρούς «διανοούμενους»,
«επιστήμονες» και «ερευνητές» που συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και
επιλογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση
μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις. Για το
λόγο αυτό ένας από τους στόχους του νέου αυτού εκπαιδευτικού πεδίου που βασίζεται
στις αρχές α) της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης, β) της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών, γ) της Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και του
Πλαισίου της Μάθησης και δ)της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών είναι και η παραγωγή κάποιου «ερευνητικού/ επιστημονικού» έργου με τη μορφή ενός παραγόμενου υλικού (φάκελος ερευνητικής εργασίας, τέχνημα) που προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή των
μαθητών, την επιλογή, την κριτική και δημιουργική σκέψη και τη σύνδεση των προσωπικών
τους βιωμάτων με τη σχολική γνώση και αυτών με τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής
(Ματσαγγούρας, 2011).
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Από την άλλη στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ένα
έντονο ενδιαφέρον για τις σχέσεις ανάμεσα στην ερευνητική/ επιστημονική δραστηριότητα,
τις διαδικασίες δημιουργίας νοήματος από τους μαθητές και τις επιλογές αναπαραστάσεων
που υποστηρίζουν τη μάθηση στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και του Γυμνασίου
(Waldtrip, Prain & Carolan, 2010). Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της γνωστικής επιστήμης
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι μόνο στην έρευνα και τη μελέτη των γνωστικών αναπαραστάσεων αλλά και στις οπτικές για την ίδια τη φύση της επιστήμης ως μιας πρακτικής κατασκευής γνώσης (Ford, 2008). Επιπλέον οι έρευνες στη μάθηση με τις αναπαραστάσεις
γενικά αλλά και στις θετικές επιστήμες ειδικότερα εστιάζονται αφενός στο σχεδιασμό των
αποτελεσματικών αναπαραστάσεων, ο οποίος συμβάλλει στην επιτυχή ερμηνεία και μάθηση (Ainsworth,2006, Schnotz and Bannert, 2003) και αφετέρου στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες οι κατασκευές μαθητών για τις αναπαραστάσεις υποστηρίζουν τη μάθηση
(diSessa,2004).
Τέτοιου τύπου κατασκευές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα των αναπαραστάσεων των μαθητών, είναι και οι ψηφιακές φωτο-αφηγήσεις (digital storytelling). Οι ψηφιακές
φωτο-αφηγήσεις αποτελούν ένα συνδυασμό της αρχαίας τέχνης της αφήγησης με τα ψηφιακά μέσα (όπως γραφικά, κείμενο, ηχογραφημένη αφήγηση, βίντεο και μουσική) με σκοπό
την παρουσίαση πληροφοριών πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και η διάρκεια τους περιορίζεται σε μερικά λεπτά (Robin, 2011). Οι κατασκευές αυτές αποτελούν ένα νέο δοκιμαζόμενο εργαλείο της εκπαίδευσης (Robin,2011,
Σκούρα και Σπηλιωτοπούλου,2011) καθώς μπορούν να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως αφόρμηση μαθήματος, ως ένας τρόπος για να εντάξουν
τα πολυμέσα στο αναλυτικό τους πρόγραμμα, ως μία βοήθεια για να κάνουν ένα δύσκολο
περιεχόμενο διδασκαλίας περισσότερο κατανοητό, ή απλά για να υποστηρίξουν την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση των μαθητών τους. Από την άλλη στην περίπτωση που οι ίδιοι
οι μαθητές δημιουργούν τέτοιου τύπο υλικό τα οφέλη πολλαπλασιάζονται
(www.coe.uh.edu/digitalstorytelling) καθώς η ίδια η πορεία δημιουργίας του απαιτεί την
καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, συγγραφής, οργάνωσης, χρήσης της τεχνολογίας και παρουσίασης αλλά και δεξιοτήτων διαπροσωπικών, επίλυσης προβλήματος και αξιολόγησης
ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές αποκτούν γνώσεις επιστημονικού και κοινωνικού, οπτικού,
ψηφιακού, τεχνολογικού, και πληροφορικού γραμματισμού.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι μέσα από την παρουσίαση ενός πολιτιστικού προγράμματος για τα μαθηματικά, το οποίο υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καπανδριτίου κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, να αναδείξει μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων εκείνων συνθηκών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των αρχών των ερευνητικών εργασιών προς την κατεύθυνση της κατασκευής υλικού με τη μορφή ψηφιακών φωτοαφηγήσεων από τους ίδιους τους μαθητές.
Στοιχεία του Προγράμματος
Στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο «Τα Μαθηματικά στη ζωής μας : Ένα ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό στα χνάρια του Πυθαγόρα», το οποίο είχε 6μηνη διάρκεια (15 Νοεμβρίου -30 Απριλίου 2011 : συνολικά 21 τρίωρα) έλαβαν μέρος 21 μαθητές της Β Γυμνασίου.
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Σκοπός και διδακτική ταξινόμηση του Προγράμματος ως ερευνητική εργασία
Με βάση τον απώτερο σκοπό του, ο οποίος ήταν μια ερευνητική μαθησιακή προσέγγιση
των μαθηματικών, η διδακτική ταξινόμηση του προγράμματος ως ερευνητική εργασία θα
μπορούσε να το εντάξει στη «βαθύτερη κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου»
(Ματσαγγούρας, 2011). Επιπλέον όμως λόγω του τελικού προϊόντος του που ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού από τους μαθητές θα μπορούσαμε να πούμε ότι
συνδυάζει δευτερευόντως και τους σκοπούς της «κατασκευής» και της «καλλιτεχνικής έκφρασης». Επιπλέον αν λάβουμε υπόψη την επιστημονική ταυτότητα του θέματος θα το ταξινομούσαμε στο γνωστικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία», εν
τούτοις λόγω της διεπιστημονικής προσέγγισής του, το θέμα άπτεται και άλλων γνωστικών
πεδίων όπως «Τέχνες και Πολιτισμός» αλλά και «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».
Μεθοδολογία
Η γενικότερη μεθοδολογία υλοποίησης περιλάμβανε: α) διαθεματική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, β)
χρήση ποικίλων πηγών πληροφόρησης (βιβλιογραφική, διαδικτυακή και έρευνα πεδίου), γ)
συνεργασίες υλοποίησης με καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων (φιλολογίας, των καλλιτεχνικών και της τεχνολογίας (αρχή της διεπιστημονικής συνεργασίας των καθηγητών) και
γονείς, δ) επισκέψεις σε χώρους και φορείς σχετικών προγραμμάτων, στ)πολλά μικρά project ως ομαδοσυνεργατικές δράσεις (αρχή της ομαδικής συνεργασίας των μαθητών) ε) αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση των επιμέρους φάσεων από τα μέλη των ομάδων αλλά και
την ολομέλεια.
Αρχική ιδέα του προγράμματος ήταν με αφορμή πεδία ενασχόλησης της σχολής των Πυθαγορείων οι μαθητές να ανακαλύψουν μια διαφορετική προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης. Για την υλοποίηση όμως αυτής της φάσης χρειάστηκε να προηγηθεί μια άλλη προπαρασκευαστική φάση στο οποίο οι μαθητές θα καλλιεργούσαν την παρατήρηση του φυσικού
και κοινωνικού τους περιβάλλοντος μέσα από ένα πιο ερευνητικό βλέμμα. Για το λόγο αυτό
τα ερευνητικά σχήματα κατανομής θεμάτων και λειτουργίας των επιμέρους ομάδων αποτέλεσαν μια σύνθεση δύο ερευνητικών σχημάτων έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο
του εκπαιδευτικού για τις ερευνητικές εργασίες (Ματσαγγούρας, 2011). Πιο συγκεκριμένα
το θέμα προσεγγίστηκε σε δύο φάσεις (τέταρτο σχήμα κατανομής). Στην πρώτη φάση
(15/11-15/1 : 7 τρίωρες συναντήσεις) στόχος του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια της
παρατήρησης και της ανακάλυψης μαθηματικών στοιχείων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών. Στη δεύτερη φάση (22/1- 30/4 : 14 τρίωρες συναντήσεις εκτός των 2
εκπαιδευτικών επισκέψεων και της διήμερης σχολικής δραστηριότητας) στόχος ήταν η διαθεματική προσέγγιση μαθηματικών εννοιών. Επιπλέον όμως σε κάθε φάση το θέμα καταμερίστηκε σε επιμέρους υποθέματα και εξετάστηκε από τις αντίστοιχες επιμέρους ομάδες
(δεύτερο σχήμα κατανομής). Πιο συγκεκριμένα το θέμα της πρώτης φάσης επιμερίστηκε σε
5 υποθέματα και εξετάστηκε από 5 ομάδες ενώ το θέμα της δεύτερης φάσης επιμερίστηκε
σε 8 υποθέματα και εξετάστηκε από τις αντίστοιχες νέες υποομάδες. Στον αρχικό σχεδιασμό αμιγείς συναντήσεις ολομέλειας θα ήταν μόνο οι εναρκτήριες συναντήσεις κάθε φάσης
ενώ όλες οι επόμενες συναντήσεις θα είχαν α μέρος (ομαδική εργασία ) και β μέρος (ολο-
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μέλεια). Στην πράξη όμως υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις που θα παρουσιαστούν στη
συνέχεια.
Χώρος Υλοποίησης
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κυρίως σε δύο χώρους: μια αίθουσα διδασκαλίας κατάλληλα
διαμορφωμένη ώστε να επιτρέπει την ομαδοσυνεργατική μάθηση και μια αίθουσα προβολών, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέα Η κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε για τη συνεργασία των ομάδων μέσα από μεθόδους όπως ο καταιγισμός ιδεών ή /και καθοδηγούμενη
βιβλιοεξερεύνηση, ο πειραματισμός και το παιχνίδι ενώ η αίθουσα προβολών χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση πληροφοριών, την προβολή ντοκιμαντέρ, βίντεο και ταινιών με
θέμα τον πολιτισμό, την ιστορία και τα μαθηματικά όπως και για την διαδραστική αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικά λογισμικά .Για την έρευνα τους οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν πάνω από σαράντα τίτλους βιβλίων σε σχέση με τα μαθηματικά (στα οποία μπορούσαν να ανατρέχουν για τη συλλογή πληροφοριών αλλά και να δανειστούν για
να μελετήσουν) αλλά και να κάνουν έρευνα μέσω διαδικτύου τόσο στο σχολείο όσο και από
το σπίτι τους.
Από τη θεωρία στην πράξη
1η φάση:
Ένα από τα διδακτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκε στις 4 πρώτες συναντήσεις της φάσης
αυτής ήταν η δυνατότητα των μαθητών να παρατηρήσουν και να επεξεργαστούν διάφορα
εκθέματα που περιελάμβαναν βιβλία, κατασκευές, μουσικά όργανα, χρηστικά αντικείμενα
κ.α. τα οποία ήταν οργανωμένα σε θεματικές που αφορούσαν στην παρουσία των μαθηματικών α) στο λόγο, β)στη μουσική, γ)στα παιχνίδια, δ)στο περιβάλλον, ε) στην τέχνη, στ)στις
κατασκευές και η) στην επικοινωνία, με σκοπό να διατυπώνουν ερωτήματα και προβληματισμούς που να αποτελούν αφορμές συζητήσεων. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ήρθαν σε
επαφή με την αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, η οποία ξεκινά με ευρύτερου ενδιαφέροντος ερωτήματα για τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο, πριν προχωρήσει στη
χρήση των εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων για τη διερευνητική μελέτη των
διαθέσιμων δεδομένων, προκειμένου να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα τιθέμενα
ερωτήματα και να παράγουν τη νέα γνώση. Η έκθεση αυτών των αντικειμένων γινόταν περιμετρικά στην κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου της οποίας
τα θρανία είχαν μετασχηματιστεί σε τραπέζια εργασίας ομάδων στο κέντρο της αίθουσας. Η
συγκέντρωση και οργάνωση του υλικού και η διαμόρφωση της αίθουσας έγινε αρχικά από
την εκπαιδευτικό αλλά στις επόμενες συναντήσεις γινόταν κάθε φορά από ομάδα εθελοντών μαθητών μισή ώρα πριν την έναρξη της συνάντησης.
•

1η συνάντηση : (ολομέλεια)Με αφορμή τα εκθέματα έγινε αναφορά πάνω στον τίτλο και το
περιεχόμενο του προγράμματος. Επίσης έγινε αναφορά στο γενικό χρονοδιάγραμμα του
προγράμματος αλλά και στο χρονοδιάγραμμα της 1ης φάσης. Τέλος παρουσιάστηκε το ερευνητικό ζητούμενο της φάσης αυτής που συνδιαμορφώθηκε ως εξής: : «Επειδή άσχημος
σημαίνει χωρίς σχήμα, για να βρούμε την ομορφιά αναζητούμε τα σχήματα γύρω μας. Θε-
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ματικές : α)ευθείες, β)γωνίες και πολύγωνα, γ) τετράγωνα και κύβοι, δ)τρίγωνα και πυραμίδες και ε) κύκλοι και σφαίρες». Ζητήθηκε από τους μαθητές να χωριστούν σε ισάριθμες ομάδες , να αναζητήσουν τα σχήματα γύρω τους και να κάνουν μια παρουσίαση.
•

2η συνάντηση : (ομάδες) οι μαθητές χωρίστηκαν στις ομάδες (δικής τους επιλογής) και είτε
με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών είτε διερευνώντας τα εκθέματα, σκιαγράφησαν σε ένα
χαρτόνι κάποιες από τις ιδέες για την παρουσίαση τους /(ολομέλεια)συζήτηση πάνω στη
σύνδεση κάποιων φαινομενικά ασύνδετων ερεθισμάτων (προβολές διαδικτυακού υλικού
πχ. κλίμακες στο μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο αλλά και εντύπου υλικού: ένα άρθρο
εφημερίδας πάνω στην εξέλιξη της πληροφορικής).

•

3η συνάντηση :(ομάδες) συνέχεια ομαδικής εργασίας/(ολομέλεια) «ξενάγηση» στο
εκπαιδευτικό λογισμικό «Εικονικό μουσείο Γεωμετρίας και Τέχνης» (Xenariou & Raptis,
2006), υλικό της διδάσκουσας και συζήτηση με αφορμή κάποιους πίνακες και σχετικά
ποιήματα και αποσπάσματα μαθηματικής λογοτεχνίας.

•

4η συνάντηση :(ομάδες) συζήτηση για τα ζητήματα των φακέλων της ερευνητικής εργασίας
της κάθε ομάδας (συγκέντρωση του υλικού), του παραγόμενου υλικού –τέχνημα (προτάθηκε παρουσίαση σε powerpoint ή βιντεο/ φωτο-ιστορία) και της πρώτης διαμορφωτικής αξιολόγησής του από την ολομέλεια. Κάποια ομάδα παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον
τρόπο κατασκευής βιντεο/φωτο-ιστορίας και έγινε η σχετική παρουσίαση / (Ολομέλεια)συνεχίστηκε η ξενάγηση στο εικονικό μουσείο.

•

5η συνάντηση:(ολομέλεια) α) η προαναφερόμενη ομάδα ζήτησε να παρουσιάσει τη πρώτη
μορφή του υλικού της για την εσωτερική αξιολόγηση από την ολομέλεια. Η μορφή του υλικού σε μορφή βίντεο – φωτοϊστορίας με εικόνες από το διαδίκτυο, μικρά συνδετικά κείμενα
και ήχο (κατασκευασμένο με Windows Movie Maker) απέσπασε πολύ ενθαρρυντικές κριτικές από την ολομέλεια όχι μόνο λόγο του περιεχομένου της αλλά και λόγω της δημιουργικότητας που ανέδειξε η δυνατότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης της παραγόμενης εργασίας. Αυτό ενέπνευσε και άλλες ομάδες για να πειραματιστούν με το συγκεκριμένο λογισμικό.
Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη δόμηση του σεναρίου, τα κείμενα και τον
ήχο. β) αφιέρωμα στα μαθηματικά της προϊστορίας και στον πολιτισμό και τα μαθηματικά
των Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων με αφορμή σχετικό βίντεο και αντίστοιχα αποσπάσματα από βιβλία μαθηματικής λογοτεχνίας.

•

6η συνάντηση : (ολομέλεια) α) διαμορφωτική αξιολόγηση και για το υλικό των υπόλοιπων
ομάδων β) προβολή αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ του BBC «Τhe History of Maths»
που αφορούσε τα αιγυπτιακά και τα ελληνικά μαθηματικά γ) α μέρος αφιερώματος στο
πρόσωπο του Θαλή του Μιλήσιου με προβολή σχετικού βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

•

7η συνάντηση : (ολομέλεια) α) ολοκλήρωση α φάσης με τελική παρουσίαση εργασιών
κάποιες εκ των οποίων ήταν σε μορφή βίντεο και κάποιες σε μορφή powerpoint που μεταμορφώθηκε αργότερα σε βίντεο και αξιολόγηση από την ολομέλεια και την διδάσκουσα
χωρίς όμως κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων β)με αφορμή το παρουσιαζόμενο υλικό
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ακολούθησε μια συζήτηση πάνω στη φύση της μαθηματικής επιστήμης, γ)ολοκληρώθηκε το
αφιέρωμα στο Θαλή το Μιλήσιο με προβολή ταινίας
2η φάση:
Σκοπός της φάσης αυτής ήταν το πέρασμα από την παρατήρηση στην κατανόηση και τη
δράση. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της φάσης ήταν η σε βάθος κατανόηση κάποιων θεματικών ενοτήτων των μαθηματικών μέσα από τη διαθεματική τους προσέγγιση.
•

8η συνάντηση(ολομέλεια) α)για το ερευνητικό ζητούμενο της φάσης αυτής που συνδιαμορφώθηκε κάτω από τον τίτλο «Εξερευνώντας την καρδιά των μαθηματικών» αρχικά παρουσιάστηκε στους μαθητές μια λίστα με 15 θέματα/ ιδέες προς διερεύνηση στην οποία οι
μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους είχαν την δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν, να
τροποποιήσουν προσθέτοντας νέα θέματα ή απορρίπτοντας θέματα που ήταν έξω από τη
σφαίρα των ενδιαφερόντων τους. Οι μαθητές αφού μελέτησαν τα θέματα κατέληξαν σε 8
αναδιαμορφώνοντας τα. Ακολούθησε ο χωρισμός των μαθητών σε ισάριθμες ομάδες (μονομελείς έως τετραμελείς) οι οποίες σχηματίστηκαν ανεξάρτητα από τις ομάδες της πρώτης
ενότητας, χωρίς παρέμβαση του διδάσκοντα και αφορούσαν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
δυνατότητες των μαθητών (αρχή της Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας
και του Πλαισίου της Μάθησης). Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια τα
μέλη της και το θέμα της έρευνας της. Τα 8 θέματα που διαμορφώθηκαν προς διερεύνηση
ήταν : α) Τα μαθηματικά στα παιχνίδια του μυαλού και του σώματος, β) Οι αναλογίες και τα
μυστικά του Παρθενώνα, γ)Από τα Πλατωνικά στερεά στην Κοσμολογία, δ) Μουσική και
Μαθηματικά: Από τον Πυθαγόρα στην αρμονία του Σύμπαντος, ε) Η συμμετρία στη Φύση,
την Τέχνη και την Επιστήμη, στ) Η χρυσή τομή στη Γλώσσα, στην Τέχνη, στην Αρχιτεκτονική
και στην Φύση, ζ) Τα μαθηματικά στο Κόμικ και τη Γελοιογραφία και η) Το Πυθαγόρειο
Θεώρημα- Αναζητώντας την ιστορία, τις αποδείξεις και τις εφαρμογές του. β) ξεκίνησε το
αφιέρωμα στον Πυθαγόρα με την προβολή σχετικής ταινίας, η οποία αποτελούσε και το
επόμενο «επεισόδιο» από εκείνην που οι μαθητές είχαν δει για το Θαλή.

•

9η συνάντηση (ομάδες) κάθε ομάδα έλαβε ένα φάκελο με προτεινόμενη βιβλιογραφία
/διαδικτυακό / ψηφιακό υλικό, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και προτεινόμενη μορφή
του παραγόμενου έργου (για παράδειγμα στην περίπτωση που η εργασία της ομάδας περιείχε κάποια κατασκευή, προτάθηκε η σταδιακή φωτογράφησή της και η ενσωμάτωση των
φωτογραφιών στο παραγόμενο βίντεο). Από την πλευρά της κάθε ομάδα θα έπρεπε να μελετήσει τα στοιχεία, να ζητήσει διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις /(ολομέλεια) πρώτη φορά
σε επαφή με το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ταξίδι στον Κόσμο των Ιδεών» (Ξεναρίου,
2007)(υλικό της διδάσκουσας) του οποίου το τμήμα που αφορά στον Πυθαγόρα και στην
Πυθαγόρεια σχολή μαζί με το Εικονικό Μουσείο θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά στις επόμενες 4 συναντήσεις.
10/11/12/13η συνάντηση (ολομέλεια): με αφορμή δραστηριότητες του λογισμικού και
θεματικές του εικονικού Μουσείου έγιναν αφιερώματα σε διάφορα θέματα με σχετικές
δράσεις. πχ στο αφιέρωμα για τη σχέση μαθηματικών και μουσικής έγιναν προβολή του
ντοκιμαντέρ «ο Πυθαγόρας και η Μουσική των Αριθμών» και μιας σχετικής ιστοσελίδας
που είχαν κατασκευάσει μαθητές στον ιστότοπο Thinkquest αλλά και ένας δια ζώσης πειραματισμός με μουσικά όργανα και μ’ ένα μοντέλο από το μονόχορδο του Πυθαγόρα και

•
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στο αφιέρωμα για τη σχέση μαθηματικών, κινουμένου σχεδίου και γελοιογραφίας - με αφορμή τη μορφή του λογισμικού (το οποίο περιείχε στοιχεία κινουμένου σχεδίου)- οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δουν 5 διαφορετικά κινούμενα σχέδια είτε με θέμα τα μαθηματικά, είτε με θέμα κάποια μαθηματική έννοια όπως η μέτρηση του χρόνου, είτε με κοινωνικά θέματα στα οποία οι μαθηματικές οντότητες χρησιμοποιούνταν σαν πρωταγωνιστές
(πχ. το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με τίτλο «ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων»
με θέμα τη διαφορετικότητα).
•

14/15/16/17η συνάντηση: (ομάδες) εργασία ομάδων

•

19/20η συνάντηση : διαμορφωτική αξιολόγηση των βίντεο/φωτο-ιστοριών των ομάδων
από την ολομέλεια καθώς και τη συζήτηση για το βίντεο παρουσίασης του προγράμματος.

•

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά ζητήματα τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση και
κατά τη διάρκεια των δύο εκπαιδευτικών επισκέψεων στα πλαίσια του προγράμματος. Η
πρώτη επίσκεψη ήταν στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών» και μια προβολή εικονικής πραγματικότητας και η δεύτερη ήταν στο Μουσείο Ηρακλειδών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τέχνη και Μαθηματικά».Επίσης στο χρόνο που
μεσολάβησε μέχρι την ολοκλήρωση των τελικών εκδόσεων των εργασιών οι μαθητές έλαβαν μέρος και στην εκπαιδευτική δραστηριότητα «Ταξίδι στο Κέντρο της Γης»
(Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, Μουσείο και στον αρχαιολογικός χώρος Δελφών, Ηλιακό
Ρολόι και Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου).

•

21η συνάντηση: τελική αξιολόγηση όλου του παραγόμενου από τους μαθητές ψηφιακού
υλικού (συνολικά 5+8=13 βίντεο διάρκειας 1,5 ώρας) από τους ίδιους τους μαθητές καθώς
και ενός βίντεο που παρήχθη από την εκπαιδευτικό διάρκειας 20΄ με σκοπό την παρουσίαση όλου του προγράμματος, το οποίο έλαβε χώρα στη σχετική εκδήλωση του σχολείου στις
18/6/2011.
Συμπεράσματα
Ένα χρόνο μετά μερικοί μαθητές ισχυρίστηκαν ότι το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα
ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες της μέχρι τώρα σχολικής τους ζωής και άλλοι ότι
τους πρόσφερε πολλά περισσότερα από το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα. Για όλους όμως
το σημαντικό αποτέλεσμα τελικά δεν είχε τελικά τόσο μεγάλη σημασία όσο οι διάφορες
καταστάσεις, η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και οι εμπειρίες της πορείας. Έτσι επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι τόσο στην απόκτηση δεξιοτήτων όσο και στη μόρφωση
γενικότερα σημασία δεν έχει το τι αλλά το πώς. Για παράδειγμα οι ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν
όχι μόνο σαν εποπτικό μέσο διδασκαλίας και σαν μέσο αναζήτησης πληροφοριών αλλά και
ως επικοινωνιακό μέσο και ως γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο και ως εργαλείο συνεργατικής μάθησης. Επίσης φάνηκε ότι οι μαθητές μαθαίνουν αναπροσαρμόζοντας τις νοητικές
τους δομές μέσα από την επίδραση του περιβάλλοντος τους που δεν είναι μόνο οι άλλοι
μαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό
περιβάλλον καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή και ο τρόπος που όλα αυτά είναι οργανω-
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μένα. Για την εκπαιδευτικό το όλο εγχείρημα αποτέλεσε έναν πειραματισμό για τη θέση την
οποία το σχολείο καλείται να επαναδιαπραγματευτεί στη σύγχρονη εποχή (Plomp et al,
2009). Μια εποχή στην οποία ο συγκεκριμένος θεσμός δεν αποτελεί το μοναδικό φορέα
διάδοσης της γνώσης αλλά έναν ανάμεσα στους πολλαπλούς που προκύπτουν από το συνδυασμό των παραδοσιακών και νέων μέσων διάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας. Σε
μια τέτοια εποχή η αποτελεσματικότητα του «νέου» σχολείου θα κριθεί στην ικανότητα του
όχι μόνο στο να ενσωματώνει και να δοκιμάζει μεθόδους αλλά και να αξιολογεί συστηματικά τα νέα εργαλεία που απαιτούνται ώστε το έργο του να συνάδει με την πραγματικότητα
που βιώνουν οι μαθητές του. Επιπλέον για να μπορέσει η έννοια του «νέου» να συνάδει με
τον εκδημοκρατισμό του είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές από καταναλωτές
των μέσων να γίνουν όχι μόνο κριτικοί αναγνώστες της πληροφορίας αλλά και κατασκευαστές των δικών τους μηνυμάτων με τη χρήση της τεχνολογίας και να αναζητήσουν τη γνώση
όχι ως στοιχείο τεχνικής μέσω του υπολογιστή αλλά ως μέσο μάθησης και αναζήτησης της
ερμηνείας και της κατανόησης του κόσμου και των εμπειριών, του ιστορικού χώρου και της
κοινωνικής εξέλιξης (Πάντζος ,2011).
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Τοπική Ιστορία και Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας.
Oι μαθητές/τριες εμπλέκονται, διερευνούν, συνεργάζονται και δημιουργούν.

Αγγελική Γερούση
Δασκάλα Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
agerousi@otenet.gr

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία προσπάθεια εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μία
εργασία που αφορά την τοπική ιστορία η οποία όμως υλοποιήθηκε μόνο με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Βασικός στόχος ήταν η ανάπτυξη μορφών συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών / τριών ώστε να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα με αντικείμενο μια ανασκόπηση της
ιστορίας της Θεσσαλονίκης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ώστε να αναδειχτούν οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι αλλά και τα μνημεία που κοσμούν την πόλη. Το σχέδιο περιλάμβανε αρχικά την ανάθεση συγκεκριμένου έργου – ενότητας σε ομάδες μαθητών / μαθητριών και στη συνέχεια τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών με αξιοποίηση κυρίως
ηλεκτρονικών πηγών. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην καταγραφή των πηγών από τις οποίες
συλλέχθηκε το υλικό που θα αναρτιόνταν στην ιστοσελίδα αλλά και στην ψηφιοποίησή του
από τους/τις ίδιους/-ιες τους/τις μαθητές/-ήτριες.
Λέξεις - κλειδιά: Ιστοσελίδα, Τοπική Ιστορία, Ηλεκτρονικές Πηγές, Ψηφιακή Τεχνολογία
Εισαγωγή
Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους δόθηκε η ιδέα στους/στις μαθητές/-ήτριες να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν σε ηλεκτρονική μορφή μια ανασκόπηση της ιστορίας της
πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα ερεθίσματα υπήρχαν ήδη, αφού η ιστορία της
Ε΄ Δημοτικού είναι η Βυζαντινή με ιδιαίτερη αναφορά στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η πόλη. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης οι μαθητές/-ήτριες του σχολείου
ασχολούνται με την ιστορία της Θεσσαλονίκης στα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια, στα χρόνια
του Βυζαντίου αλλά και σ’ εκείνα της Τουρκοκρατίας.
Η τοπική ιστορία και η διδακτική αξιοποίησή της στο Δημοτικό σχολείο καθιερώνεται επίσημα με το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος της ιστορίας (Γλεντής κ.α. 2006). Τα θέματα τοπικής ιστορίας μπορούν να μελετηθούν και να διδαχτούν στο σχολείο, αλλά και ν’ αποτελέσουν αντικείμενο πολλαπλής διαθεματικής προσέγγισης, μέσα από τις δραστηριότητες του
μαθήματος της ιστορίας, των άλλων μαθημάτων και της χρήσης ΤΠΕ.
Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας αποσκοπεί να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες την ιστορία
του τόπου τους και να την εντάξουν στη Γενική Ιστορία. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα, που
συνδέονται με την ιστορία της περιοχής και δεν αναφέρονται ή παρουσιάζονται συνοπτικά
στο βιβλίο της Ιστορίας, μπορεί να αποτελέσουν θέματα για σχέδια εργασίας στα οποία
αξιοποιούνται αυτά που επισημαίνονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ για τη διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης και στην εισαγωγή για τη χρήση των ιστορικών πηγών. Εξάλλου για την περιοχή της
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Θεσσαλονίκης προτείνεται οι μαθητές να εκπονήσουν σχέδια εργασίας για τις βυζαντινές
και ρωμαϊκές αρχαιότητες.
Σημειώνεται πως με την εφαρμογή σχεδίων εργασίας στην τοπική ιστορία οι μαθητές/ήτριες μεταξύ άλλων (Γλεντής κ.α. 2006):
• Καλλιεργούν την ερευνητική τους ικανότητα και την παρατηρητικότητά τους και έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες από ιστορικές πηγές.
• Κατανοούν τη σημασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής
τους.
• Αποβάλλουν τυχόν αισθήματα μειονεξίας που τους προκαλεί η έμφαση την οποία
δίνει η διδασκαλία της εθνικής ιστορίας σε ορισμένα γεγονότα ή πολιτιστικά επιτεύγματα κάποιων περιοχών της χώρας.
• Συνειδητοποιούν τις μεταβολές που έχουν συμβεί, διαχρονικά, στο περιβάλλον
τους.
Παιδαγωγικό και Τεχνολογικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με τις απόψεις που κατατίθενται στη βιβλιογραφία (Αθανασοπούλου 2006), ζητήματα κομβικά για τη Διδακτική της Ιστορίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και τα
οποία όμως αποδεικνύονται εξόχως ολισθηρά στην πρακτική τους εφαρμογή είναι:
• ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας, που αποτελεί τον κανόνα στα περισσότερα
σχολεία της χώρας και συμπυκνώνεται σε τρεις λέξεις: δασκαλοκεντρική – αφηγηματική – γεγονοτολογική ως επί το πλείστον προσέγγιση και διεξαγωγή του μαθήματος της Ιστορίας στην τάξη. Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι ο «εθισμός» των παιδιών σ’ αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας.
• η χρήση πηγών στο μάθημα της Ιστορίας με γλωσσικό κυρίως τρόπο και όχι με ιστορικό. Ενδεικτική από την άποψη αυτή είναι η παραδοσιακή διάταξη των πηγών, εικονικών και γραπτών, στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, οι οποίες, αντίστοιχα,
«πλαισιώνουν», ως διάκοσμος ή τίθενται ως παράρτημα στο τέλος του κεφαλαίου,
με μικρότερα κατά κανόνα στοιχεία. Αυτή η πάγια διάταξη, η οποία στην ουσία θέτει «στο περιθώριο» της κύριας αφήγησης τις ιστορικές πηγές, μπορεί ίσως να δικαιολογεί, ως ένα βαθμό, τη μη αναδρομή των εκπαιδευτικών σε αυτές, κατά τη διδασκαλία του μαθήματος στην τάξη ή την απλή ανάγνωσή τους με αποσαφήνιση
των άγνωστων λέξεων. Έτσι καθίσταται αδύνατον οι πηγές να επιτελέσουν τον επιστημονικό και παιδαγωγικό τους σκοπό, που είναι να καλλιεργήσουν εκείνες τις δεξιότητες, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν ουσιαστική ιστορική γνώση, συνείδηση και
σκέψη.
• η τρόπος χρήσης του εποπτικού (οπτικοακουστικού) υλικού, και ειδικότερα με τη
χρήση των ΤΠΕ, οι οποίες τελικά μοιάζουν συχνά να εξισώνονται με το τεχνικό μέσο
(επιδιασκόπιο, βίντεο, υπολογιστής κ.α.). Αποτέλεσμα μια τελικά συμβατική διδασκαλία, χωρίς την ενεργό συμμετοχή (διάδραση) των μαθητών στην πρόσκτησηοικοδόμηση της γνώσης, όπως ακριβώς πρεσβεύει η σύγχρονη διδακτική θεωρία
του «εποικοδομητισμού».
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Σε ότι αφορά τους μαθητές / μαθήτριες η διδακτική έρευνα ανασύρει στην επιφάνεια τα
δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία της διδασκαλίας, τα οποία κάθε προσπάθεια οφείλει να
λαμβάνει σοβαρά υπόψη της (Μαυροσκούφης 2006). Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη
στην προσπάθειά μας και διαμόρφωσαν το πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε είναι τα ακόλουθα (Carretero et al. 1994, Claxton1993, Gibb 2002, Husbands et al. 2003, Κόκκινος 2002,
Κουργιαντάκης 2001, Μαυροσκούφης 2005, Νάκου 2000, Shemilt 1987):
• οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σχετικά με την κατανόηση των ιστορικών εννοιών και τη χρήση των πηγών
• η σημασία της γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων
• οι ανιστορικοί τρόποι σκέψης τους πάνω στο παρελθόν
• οι εκτιμήσεις των μαθητών για τα διδακτικά εγχειρίδια
• η συμβολή των πηγών στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας
• η θετική επίδραση που έχει για τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μαθητών η συστηματική εξάσκησή τους στην κριτική προσέγγιση και χρήση των πηγών,
• η θετική επίδραση της μουσειακής αγωγής και της διδακτικής αξιοποίησης των καταλοίπων του υλικού πολιτισμού στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης
• η συμβολή των ενεργητικών στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης,
• η προηγούμενη γνώση, οι εμπειρίες, οι ιδέες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
• η σημασία της ηλικίας, του φύλου, του κοινωνικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος
Όλα τα παραπάνω μαζί με την κυρίαρχη πλέον στροφή της εκπαίδευσης στο υποκείμενο
της μάθησης, η οποία ταυτίζεται με τις εποικοδομητικές και κοινωνικές θεωρίες μάθησης
αποτέλεσαν τον πυλώνα στον οποίο βασίστηκε το παιδαγωγικό και τεχνολογικό πλαίσιο
βάση του οποίου κινηθήκαμε. Υπογραμμίζεται πλέον η αναντικατάστατη θέση του ίδιου
του μαθητή και της μαθήτριας στην κατασκευή της γνώσης του/της και η σχέση της θέσης
αυτής με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον όπως και η ένταξη των ιστορικών πηγών
στο μάθημα της ιστορίας. Συγκεκριμένα η μεθοδολογική ιστορική γνώση της ιστορικής εκπαίδευσης στην οποία βασίστηκε το πλαίσιο συναρτάται από α) το ιστορικό ερώτημα β) τις
ιστορικές πηγές και γ) κατοπτρίζεται στη μαθητική ιστορική σύνθεση (Ρεπούση 2004).
Το ιστορικό ερώτημα που τέθηκε ήταν το ακόλουθο: Ποια ήταν η θέση της Θεσσαλονίκης
και ποιος ο ρόλος που αυτή διαδραμάτισε στη διαμόρφωση της εθνικής ιστορίας από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα; Το συγκεκριμένο ερώτημα συνιστά τον συνεκτικό κρίκο των ομάδων που συμμετείχαν στο σχέδιο εργασίας μεταξύ τους καθώς και το νήμα της ιστορικής
διαδρομής που πρόκειται να διανυθεί.
Όσον αφορά τις ιστορικές πηγές ανάμεσα στα είδη αναφέρονται και οι ηλεκτρονικές πηγές.
Στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας επιλέχθηκε τις ιστορικές πληροφορίες για τον τόπο τους
οι μαθητές/μαθήτριες να τις αναζητήσουν κυρίως από το διαδίκτυο ή από CD-ROM δηλαδή
πολυμεσικές εφαρμογές. Σκοπός ήταν να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα του διαδικτύου
να αποτελεί ένα ευρύτερο δυναμικό ηλεκτρονικό περιβάλλον αναζήτησης, διάδρασης, επεξεργασίας και επικοινωνίας. Χάρη στην πολυμεσικότητα που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο εί-
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ναι εφικτή η ειδολογική μορφολογική υπέρβαση των ιστορικών πηγών καθώς συνυπάρχουν
στην ίδια πηγή πολλά είδη πηγών, το γραπτό κείμενο, η εικόνα, ο ήχος, το γράφημα, ο χάρτης. Έτσι η χρήση των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης αυξάνει τον όγκο των πηγών και μεταβάλλει ριζικά το διδακτικό περιβάλλον της ιστορίας.
Πέρα όμως από το διαδίκτυο στους μαθητές / μαθήτριες προτάθηκε να συμπεριλάβουν
επίσης στην εργασία τους και τις πηγές του τοπίου στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι
επισκέψιμες πηγές. Με τον όρο πηγές τοπίου εννοείται κάθε σημείο του τόπου που μπορεί
να γίνει ιστορική μαρτυρία. Ένα μνημείο, μια πλατεία, ένας οποιοσδήποτε χώρος μνήμης
για τους ανθρώπους της πόλης, του πρόσφατου ή του μακρινού παρελθόντος, συνιστούν
πηγές της ιστορίας και συμπεριλαμβάνονται στις πηγές του τοπίου. Η επίσκεψη του μνημείου, η παρατήρησή του, η φωτογράφησή του, η ξενάγηση σ’ αυτό συνιστούν συνήθεις
δραστηριότητες σχολικής τάξης για την τοπική ιστορία. Βέβαια όλο το υλικό έπρεπε να ψηφιοποιηθεί.
Σχετικά με τη δημιουργία γνώσης η αξιοποίηση από τους μαθητές / μαθήτριες των ηλεκτρονικών πηγών πολλαπλασιάζει τις τεχνικές της αμφισβήτησης, της επερώτησης, του ελέγχου, οδηγώντας σταδιακά στη μαθητική ιστορική σύνθεση. Κάθε μαθητής/μαθήτρια αξιοποιώντας τις πηγές διαμορφώνει τη δική του αναπαράσταση για την ιστορία και εποικοδομεί μόνος του τη γνώση θέτοντας τον εαυτό του στη θέση του υποκειμένου - δημιουργού
σ’ αντίθεση με τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση όπου γίνεται το αντικείμενο – δέκτης της
ιστορικής πληροφορίας.
Βέβαια, λόγω της έκρηξης της πληροφορίας του ψηφιακού περιβάλλοντος τίθενται ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείρισή της. Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές πηγές ριζοσπαστικοποιούν την πληροφοριακή δομή της ιστορικής εκπαίδευσης, προσφέροντας απεριόριστες
δυνατότητες θησαύρισης της ιστορικής πληροφορίας, δημιουργούν συνεπώς ένα μη οργανωμένο περιβάλλον μάθησης (Ρεπούση 2004). Για αποφευχθεί το μη οργανωμένο περιβάλλον μάθησης αλλά και για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πηγών αποφασίστηκε στο σχέδιο
εργασίας να υπάρχει έλεγχος της ροής καθώς και επεξεργασία και προσαρμογή του υλικού,
τόσο από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς των μαθητών / μαθητριών.
Περιγραφή της προσπάθειας
Αρχικά καθορίστηκαν οι περίοδοι που θα απασχολούσαν τους/τις μαθητές/μαθήτριες μέσα
από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην τάξη έτσι ώστε να καλυφτεί κατά το δυνατό
κάθε ιστορική στιγμή που έζησε η πόλη στο διάβα της μακραίωνης ιστορίας της. Οι μαθητές/μαθήτριες κατέληξαν σε τέσσερις περιόδους: αρχαία-ρωμαϊκή, βυζαντινή, τουρκοκρατία αλλά και σύγχρονη. Πρότειναν επίσης πως θα ήταν ενδιαφέρον να αναζητήσουν ιστορικές πληροφορίες, συνδυάζοντάς τες όμως με εικόνες και φωτογραφικό υλικό από το πλήθος των μνημείων που κοσμούν την πόλη και ανήκουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Στη συνέχεια αποφάσισαν τον γενικό τίτλο της εργασίας: Η Θεσσαλονίκη από το χθες
στο σήμερα.
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Το επόμενο βήμα ήταν να οριστούν ομάδες εργασίας και το αντικείμενο ενασχόλησης της
καθεμίας από αυτές. Οι ομάδες -δύο, τριών ή τεσσάρων ατόμων- συγκροτήθηκαν με κριτήριο τις επιθυμίες των ίδιων των μαθητών / μαθητριών τόσο ως προς τους συνεργάτες όσο
και ως προς την ιστορική περίοδο που θα επεξεργάζονταν. Σε κάποιες περιπτώσεις δύο διαφορετικές ομάδες ανέλαβαν την ίδια ενότητα, αφού αυτήν ήταν και η προσωπική τους
επιλογή.
Βασικό ζήτημα που τέθηκε ήταν ο τρόπος αναζήτησης των πληροφοριών και οι πηγές άντλησής τους. Με δεδομένο τον πλούτο πληροφοριών που παρέχει το διαδίκτυο αποφασίστηκε να αποτελέσει τη βασική πηγή, ώστε να αξιοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πηγές. Παράλληλα προτάθηκε να αξιοποιηθούν και άλλες τυχόν πηγές- γραπτές, οπτικά ντοκουμέντα,
πηγές του τοπίου - όπως βιβλία, λευκώματα ακόμη και προσωπικές φωτογραφίες με εικόνες της πόλης, οι οποίες όμως στη συνέχεια μετά από επεξεργασία θα έπαιρναν ηλεκτρονική μορφή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από εμάς στην ανάγκη καταγραφής των πηγών από τις
οποίες αντλήθηκε το υλικό, στοιχείο σχετικά άγνωστο στους/στις μαθητές/μαθήτριες.
Για την καλύτερη οργάνωση συμφωνήθηκε πως θα έπρεπε να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ
των μελών της κάθε ομάδας, αλλά και μεταξύ των ομάδων, ώστε να αποφευχθεί, όσο αυτό
θα ήταν δυνατό, η επικάλυψη του υλικού από μέλη της ίδιας ομάδας ή και διαφορετικών
ομάδων. Η επικοινωνία αυτή προτάθηκε να γίνει κατά βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και όχι μέσω τηλεφώνου ή προσωπικής επαφής. Σκοπός ήταν να γίνει τόσο χρήση
ψηφιακής τεχνολογίας όσο και να υπάρχει καταγραφή της όλης προσπάθειας. Ζητήθηκε
λοιπόν κάθε επικοινωνία να κοινοποιηθεί και σε εμάς αλλά πέρα από αυτό δόθηκε
στους/στις μαθητές/μαθήτριες και η δυνατότητα της απευθείας επικοινωνίας για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις.
Χρόνος εργασίας ορίστηκε η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων, ώστε να υπάρχει
περισσότερος χρόνος για την αναζήτηση πληροφοριών από την πλευρά των μαθητών/τριών και να μην επιφορτιστούν με επιπλέον εργασία στη σχολική τους καθημερινότητα. Σε
πολλές περιπτώσεις ζητήθηκε βοήθεια από τους γονείς των μαθητών/-τριων, κυρίως στη
χρήση κάποιων ψηφιακών εργαλείων που αφορούσαν στην επικοινωνία (αποστολή αρχείων), την ψηφιοποίηση του υλικού (σάρωση – επεξεργασία φωτογραφιών) αλλά και τη μορφοποίηση του υλικού.
Οι εργασίες ορίστηκε να σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου σε
εμάς. Θα λέγαμε ότι στην όλη διαδικασία είχαμε έναν γενικό συντονιστικό ρόλο και σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργήσαμε συμβουλευτικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Μην ξεχνάμε πως στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ο έλεγχος ή η αμφισβήτηση προϋποθέτουν
αυξημένο ηλεκτρονικό αλφαβητισμό που τα παιδιά της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου
δεν μπορούν να διαθέτουν. Είναι σίγουρο όμως πως μπορούν να μπουν στη διαδικασία ανάπτυξής του. Έτσι υπήρξαν φορές που έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις ως προς
την κατεύθυνση της επιλογής του υλικού ή της μορφής αποστολής του, ενώ διαπιστώσαμε
πως η επίτευξη απόλυτης ομοιομορφίας στη μορφή του υλικού ήταν αρκετά δύσκολη. Αποφασίστηκε τελικά η όλη εργασία να κινηθεί στους άξονες που είχε ορίσει η κάθε ομάδα
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μαθητών/-τριών. Εξάλλου στόχος υπήρξε από την αρχή μια σύνθεση εργασιών και όχι η
τυποποίηση της όποιας δημιουργικής διάθεσης των μαθητών/τριών.
Η δημιουργία του ιστότοπου που περιέχει το επεξεργασμένο υλικό έγινε με τη χρήση του
προγράμματος Microsoft FrontPage. Η αρχική σχεδίαση έγινε από τους/τις ίδιους/-ιες
τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ενώ η τελική επεξεργασία έγινε από εμάς. Πρέπει να τονιστεί
ότι ως προς τη μορφοποίηση ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/μαθήτριες να ακολουθήσουν
κάποιες κοινές οδηγίες έτσι ώστε να υπάρχει μία ομοιομορφία ως προς την παρουσίαση
των πληροφοριών αλλά όχι ως προς τη διάρθρωσή τους. Υπήρξε μία εξαίρεση σε μία παρουσίαση που δημιούργησε ένας μαθητής και αφορούσε την τουρκοκρατία. Ο ιστότοπος
που
δημιουργήθηκε
φιλοξενείται
στη
διεύθυνση
«http://www.helleniccollege.gr/works/theselem/index.htm» Η αρχική σελίδα της προσπάθειας φαίνεται στην
επόμενη εικόνα.

Σχήμα 1:
Αρχική Σελίδα: Η Θεσσαλονίκη από το Χθες στο Σήμερα

Οι ιστορικές περίοδοι διαρθρωθήκαν σε άξονες ως εξής:
• η Αρχαία - Ρωμαϊκή ιστορία σε Ιστορία και Μνημεία
• Η Βυζαντινή ιστορία σε Ιστορία και Μνημεία
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Η Περίοδος της Τουρκοκρατίας σε Ιστορία, Μνημεία, Χριστιανική Κοινότητα και σε
μία πολυμεσική παρουσίαση
Η Σύγχρονη ιστορία σε Ιστορία, Χρονολόγιο, Εικόνες και Κτήρια

Ενδεικτικά στην επόμενη εικόνα φαίνεται πώς παρουσιάστηκε η περίοδος της τουρκοκρατίας μέσω του ιστοτόπου.

Σχήμα 2:
Τουρκοκρατία

Συμπεράσματα – Μελλοντική Εργασία
Σε ότι αφορά τους/τις μαθητές/μαθήτριες η όλη προσπάθεια αποδείχτηκε μια νέα εμπειρία
όπως ισχυρίστηκαν σε μία συζήτηση που είχαμε μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας.
Συμπλήρωσαν ακόμη πως η σκέψη ότι η εργασία τους θα παρουσιάζονταν πέρα από το περιορισμένο πλαίσιο της σχολικής τάξης, τους γέμισε με αίσθημα ευθύνης τόσο στην άντληση των διαδικτυακών πληροφοριών όσο και στην επεξεργασία τους. Χαρακτήρισαν επίσης
πρωτόγνωρη τη διαδικασία επικοινωνίας με εμάς και την παράδοση των εργασιών μέσω email για την ολοκλήρωση του έργου.
Σε ότι αφορά την πλευρά μας θεωρούμε ότι λόγω της δημιουργίας του συγκεκριμένου ιστοτόπου επιτεύχθηκε η σύνδεση με την τοπική ιστορία, ζητούμενο των νέων αναζητήσεων
στον τομέα της ιστορίας. Διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες γνώρισαν την ιστορία του
τόπου τους από «πρώτο χέρι», αφού μόνοι τους επιλέξανε να αντλήσουν συγκεκριμένες
πληροφορίες, χωρίς κανείς να τους επιβάλλει μια υποχρεωτική ανάγνωση ιστορικών πληροφοριών. Δόθηκαν επίσης στους/στις μαθητές/μαθήτριες τα πρώτα ψήγματα προβληματισμού γύρω από την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών πηγών και της μέγιστης προσοχής, η
οποία απαιτείται κατά τη συλλογή του υλικού, με τη διακριτική μάλιστα παρουσία κάποιου
ενήλικα γνώστη του ιστορικού αντικειμένου.
Σημαντικό στοιχείο επίσης θεωρούμε ότι ο συντονισμός της ερευνητικής εργασίας και της
εκπόνησής της σε ομάδες έδωσε στους/στις μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα να εργα-
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στούν ομαδικά, σεβόμενοι τις επιλογές και τη δουλειά κάθε συμμαθητή και συμμαθήτριάς
τους.
Τέλος η συμμετοχή στην κατασκευή ενός ιστότοπου όπου εμφανίζεται η προσωπική τους
δουλειά τους έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες σε ένα μάθημα
στο οποίο κατά βάση δε χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διδακτική πρακτική.
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσής μας σε τεχνολογίες Web 2.0 σκοπεύουμε να επεκτείνουμε
και να εμπλουτίσουμε την προσπάθειά μας στο εγγύς μέλλον. Με τη χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών και ειδικότερα με τη χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου
όπως το Joomla θα είναι εφικτή η απευθείας πρόσβαση των μαθητών/τριών στη διαχείριση
του ιστοτόπου και τη δημιουργία του αλλά και στον πιο αποτελεσματικό έλεγχο της διαδικασίας από μέρους μας. Επίσης η εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε ότι αφορά τουλάχιστον
το τεχνολογικό κομμάτι της προσπάθειας θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη.
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Χρήση δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων στην υλοποίηση του project

Ευανθία Ρίζου
Πληροφορικός / Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
vana@konitopoulos.gr
Περίληψη
Η μέθοδος project εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας ενώ με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων εντάσσεται πλέον και στο πρόγραμμα της τυπικής
εκπαίδευσης.
Είναι μία μέθοδος η οποία προάγει, μεταξύ άλλων, την αυτενέργεια, τη συμμετοχική και
βιωματική μάθηση, τη διερεύνηση, τη συνεργασία μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ
μαθητών-καθηγητών, θέτοντας στο επίκεντρο της μάθησης τον μαθητή.
Τόσο η διαδικασία υλοποίησης της μεθόδου project όσο και οι παιδαγωγικές αρχές, πάνω
στις οποίες στηρίζεται, μπορούν να υποστηριχθούν από σύγχρονα εργαλεία λογισμικού,
ειδικού σκοπού, αποδίδοντας έτσι βέλτιστα αποτελέσματα. Η χρήση εφαρμογών
προσανατολισμένων στις ανάγκες του project έχει ως αποτέλεσμα την προαγωγή και την
ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της βιωματικής μάθησης, την
ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης, τη διευκόλυνση της απαιτούμενης έρευνας, την
καλύτερη οργάνωση του όλου έργου, την ευκολότερη κατάρτιση και τήρηση
χρονοδιαγράμματος, τη βελτιστοποίηση του τελικού προϊόντος αλλά και του τρόπου
παρουσίασή του.
Πολλά εργαλεία από τα προαναφερόμενα προσφέρονται δωρεάν (freeware) μέσω του
διαδικτύου. Μία σειρά τέτοιων αντιπροσωπευτικών εργαλείων παρουσιάζονται στη
συνέχεια, σε αντιστοιχία με τις φάσεις υλοποίησης του project.
Λέξεις - κλειδιά: συνεργατική μάθηση, μέθοδος project, ομάδες, διαδικτυακά εργαλεία,
google docs, wikispaces.

Εισαγωγή
Τον τελευταίο καιρό ή μέθοδος project ή αλλιώς δημιουργικές και συνθετικές εργασίες ή
ερευνητική εργασία ή σχέδιο εργασίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο χώρο
της εκπαίδευσης ως μία αποτελεσματική συνεργατική μέθοδος μάθησης.
Ως «μέθοδο project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «ομαδικής διδασκαλίας
στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και
διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν» (Frey, 1998).
Το project στηρίζεται στις βασικές παιδαγωγικές αρχές της αυτενέργειας, της συμμετοχικής
μάθησης, της ευρηματικής και συνεργατικής μάθησης (Θεοδώρου). Στη μέθοδο project η
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γνώση αντιμετωπίζεται σφαιρικά, συνδέοντας μεταξύ τους όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα αλλά η πορεία προς αυτό.
Η προσέγγιση και κατάκτηση της γνώσης γίνεται με διερευνητικό τρόπο και στηρίζεται στη
βιωματική και πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Αφού ορισθεί το θέμα της εργασίας οι
μαθητές εργάζονται σε ομάδες αναζητώντας πληροφορίες σε ποικίλες πηγές τις οποίες, στη
συνέχεια, επεξεργάζονται, συνθέτουν και παρουσιάζουν, είτε στην τάξη είτε σε έκθεση στο
χώρο του σχολείου, το τελικό αποτέλεσμα.
Μέσα από τη διαδικασία της έρευνας, της αναζήτησης και της αξιολόγησης πηγών, ο
μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει εφαρμόζοντας έτσι ένα από τους βασικούς πυλώνες της
Unesco για την εκπαίδευση δηλαδή το «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Εδώ ο μαθητής μπαίνει
στο επίκεντρο της διαδικασία της μάθησης ενώ ο καθηγητής αναλαμβάνει το ρόλο του
καθοδηγητή και του εμψυχωτή.
Καλλιεργείται έτσι η αναλυτική και συνθετική ικανότητα του μαθητή, αναπτύσσεται η
πρωτοβουλία του και προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η μέθοδος project
αναθέτει «ρόλους» σε όλα τα παιδιά, ασκεί την κριτική τους ικανότητα και αναπτύσσει το
αίσθημα ευθύνης τους. Επίσης καταργεί τη στείρα απομνημόνευση και αξιοποιεί αλλά και
στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες.
Μέθοδος project και εργαλεία λογισμικού
Σε μια γενική θεώρηση της μεθόδου project μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα βασικά
στάδια:
1. Προβληματισμός,
2. προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων,
3. διεξαγωγή των δραστηριοτήτων - παρουσίαση,
4. αξιολόγηση.
Και τα τέσσερα προηγούμενα στάδια μπορούν να εξυπηρετηθούν και να διευκολυνθούν με
τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης λογισμικού στο project είναι ότι
διευκολύνει την ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία. Ο κάθε εμπλεκόμενος μπορεί να
έχει πρόσβαση σε αρχεία οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε, από το σχολείο, το
σπίτι ή όπου αλλού βρίσκεται. Έτσι διευκολύνεται η συνεργασία, σε χρόνο που εξυπηρετεί
τον καθένα, ανάμεσα στους μαθητές αλλά και ανάμεσα στους μαθητές με τον (την)
καθηγητή (καθηγήτρια) ή ανάμεσα στους καθηγητές, εφόσον έχουν αναλάβει περισσότεροι
του ενός το έργο.
Υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαλείων Τ.Π.Ε. που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη
μέθοδο project, τα οποία είτε αποτελούν μέρος γνωστών πακέτων λογισμικού, που έχουν
ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή μας, είτε μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο. Από
αυτά που διατίθενται μέσω διαδικτύου υπάρχουν αρκετά εύχρηστα εργαλεία τα οποία
παρέχονται δωρεάν, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια σε αντιστοίχιση
με τα στάδια ενός project.
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1ο στάδιο μεθόδου project - Προβληματισμός
Κατά το 1ο στάδιο της μεθόδου γίνεται διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των παιδιών,
των ενδιαφερόντων τους και η διαμόρφωση του θέματος.
Εδώ, αρχικά, συνήθως χρησιμοποιείται ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming).
Προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ιδέες και οι απόψεις σε ένα κοινής χρήσης έγγραφο,
έτσι ώστε ο καθηγητής και οι μαθητές να έχουν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν πρόσβαση
σε αυτό και δυνατότητα επεξεργασίας του μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έγγραφα
google, στη δ/νση https://docs.google.com. Το μόνο προαπαιτούμενο εδώ είναι η κατοχή
ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού google.
Αφού γίνει η σύνδεση στο λογαριασμό μπορεί να δημιουργηθεί ένα έγγραφο στο οποίο να
καταγραφούν όλες οι ιδέες (βλ. Εικόνα 2).
Στη συνέχεια τα παιδιά εκφράζουν και καταγράφουν τις γνώσεις τους γύρω από το
θέμα.
Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: με έναν επεξεργαστή κειμένου, με
πίνακες, με εννοιολογικούς χάρτες, με ζωγραφική. Εάν επιλεχθεί ένας επεξεργαστής
κειμένου ή ένας πίνακας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εδώ ένα έγγραφο ή ένα λογιστικό
φύλλο google, αντίστοιχα (βλ. Εικόνα 3).

Εικόνα 1:
Αρχική σελίδα των εγγράφων google

Εικόνα 2:
Δημιουργία εγγράφου
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Εικόνα 3:
Λογιστικά φύλλα google

Για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα διαδικτυακά
εργαλεία, εύκολα στη χρήση τους και με δυνατότητα εκτύπωσης ή ενσωμάτωσης του
τελικού αποτελέσματος σε έγγραφα ή ιστοσελίδες. Αναφέρονται τα: bubbl στη δ/νση
https://bubbl.us/, thinklinkr στη δ/νση http://thinklinkr.com/, diagrammr στη δ/νση
http://www.diagrammr.com/ όπου και εδώ γίνεται είσοδος με το λογαριασμό google,
creately στη δ/νση https://creately.com (βλ. Εικόνα 4) κ.α..
Στην περίπτωση που κάποια παιδιά προτιμούν τη ζωγραφική μπορούν να χρησιμοποιήσουν
επίσης δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία ζωγραφικής, graffiti, σκίτσων όπως τα παρακάτω:
http://www.sumopaint.com/home/, http://mudcu.be/sketchpad/,
http://graffiticreator.net/, http://sketch.odopod.com/,
http://www2.crayola.com/coloring_application/index.cfm?referrer=/index.cfm

Εικόνα 4:
Λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών

Ακολουθεί η διαμόρφωση του θέματος
Τίθενται ερευνητικά ερωτήματα
Ενημερώνονται οι γονείς.
Και στις τρεις προηγούμενες φάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έγγραφα google,
όπως περιγράφηκαν, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email).
2ο στάδιο μεθόδου project – Προγραμματισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η αναζήτηση και η συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές, ο
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επιμερισμός των δραστηριοτήτων και η ανάθεση ρόλων. Χωρίζεται σε δύο φάσεις:
Χωρισμός σε ομάδες έρευνας
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, καθένα αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην
ομάδα και συζητούν, ανταλλάσσουν και διαχειρίζονται τις πληροφορίες. Και ο χωρισμός
των ομάδων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, διαδικτυακά με τρόπο ώστε μόνο τα μέλη
κάθε ομάδας να συζητούν μεταξύ τους και να καταγράφονται σε έναν ενιαίο χώρο οι
συζητήσεις τους, οι απορίες, οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν κ.λπ. σε χρόνο που
εξυπηρετεί τον καθένα. Ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό
είναι οι ομάδες συζήτησης google στη δ/νση http://groups.google.com (βλ. Εικόνα 5: & Εικόνα
6:).
Τις ομάδες διαχειρίζεται ο(η) καθηγητής(τρια) ο οποίος βέβαια έχει τη δυνατότητα να
συμμετέχει σε αυτή. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα προσβασιμότητας, προβολής και
συμμετοχής καθώς και πλήθος άλλων ρυθμίσεων: π.χ. ο χώρος της κάθε ομάδας μπορεί να
προβάλλεται μόνο στα μέλη της και να μην είναι ορατός σε λοιπούς χρήστες του
διαδικτύου, ή να είναι ορατός σε οποιονδήποτε χρήστη. Ακόμα, η κάθε ομάδα έχει το δικό
της λογαριασμό e-mail με παραλήπτες όλα τα μέλη της ή κατ’ επιλογή.

Εικόνα 5:
Ομάδες google – αρχική σελίδα

Εικόνα 6:
Στιγμιότυπο διαχείρισης ομάδας google

Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού
Σε αυτή τη φάση τα παιδιά εξερευνούν όλες τις σχετικές πηγές από το διαδίκτυο ή άλλες
δικές τους. Το πιθανότερο είναι να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται μέσω
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των γνωστών μηχανών αναζήτησης. Όμως υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι μηχανισμοί οι
οποίοι κάνουν την αναζήτηση μόνο ανάμεσα σε ακαδημαϊκά έγγραφα και μελέτες ή μόνο
ανάμεσα σε βιβλία: http://scholar.google.gr/schhp?hl=el (βλ. Εικόνα 7)
και
http://books.google.gr/books?hl=el αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο αφενός περιορίζεται ο
χρόνος αναζήτησης αφετέρου αυτή γίνεται ανάμεσα σε αξιόπιστες και έγκυρες πηγές.

Εικόνα 7:
Μελετητής

3ο στάδιο μεθόδου project – διεξαγωγή δραστηριοτήτων – παρουσίαση
Για την υλοποίηση και την παρουσίαση του τελικού προϊόντος της εργασίας τους οι
μαθητές μπορούν να διαλέξουν διάφορους τρόπους: δημιουργία ενός εγγράφου, μίας
ζωγραφικής, μίας παρουσίασης, ενός βίντεο. Για την περίπτωση του εγγράφου και πάλι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κειμενογράφο των εγγράφων google ενώ για τη
ζωγραφική επίσης ένα από τα προαναφερθέντα (ή και άλλα) λογισμικά. Επίσης και για τη
δημιουργία μίας παρουσίασης διατίθεται το ανάλογο λογισμικό μέσω του ίδιου
λογαριασμού google με τις ανάλογες δυνατότητες και τρόπο λειτουργίας των γνωστών
εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων, έχοντας βέβαια του πλεονέκτημα του
διαμοιρασμού και της κοινής επεξεργασίας.

Εικόνα 8: Παρουσιάσεις

Για την περίπτωση που οι μαθητές επιλέξουν τη δημιουργία ενός βίντεο μπορούν και πάλι
να επιλέξουν κάποιο από τα αντίστοιχα προγράμματα που διατίθενται δωρεάν στο
διαδίκτυο, όπως το http://www.onetruemedia.com, για online δημιουργία και παρουσίαση
ή τα http://windows-live-movie-maker-2011.en.softonic.com/, http://www.ezvid.com/,
http://www.hotlib.com, τα οποία όμως χρειάζεται να εγκατασταθούν τοπικά σε κάποιο
υπολογιστή ή τα http://www.youtube.com/create/stupeflix, http://www.youtube.com/
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create_detail/VlixVideo κ.α. με τα οποία είναι δυνατή η δημιουργία βίντεο και η άμεση
τοποθέτησή τους στο γνωστό youtube, όπου βέβαια ο δημιουργός μπορεί να ορίσει
διάφορα επίπεδα πρόσβασης για τους υπόλοιπους χρήστες. Έτσι θα μπορεί το βίντεο να
είναι ορατό, για παράδειγμα, μόνο σε όσους γνωστοποιηθεί η διεύθυνσή του,
εξασφαλίζοντας έτσι τη μη έκθεσή του σε τρίτα άτομα.

Εικόνα 9: Δημιουργία βίντεο

4ο στάδιο μεθόδου project – Αξιολόγηση
Η τελική ή και η διαμορφωτική αξιολόγηση του έργου μπορεί να γίνει και αυτή
διαδικτυακά, διασφαλίζοντας την εγκυρότητά της και φυσικά ελαχιστοποιώντας το χρόνο
της όλης διαδικασίας. Πάλι στα google docs διατίθεται μία φόρμα, η οποία ήδη
χρησιμοποιείται ως ερωτηματολόγιο από ιδρύματα και φορείς ακόμα και του Δημοσίου.

Εικόνα 10: Φόρμες

Η φόρμα δημιουργείται και συμπληρώνεται διαδικτυακά ενημερώνοντας και καλώντας
μέσω e-mail τους αξιολογητές. Ο δημιουργός της φόρμας, στην περίπτωσή μας ο(η)
καθηγητής(τρια) ενημερώνεται από την ίδια οθόνη, μέσω συγκεκριμένης εντολής, για τα
αποτελέσματα ανά πάσα στιγμή ή μπορεί να τα αποθηκεύσει σε ένα πρόγραμμα
λογιστικών φύλλων για περαιτέρω επεξεργασία.
Ένα ακόμα πολύ διαδεδομένο (δωρεάν) εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως για
διδακτικούς σκοπούς είναι τα wikispaces, www.wikispaces.com (βλ. π.χ. Εικόνα 11). Σε αυτή
την περίπτωση δημιουργείται ένας ιστότοπος κάθε σελίδα του οποίου μπορούν να
επεξεργάζονται όσοι χρήστες έχουν ορισθεί από τον διαχειριστή του. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν χώρος συγκέντρωσης όλων των εργασιών που έχουν γίνει σε όλα τα
προηγούμενα στάδια. Εδώ μπορεί να δημιουργηθεί μία σελίδα για κάθε ένα project,
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διαφορετικές ομάδες χρηστών-μαθητών, να αποδοθούν διαφορετικά προνόμια πρόσβασης
και ο κάθε χρήστης να εισάγει κείμενο ή να «ανεβάζει» όποια αρχεία επιθυμεί –κείμενα,
εικόνες, παρουσιάσεις κ.λ.π. τα οποία όμως έχουν δημιουργηθεί με κάποιο άλλο
πρόγραμμα όπως με τα google docs με τα οποία συνδέεται.

Εικόνα 11:
Wikispaces

Φυσικά υπάρχει πληθώρα άλλων εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για
διαφορετικές χρήσεις από αυτές που προαναφέρθηκαν, όπως για παράδειγμα για
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ή για τηλεδιάσκεψη. Όμως προτιμήθηκε η παρουσίαση
κατά κύριο λόγο των εγγράφων google αφ’ ενός γιατί σε αυτή την περίπτωση με έναν μόνο
λογαριασμό ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε πολλά εργαλεία, μεταξύ αυτών βεβαίως και
της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), αφ’ ετέρου λόγω του περιορισμένου χώρου και
χρόνου της παρούσας εισήγησης. Όμως σίγουρα με μία καλή αναζήτηση ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα βρει τα κατάλληλα, για εκείνον και για την ομάδα του, εργαλεία
λογισμικού, προκειμένου να εξυπηρετήσει και να υποβοηθήσει την υλοποίηση ενός project
υπηρετώντας ταυτόχρονα τους παιδαγωγικούς του σκοπούς.
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Ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία για την παραγωγή & επεξεργασία
αναφορικού και κατευθυντικού γραπτού λόγου
Αναστάσιος Ξανθόπουλος1 και Κωνσταντίνος Ντίνας2
1
Δάσκαλος (PhD, MEd) 2Καθηγητής του ΠΤΝ Φλώρινας
1
axantho@sch.gr 2kdinas@uowm.gr
Περίληψη
Στην ανακοίνωση που ακολουθεί παρουσιάζονται τέσσερα ψηφιακά εργαλεία τα οποία
προτείνονται στους εκπαιδευτικούς για χρήση στο γλωσσικό μάθημα του δημοτικού
σχολείου με σκοπό την παραγωγή γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, αφού αιτιολογείται η
επιλογή των εν λόγω εργαλείων, παρουσιάζονται αναλυτικά με παραδείγματα πώς το
καθένα από αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή διαφόρων
κειμενικών τύπων που συναντούμε στα σχολικά εγχειρίδια. Με αφετηρία συγκεκριμένες
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που υπάρχουν στα γλωσσικά εγχειρίδια,
προτείνεται η διεκπεραίωσή τους με τη χρήση διαδικτυακών και άλλων εφαρμογών. Αυτές
είναι: Storybird για την παραγωγή εικογραφημένου παραμυθιού, CAST UDL Book Builder
για επιχειρηματολογικό κείμενο, Edmodo για βιογραφικό κείμενο και Family Tree Builder
για οικογενειακό δέντρο και περιγραφή προσώπου. Τα παραπάνω εργαλεία
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή παραδειγματικών εκπαιδευτικών σεναρίων για τη
διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα πλαίσια σχετικής Πράξης του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας το 2011.
Λέξεις – κλειδιά: Δημοτικό, γλώσσα, γραπτός λόγος, σχολικά εγχειρίδια, online εφαρμογές
Εισαγωγή
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μολονότι στα πρώιμα στάδιά της (1960-’80)
καλλιέργησε την ψευδαίσθηση ότι ο ρόλος του δασκάλου θα μπορούσε να υποκατασταθεί
από καλά προγραμματισμένες διδακτικές μηχανές, γρήγορα αποκάλυψε ότι η
προστιθέμενη παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση όχι μόνο δεν αναδεικνύεται
αυτόματα από τη χρήση τους στις σχολικές τάξεις αλλά, αντίθετα, μπορεί να μας οδηγήσει
και σε εντελώς διαφορετικά από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (Gillard, 2008· Δερτούζος,
1998, σ. 175· Ράπτης & Ράπτη, 2001).
Πιο πρόσφατα, η αξιοποίηση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση ως μέσου διδασκαλίας και
μάθησης αναζωπύρωσε την παραπάνω συζήτηση σε μια νέα βάση, καθώς αμφισβητεί εκ
νέου όχι μόνο τον παραδοσιακό παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών αλλά και την ίδια
την αναγκαιότητα της φυσικής τους ύπαρξης στο σχολείο ή και της εικονικής τους ακόμα σε
ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Ταυτόχρονα, εγείρει ερωτήματα για τη χρησιμότητα και
το ρόλο ύπαρξης και των ίδιων των σχολείων ως χώρων όπου παρέχεται αποκλειστικά η
επίσημη εκπαίδευση. Εντούτοις, στα περισσότερα μοντέλα ενσωμάτωσης της διαδικτυακής
(on line) μάθησης [Technology-Infused Traditional Schools (όλα τα μαθήματα γίνονται στο
σχολείο με τη χρήση κάποιων εργαλείων των ΤΠΕ)· Blended Learning Traditional Schools
(κάποια μαθήματα προσφέρονται και διαδικτυακά)· Hybrid Schools (συνδυασμός on line

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

524/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

και πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με σκοπό οι μαθητές να εργάζονται με το δικό τους
ρυθμό και με ένα κατά το δυνατόν εξατομικευμένο πρόγραμμα συνεργαζόμενοι σε μικρές
ομάδες για την εκπόνηση project)· Virtual Schools (πλήρως διαδικτυακή διδασκαλία, όπου
δάσκαλος και μαθητής εργάζονται συνήθως στα σπίτια τους και συνεργάζονται με
ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε χρόνο που τους
βολεύει (σύγχρονο ή ασύγχρονο) (Schulte, 2011, σ. 3)], η παρουσία του εκπαιδευτικού
συνεχίζει να θεωρείται δεδομένη, αν και ο τρόπος αλληλεπίδρασής του με τους μαθητές
μεταβάλλεται ποιοτικά και ποσοτικά από μοντέλο σε μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση, η
ιδιαίτερη αυτή φυσική ή ψηφιακή «παρουσία» των εκπαιδευτικών στα on line
προγράμματα έχει οδηγήσει σε επιφυλάξεις για την ποιότητά τους, ενώ έρευνες δείχνουν
πως τα πιο πετυχημένα από αυτά συνδυάζουν την εξατομικευμένη (ένας προς έναν)
αλληλεπίδραση μαθητή και εκπαιδευτικού (Brownstein, 2012, σσ. 2-3).
Επιπλέον, η σύγχρονη εμπειρική έρευνα δείχνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχία των μαθητών στο σχολείο είναι η διαρκής και σοβαρή προσπάθεια απόκτησης
γνώσεων για τη διδασκαλία από μέρους των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια της
καριέρας τους (Feiman-Nemser, 2012). Την ίδια στιγμή, υποστηρίζεται ότι ο εκπαιδευτικός
είναι αναγκαίο να επιμορφώνεται πολύπλευρα και συστηματικά γύρω από την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη και πώς αυτές θα μεταμορφώσουν τη διδασκαλία
του σε σύγχρονη παιδαγωγική πράξη (Zucker, 2008).
Στο παραπάνω πλαίσιο της αναγνώρισης αφενός του καθοριστικού ρόλου που ούτως ή
άλλως παίζει ο εκπαιδευτικός στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και των προκλήσεων που
καλείται να αντιμετωπίσει με άξονα τις αλλαγές που επιφέρουν στο σχολείο οι ΤΠΕ και,
αφετέρου, της συνεχούς προσπάθειάς του για επιμόρφωση και επικαιροποίηση των
γνώσεών του εντάσσεται και η ανακοίνωση που ακολουθεί. Επιχειρούμε να αναδείξουμε
μεθόδους ένταξης των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου
(πιλοτικής εφαρμογής) αναλυτικού προγράμματος για τη γλώσσα, που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» (βλ. http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php)
το 2011. Πρόκειται για την παρουσίαση μιας πρότασης για τη χρήση συγκεκριμένων
ψηφιακών ή διαδικτυακών εργαλείων (digital and web tools), προκειμένου να
αξιοποιηθούν αυτούσια ή εντασσόμενα σε κάποιο ευρύτερο εκπαιδευτικό σενάριο από
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο με στόχο την
παραγωγή συγκεκριμένων ειδών γραπτού λόγου (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία,
βιογραφία). Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για την
παραγωγή παραδειγματικών σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη
διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα πλαίσια της Πράξης:
«Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και
δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/θμια
και Β΄/θμια εκπαίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Ξεκινούμε την παρουσίασή τους με την αναφορά συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που
υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος, ώστε να αποτελέσουν πηγή
έμπνευσης και δημιουργίας για τους δασκάλους και όχι απλώς και μόνο μίμησης.
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Κριτήρια επιλογής των ψηφιακών και διαδικτυακών εργαλείων
Τα ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία (εναλλακτικά χρησιμοποιούμε και τον όρο
εφαρμογές ή λογισμικά) που χρησιμοποιήσαμε και παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία
επιλέχθηκαν με βασικό σκοπό να μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή και επεξεργασία
συγκεκριμένων ειδών και τύπων γραπτού λόγου με τρόπο, συγχρόνως, που να αιτιολογεί
την προτίμησή τους έναντι της παραδοσιακής μεθόδου παραγωγής (με χαρτί και μολύβι)
αντίστοιχων κειμένων. Ως εκ τούτου, μια πρώτη και βασική, αλλά όχι πάντα αυτονόητη
προϋπόθεση, όπως γνωρίζουν όσοι δοκιμάζουν εφαρμογές στο Διαδίκτυο, ήταν να
υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα εργαλεία τη γραφή με ελληνικούς χαρακτήρες. Το καθαυτό
περιβάλλον, ωστόσο, της εφαρμογής μπορεί να είναι σε άλλη γλώσσα, καθώς αυτό αφορά
πιο πολύ τον εκπαιδευτικό και συχνά μπορεί να μεταφραστεί εύκολα με τη χρήση
διαφόρων διαδικτυακών φυλλομετρητών (π.χ. Chrome). Δεύτερο κριτήριο αποτέλεσε η
δωρεάν διάθεση των εφαρμογών από τους κατασκευαστές τους. Αυτό έγινε όχι μόνο γιατί
τα οικονομικά των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπουν την αγορά αδειών
χρήσης την εποχή αυτή, έστω και αν αυτές παρέχονται σε πολύ προσιτή τιμή, αλλά και για
λόγους ιδεολογικής προτίμησης σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται ελεύθερα για
εκπαιδευτική τουλάχιστον χρήση. Έτσι κρίναμε ότι δεν αποθαρρύνουμε για οικονομικούς
λόγους όσους θα ήθελαν να τα χρησιμοποιήσουν ή να τους εμπλέξουμε σε ζήτημα
πνευματικών δικαιωμάτων ή γκρίζας διαφήμισης. Παράλληλα, όμως, η επιλογή μας αυτή
συνδυαζόταν και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποφυγή διαφημιστικών μηνυμάτων
από τις δωρεάν αυτές εφαρμογές. Τρίτο κριτήριο αποτέλεσε η δυνατότητα άμεσης
αξιοποίησης των εργαλείων στην ελληνική σχολική τάξη. Το κριτήριο αυτό αφορά την
τεχνολογική υποδομή που απαιτείται να υπάρχει σε μια σχολική τάξη, προκειμένου οι
μαθητές να εργαστούν με άνεση με τα εργαλεία που τους δίνονται αλλά και το βαθμό
εξοικείωσης ή τις γνώσεις ΤΠΕ που απαιτούν. Η ύπαρξη ενός σχολικού εργαστηρίου με
υψηλή ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή η χρήση φορητών υπολογιστών με πρόσβαση
στο Διαδίκτυο για εργασία σε ομάδες δύο έως πέντε το πολύ μαθητών αποτελούν την
ελάχιστη προϋπόθεση για να «τρέξουν« οι εφαρμογές. Καλοδεχούμενη είναι επίσης τόσο η
ύπαρξη των πιο σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και φυλλομετρητών ιστού όσο και ο
διαδραστικός πίνακας, μολονότι δεν κρίνονται απαραίτητα. Επίσης, στα περισσότερα
εργαλεία που προτείνουμε, προσέξαμε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις από
τους μαθητές και οι εργασίες να διεκπεραιώνονται με απλά και σαφή βήματα. Τέταρτο
κριτήριο ήταν τα εργαλεία που επιλέξαμε να έχουν κάποιου είδους αποδοχή ή
αναγνωρισιμότητα από την εκπαιδευτική ή ακαδημαϊκή κοινότητα με την έννοια ότι
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ή σε κάποιες εξειδικευμένες ιστοσελίδες. Για το σκοπό αυτό
παραπέμπουμε ενδεικτικά, πέρα από την ηλεκτρονική διεύθυνση της κάθε εφαρμογής, και
σε κάθε άλλη πηγή ή ιστότοπο που τυχόν τη συναντήσαμε.
Παραγωγή εικονογραφημένου παραμυθιού με την εφαρμογή Storybird
Αφορμή για την αναζήτηση ενός ψηφιακού εργαλείου για την παραγωγή
εικονογραφημένου παραμυθιού αποτέλεσε η δραστηριότητα της Γ΄ τάξης του δημοτικού
«Το παραμύθι της τάξης» με αριθμό 5, που βρίσκεται στο β΄ τεύχος του Τετραδίου
Εργασιών (ΤΕ), σελ. 51 και σημαίνεται ως ομαδική δραστηριότητα. Το εικονογραφημένο
παραμύθι αποτελεί έναν κειμενικό τύπο της αφήγησης και ευρύτερα του αναφορικού
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λόγου (Adam, 1999· Αρχάκης, 2005). Διαφέρει από το απλό παραμύθι στο ότι
ενσωματώνει και έναν άλλο κώδικα ή τρόπο στο μήνυμά του πέρα από τον γλωσσικό, τον
εικονικό. Πρόκειται επομένως για ένα πολυτροπικό κείμενο (multimodal). Ως τέτοιο,
απαιτεί από τους μαθητές τη σύμπραξη δύο κωδικών επικοινωνίας για την αφήγηση μιας
ιστορίας. Συνεπώς έπρεπε να αναζητήσουμε μια εφαρμογή που θα επέτρεπε το συνδυασμό
αυτό αλλά και τη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες. Επιλέξαμε τη διαδικτυακή
εφαρμογή Storybird (http://storybird.com), καθώς κρίναμε ότι ικανοποιεί, εκτός των άλλων,
αυτή τη βασική παράμετρο για την παραγωγή του συγκεκριμένου κειμενικού τύπου (βλ.
http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-for-learning-2011/ & http://www.boxoftricks.net/internetresouces-for-education/ &
http://www.internet4classrooms.com/links_grades_kinder
garten _12/collaboration_web2_tools.htm).
Η παραπάνω εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση, αλλά πρέπει να κάνει κανείς εγγραφή
πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Η πρότασή μας για τη χρήση της συγκεκριμένης on
line εφαρμογής μπορεί να υλοποιηθεί με μια σειρά βημάτων ως εξής:
• Χωρίζουμε την τάξη σε 4 ομάδες των πέντε και υποθέτουμε ότι έχουν τουλάχιστον έναν
υπολογιστή κατά ομάδα στη διάθεσή τους (θεωρούμε ότι εργαζόμαστε σε τάξη 20
μαθητών σε όλα τα παραδείγματα). Συμφωνούμε κάθε ομάδα να φτιάξει το δικό της
παραμύθι και στο τέλος να αποφασίσει η ολομέλεια με κάποιου είδους διαδικτυακή
ψηφοφορία (βλ. παρακάτω) ποιο είναι το καλύτερο. Ουσιαστικά, στήνουμε έναν μικρό
διαγωνισμό μεταξύ των ομάδων, για να έχουν επιπλέον κίνητρα οι μαθητές.
• Αφού συνδεθούμε, ζητούμε να φτιάξουν μια πειραματική ιστορία, για να γνωρίσουν πώς
γίνεται η εισαγωγή εικόνων, πώς γράφουμε μέσα στα πλαίσια, πώς αλλάζουμε ή
διαγράφουμε σελίδα, κ.ά. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι μαθητές δε φτιάχνουν
τις εικόνες οι ίδιοι αλλά τις εισάγουν έτοιμες από ένα μεγάλο πλήθος σύμφωνα με την
αισθητική τους και το θέμα τους (υπάρχει κατάλογος), με αποτέλεσμα να μπορούν να
αφοσιωθούν πιο πολύ και να έχουν περισσότερο χρόνο για το γλωσσικό σκέλος του
πολυτροπικού τους κειμένου.
• Ακολουθεί η ετεροαξιολόγηση των παραμυθιών επί τη βάσει κριτηρίων που σχετίζονται
με την υπερδομή και τα σχετικά γραμματικά στοιχεία του παραμυθιού. Η συνεργασία των
ομάδων γίνεται μέσω ειδικής λειτουργίας της εφαρμογής, που μας επιτρέπει να
καλέσουμε κάποιον on line με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να επεξεργαστούμε από
κοινού το έργο μας. Έπειτα η κάθε ομάδα ελέγχει και διορθώνει το κείμενο της άλλης.
• Η κάθε ομάδα διαβάζει και παρουσιάζει μέσω του προβολέα ή του διαδραστικού πίνακα
το παραμύθι της. Για να γίνει η επιλογή του καλύτερου παραμυθιού, ο δάσκαλος
προτείνει το παραμύθι κάθε ομάδας να βαθμολογηθεί από τα μέλη των άλλων τριών
ομάδων και όποιο συγκεντρώσει τις περισσότερες «ψήφους» να κριθεί νικητής. Τι είναι η
ψήφος; Το Storybird έχει στη λειτουργία ανάγνωσης ενός βιβλίου την επιλογή «Ηeart
this» που ισοδυναμεί με το πασίγνωστο “Like” του Facebook. Επομένως το παραμύθι που
θα συγκεντρώσει τις περισσότερες καρδιές θα είναι και ο νικητής. Ωστόσο,
επισημαίνουμε στους μαθητές ότι κάθε ψήφος τους θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα
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σχόλιο (η εφαρμογή το υποστηρίζει), το οποίο θα αναφέρει εν συντομία τι είναι αυτό που
τους άρεσε περισσότερο στο παραμύθι που επέλεξαν.
• Μετά την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας ο δάσκαλος ζητά από κάθε ομάδα να αποστείλει
το παραμύθι της στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και η κάθε ομάδα να εκτυπώσει το
δικό της και να το τοποθετήσει στην βιβλιοθήκη της τάξης. Τέλος, αναρτά (embedded) το
ψηφιακό παραμύθι που νίκησε στην σχολική ιστοσελίδα.
Παραγωγή επιχειρηματολογικού κειμένου με την εφαρμογή CAST UDL Book Builder
Στο α΄ τεύχος του Βιβλίου Μαθητή (ΒΜ) της Γ΄ τάξης, σελ. 66 η δραστηριότητα 5 ζητά από
τους μαθητές να συντάξουν ένα κείμενο κατευθυντικού λόγου και συγκεκριμένα ένα
επιχειρηματολογικό με επίσημο αποδέκτη (το δήμαρχο της πόλης τους). Για την παραγωγή
αυτού του κειμένου προτείνουμε τη χρήση της on line εφαρμογής CAST UDL Book Builder
(http://bookbuilder.cast.org & http://www.cast.org) (Rose, Meyer, & Hitchcock, 2005),
καθώς μας επιτρέπει να εμπλουτίσουμε τα επιχειρήματά μας με εικόνες και ήχο και να
παρουσιάσουμε μαζί ως βιβλίο τις εργασίες πολλών ομάδων. Έτσι, με τη χρήση των ΤΠΕ,
μεταμορφώνουμε ένα μονοτροπικό κείμενο σε πολυτροπικό διευκολύνοντας παράλληλα τη
συνεργασία μεταξύ των μαθητών και διευρύνοντας τον τεχνολογικό τους γραμματισμό.
Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση αλλά μόνο εγγραφή. Χρειάζεται, όμως, μικρή
εξοικείωση πριν εργαστούν οι μαθητές, καθώς έχει πολλές επιμέρους επιλογές (βοηθούς,
γλωσσάρι, ήχο, εικόνες, πίνακα περιεχόμενων, σχόλια, βαθμολογία, εκτύπωση, κτλ.).
Εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να αποφασίσει ποιες θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές του.
Ακολουθεί μια ενδεικτική χρήση της εφαρμογής για την παραπάνω άσκηση.
• Υποθέτουμε ότι οι μαθητές μας είναι χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 5 και έχουν
τουλάχιστον έναν υπολογιστή κατά ομάδα στη διάθεσή τους. Η Α΄ ομάδα αναλαμβάνει να
κάνει προτάσεις για την «Βελτίωση και ασφάλεια των παιδικών χαρών» του δήμου, η Β΄
για την «Δημιουργία ποδηλατοδρόμων», η Γ΄ για την «Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης»
στα σχολεία και άλλους δημόσιους χώρους και η Δ΄ «Για τη σήμανση των οδών» γύρω
από τα σχολεία.
• Εξηγούμε στις ομάδες ότι θα εργαστούν με τη συγκεκριμένη εφαρμογή εκ περιτροπής
προσθέτοντας η κάθε μια ένα «κεφάλαιο» 4-5 σελίδων σε ένα κοινό ψηφιακό βιβλίο που
θα περιέχει τις προτάσεις τους για το θέμα που επέλεξε, ώστε έπειτα να το στείλουμε
ηλεκτρονικά στον αποδέκτη. Τονίζουμε ότι θα συνοδεύσουν το κείμενό τους με κάποιες
εικόνες σχετικές με το θέμα τους και με ηχητικά αρχεία δικά τους ή από το διαδίκτυο.
Επισημαίνουμε στοιχεία της υπερδομής της επιχειρηματολογίας, όπως ότι το ύφος μας
πρέπει να είναι επίσημο λόγω του αποδέκτη, να χρησιμοποιήσουμε αιτιολογικούς
συνδέσμους και αιτιολογικές προτάσεις, παθητική σύνταξη κτλ.
• Στη συνέχεια, συνδεόμαστε με την εφαρμογή και επιλέγουμε να ξεκινήσουμε ένα νέο
βιβλίο (η εφαρμογή μεταφράζεται από τους φυλλομετρητές). Πρώτα συμπληρώνουμε τη
φόρμα με τις βασικές πληροφορίες του βιβλίου μας, όπως τίτλο, συγγραφέα κ.ά., και
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έπειτα ξεκινάμε τη δημιουργία του εξώφυλλου (σελίδα τίτλου) και τη σελίδα των
περιεχομένων, που είναι κοινές για όλες τις ομάδες. Κατόπιν, η κάθε ομάδα αρχίζει να
προσθέτει περιεχόμενο (σελίδες περιεχομένου). Σε κάθε σελίδα μπορούμε να
προσθέσουμε κείμενο, εικόνα, ήχο, βοηθό (πρόκειται για εικονίδιο παρόμοιο με αυτά
που σημαίνουν τις ασκήσεις στο σχολικό εγχειρίδιο, που μπορεί να μιλά, να αναπαράγει
ένα ηχητικό αρχείο με το οποίο θα το συνδέσουμε ή να συνοδεύεται από ένα μικρό
κείμενο) και να έχουμε περιοχή για σχόλια αναγνωστών. Ακόμη μπορούμε να φτιάξουμε
και γλωσσάρι, επιλέγοντας όποιες λέξεις επιθυμούμε [(π.χ. για το λήμμα «κάδος
ανακύκλωσης» μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό (κείμενο), να προσθέσουμε
φωτογραφία και ένα ηχητικό αρχείο που θα φτιάξουμε ή θα βρούμε από το Διαδίκτυο)].
Κάθε λήμμα που επιλέγεται για το γλωσσάρι συνδέεται αυτόματα με υπερσύνδεσμο.
• Όταν η κάθε ομάδα ολοκληρώσει το έργο της, θα έχουμε φτιάξει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο
με εξώφυλλο, πίνακα περιεχομένων με τέσσερα κεφάλαια και περίπου 20 σελίδες
πολυτροπικού και αλληλεπιδραστικού κειμένου. Αυτό μπορούμε να το διαμοιράσουμε,
να το σχολιάσουμε, να το βαθμολογήσουμε, να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας, να
το διορθώσουμε όσες φορές θέλουμε, πριν το στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στον δήμαρχο.
Παραγωγή βιογραφικού κειμένου με την εφαρμογή Edmodo
Η βιογραφία αποτελεί έναν συνηθισμένο για τα σχολικά εγχειρίδια κειμενικό τύπο του
αναφορικού λόγου, που συναντάμε στα πλαίσια αφηγηματικών ή περιγραφικών (π.χ.
περιγραφή προσώπου) κειμένων. Εκκινώντας από την άσκηση 1 της σελίδας 37 του Β΄
τεύχους του ΒΜ της Ε΄ τάξης, που ζητά τη συγγραφή της βιογραφίας ενός συγγραφέα,
επιλέξαμε την on line εφαρμογή Edmodo (http://www.edmodo.com). Μολονότι η εν λόγω
εφαρμογή χρησιμοποιείται κυρίως ως εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο ή ως έναs τύποs
ιστολογίου (micro-bloging) (βλ. http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-for-learning-2011/ &
http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-education/), αφού αντιγράφει αρκετά
αισθητικά και λειτουργικά στοιχεία του Facebook, στην εργασία μας επιχειρούμε να το
αξιοποιήσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο, ως ένα εργαλείο συνεργατικής παραγωγής ενός
πολυτροπικού ψηφιακού κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα
αυτή, για να φτιάξουμε μια βιογραφία που θα μοιάζει με τη δημιουργία του προφίλ ενός
χρήστη στο Facebook και στο οποίο θα παρουσιάζουμε με χρονολογική σειρά τη ζωή και το
έργο του συγγραφέα που επιλέξαμε παραθέτοντας κείμενα και σχόλια των μαθητών,
εικόνες, βίντεο, ηχητικά αρχεία, συνδέσμους και κάθε άλλο σχετικό υλικό. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι μια ιστοσελίδα, που μπορεί να είναι και δημόσια, στην οποία θα
φαίνεται η ζωή και το έργο του βιογραφούμενου συγγραφέα αλλά και η συνεισφορά του
κάθε μαθητή σε αυτό.
Και αυτή η εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση παρά μόνο την εγγραφή του εκπαιδευτικού
και των μαθητών, που γίνεται πολύ εύκολα και με ασφάλεια, ενώ το περιβάλλον της έχει
πρόσφατα εξελληνιστεί σχεδόν πλήρως. Τα βήματα για την παραγωγή του βιογραφικού της
άσκησης 1 μέσω της πλατφόρμας Edmodo περιγράφονται αδρομερώς παρακάτω.
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• Η τάξη χωρίζεται σε 4 ομάδες των 5 μαθητών και αποφασίζεται με ποιο συγγραφέα θα
ασχοληθεί η κάθε ομάδα. Έπειτα ο δάσκαλος δημιουργεί 4 νέα μαθήματα με χωριστό
τίτλο το καθένα το όνομα του συγγραφέα με το οποίο θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα. (π.χ.
Καζαντζάκης, Τριβιζάς). Εναλλακτικά μπορεί όλη η τάξη να ασχοληθεί με ένα συγγραφέα.
• Ο δάσκαλος εξηγεί ότι η κάθε ομάδα θα αρχίσει να αναρτά κείμενα, εικόνες, βίντεο,
ηχητικά αρχεία, ή άλλο υλικό σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η άσκηση 1, αλλά και
φροντίζοντας αυτά να μπαίνουν σε μια χρονολογική σειρά με αρχή τη γέννηση του
συγγραφέα. Έτσι, σε κάθε ανάρτηση μπορεί να προτάσσεται μια χρονολογία που
σχετίζεται με τη ζωή ή το έργο του συγγραφέα. Το υλικό για τις αναρτήσεις τους οι
μαθητές μπορούν να το αναζητήσουν στο Διαδίκτυο.
• Ακολουθεί η συγγραφή, η αναζήτηση και η ανάρτηση των κειμένων των μαθητών και του
άλλου υλικού τους είτε ως «Σημείωμα» απευθείας στην πλατφόρμα είτε ως συνημμένα
αρχεία σε αναρτήσεις.
• Με την ολοκλήρωση των βιογραφικών στοιχείων μπορεί να ζητηθεί από κάθε ομάδα να
φτιάξει ένα κουίζ για τη ζωή του συγγραφέα, ώστε να διαμοιραστεί με τις άλλες ομάδες.
• Στη συνέχεια, οι μαθητές παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες το βιογραφικό που συνέταξαν
και ακολουθούν τα γραπτά σχόλια των μαθητών σε όποιες αναρτήσεις κρίνουν εκείνοι
απαραίτητο. Με το τέλος αυτής της φάσης οι ομάδες μπορούν να ψηφίσουν (υπάρχει
σχετικό εργαλείο για τη δημιουργία ψηφοφορίας) για το καλύτερο βιογραφικό.
• Μετά την ανάγνωση των βιογραφικών, οι ομάδες μπορούν να ανταλλάξουν και να
συμπληρώσουν τα κουίζ μεταξύ τους, για να ελέγξουν τι συγκράτησαν από τη ζωή του
κάθε συγγραφέα.
Παραγωγή περιγραφικού κειμένου με την εφαρμογή Family Tree Builder
Η άσκηση 4 της σελίδας 47 του Β΄ τεύχους του ΒΜ της Γ΄ τάξης ζητά από τους μαθητές να
φτιάξουν το οικογενειακό τους δέντρο. Η εφαρμογή Family Tree Builder
(http://www.myheritage.gr) τους επιτρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα από αυτό και
δίνει μια θαυμάσια ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να ασκήσει τους μαθητές του στον
κειμενικό τύπο της περιγραφής προσώπου. Η περιγραφή προσώπου ανήκει στο αναφορικό
γένος λόγου, όπως και το οικογενειακό δέντρο, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολυτροπικό
είδος κειμένου για την παρουσίαση των σχέσεων των μελών μιας οικογένειας. Η ψηφιακή
παραγωγή ενός οικογενειακού δέντρου, εκτός του ότι μας διευκολύνει να διαχειριζόμαστε
πολλούς συγγενείς, μας επιτρέπει να καταχωρούμε πολλές πληροφορίες για κάθε άτομο
της οικογένειας και να τις αναπαριστούμε με πολύ πιο δυναμικό τρόπο από ό,τι σε έναν
συμβατικό χάρτινο πίνακα. Ωστόσο, η παρούσα εφαρμογή διαφέρει από τις άλλες τρεις που
παρουσιάσαμε, καθώς δε σχεδιάστηκε με έναν εμφανή παιδαγωγικό ή εκπαιδευτικό
σκοπό. Από την άποψη αυτή μοιάζει με εφαρμογές γενικής χρήσης (π.χ. Word ή Google
Docs και Earth), που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εκπαίδευση. Διατίθεται δωρεάν για
εγκατάσταση τοπικά στον υπολογιστή και είναι πλήρως εξελληνισμένη. Απαιτεί μόνο
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εγγραφή. Ακολουθεί μια ενδεικτική πορεία υλοποίησης της άσκησης 4 με βάση την
εφαρμογή Family Tree Builder.
• Η τάξη χωρίζεται σε 5 ομάδες των 4 μαθητών και εξηγείται ότι θα εργαστούν με
συγκεκριμένη εφαρμογή, προκειμένου να φτιάξει ο καθένας το οικογενειακό του δέντρο,
ώστε στο τέλος όλοι μαζί να φτιάξουν το «οικογενειακό δάσος» της τάξης, ένα έντυπο το
οποίο μπορούν να το μοιραστούν ως αναμνηστικό μεταξύ τους.
• Το δέντρο που θα φτιάξουν οι μαθητές θα περιορίζεται αρχικά στους γονείς, στους
παππούδες και στα αδέρφια τους. Υπάρχει έπειτα η δυνατότητα να προσθέσουν και
ξαδέλφια, θείους, θείες, κτλ. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων
το όνομα και το επώνυμο των παππούδων τους, τον τόπο γέννησης και την ημερομηνία
γέννησης ή θανάτου τού κάθε μέλους που θα μπει στο δέντρο. Αν θέλουν, μπορούν να
έχουν και ψηφιακές φωτογραφίες των μελών για να τις προσθέσουν.
• Βοηθούμε τους μαθητές να εξοικειωθούν με την εφαρμογή και να ξεκινήσουν ομαδικά τη
«Δημιουργία νέας οικογένειας» για καθένα από τα μέλη τους. Η εισαγωγή των μελών
γίνεται αυτόματα και προσθέτουμε γύρω από τον πυρήνα πατέρας και μητέρα τους
παππούδες και τα αδέρφια. Στην καρτέλα κάθε μέλους γράφουμε το όνομά του, πότε και
πού γεννήθηκε (και πέθανε), ενώ μπορούμε να προσθέσουμε και φωτογραφία.
• Ακόμη σε ειδικό υπομενού της κάρτας μέλους βρίσκουμε την επιλογή «Φυσική
περιγραφή», την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την παραγωγή γραπτού λόγου
από μέρους των μαθητών, προκειμένου να περιγράψουν σε ένα μικρό κείμενο ένα μέλος
που αυτοί θα επιλέξουν.
• Τέλος, ζητούμε να ανοίξουν οι μαθητές το μενού «Χάρτες», για να δουν πάνω σε έναν
ψηφιακό χάρτη (της Google, π.χ.) τις πόλεις που δήλωσαν ότι γεννήθηκαν (ή πέθαναν)
μέλη της οικογένειάς τους και από το μενού «Πίνακες» να δουν, να κατεβάσουν και να
εκτυπώσουν το δέντρο τους σε ένα καλαίσθητο έγγραφο .pdf. Συρράπτουμε τα «δέντρα»
και έχουμε πια φτιάξει το «οικογενειακό δάσος» της τάξης.
Συζήτηση
Εν κατακλείδι, με τις τέσσερις εφαρμογές που παρουσιάσαμε επιχειρήσαμε ουσιαστικά να
αναδείξουμε την παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ στη σχολική τάξη και ειδικά στο γλωσσικό
μάθημα. Εστιάσαμε στο να δείξουμε πώς μετουσιώνεται σε πράξη τόσο η θεωρία που
υποστηρίζει ότι διαφοροποιείται ποιοτικά η παραγωγή γραπτού λόγου με τις ΤΠΕ
(Κουτσογιάννης, 2007) όσο και αυτή των πολυγραμματισμών (New London Group, 1996),
που μας περιέγραψε νωρίς τα νέα υβριδικά, πολυτροπικά και υπερμεσικά κειμενικά είδη,
που ήρθαν ως απόρροια των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων των τελευταίων είκοσι
ετών. Σε κάθε περίπτωση, στον εκπαιδευτικό της πράξης εναπόκειται πια να αποφασίσει
εάν οι προτάσεις που εδώ παρουσιάστηκαν είναι εφαρμόσιμες και με ποιες προϋποθέσεις.
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«Euro-Good News […] – an e-Twinning Project»
Σενάριο - πανόραμα web εργαλείων αναζήτησης Καλών Νέων.
Χριστίνα Δρακοπούλου
Εκπ/κος Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ05)
christinadrak@sch.gr
Περίληψη
Η Εκπαίδευση και οι Νέες Τεχνολογίες έχουν ενωθεί με δεσμά τέτοια που από την έννοια
της χρηστικότητας έχουμε περάσει σε εκείνη της αναγκαιότητας. Η εκπαίδευση του μέλλοντος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, υποχρεωτικά (θα) περνά μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες. Είναι επιτακτικό να επιμορφωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί
(με επίσημες και άτυπες μορφές επιμόρφωσης), ώστε με την σειρά τους να συμβάλλουν
στην διαμόρφωση νέου τύπου ευκαιριών στους μαθητές. Η απώλεια ευκαιριών και χρόνου
πάνω σε αυτό το ζήτημα θα σημάνει και το πεπερασμένο του διδάσκοντα γιατί το μαθητικό
κοινό είναι πλέον πολύ καλά εξοπλισμένο και δικτυωμένο στο σπίτι. Οι Νέες Τεχνολογίες
και τα πάσης φύσεως εργαλεία (συνεργατικά, δημιουργικά, εργαλεία media), αποτελούν
μέσο προς επίτευξη σκοπών. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική δόμηση των μαθημάτων και η ύπαρξη στοχευόμενων σεναρίων βασισμένα στις μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του μαθητικού κοινού.
Λέξεις κλειδιά: e-twinning, ΤΠΕ, μετα-εργαλεία
Εισαγωγή
Διαθεματική δράση που υλοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning
(=ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων που εργάζονται πάνω σε κοινή θεματική). Οι μαθητές / twinners, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και ωφελούνται κοινωνικά και πολιτισμικά, με παράλληλη χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα: Εφαρμόστηκε σε Α΄ και Β΄ τάξεις Γεν. Λυκείου. Γλώσσα Εργασίας: Η Αγγλική. Η
ιδέα: Αναζητούμε καλές ειδήσεις και δουλεύουμε για τη δημιουργία ενός δελτίου "καλών"
ειδήσεων που εμπεριέχει πλήθος καλών ειδήσεων από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο σε τομείς όπως εκείνοι της Εκπαίδευσης, των Επιστημών, της Πολιτικής, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού κλπ. Οι μαθητές (twinners) είναι δημοσιογράφοι, παρουσιάζουν τις
Καλές ειδήσεις στο Ιντερνέτ μέσω της τεχνολογίας Live Streaming (το κανάλι αποτελεί μία
πραγματικότητα: http://www.livestream.com/eurogn Άξονας του έργου: Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-πληροφόρησης και επικοινωνίας κάνοντας χρήση του σχολικού τηλεοπτικού καναλιού. Το Ελληνικό Σχολείο στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής.
Τwinspace:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38481
Ημερολόγιο
Έργου:
http://twinblog.etwinning.net/28101/
Πώς προέκυψε η δράση
Μερίδα παιδιών μετείχαν εδώ και χρόνια ως αρθρογράφοι σε έντυπο μέσο (σχολική εφημερίδα). Στο τεύχος Ιουνίου 2010 μαθήτρια έγραψε ένα άρθρο με τίτλο: «Ένα φανταστικό
δελτίο», που πραγματευόταν το όνειρο - προοπτική ενός κόσμου χωρίς κλοπές, χωρίς πείνα, χωρίς βία, πόλεμο [….]
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Η σχολική εφημερίδα για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσε να εκδοθεί. Για να κρατήσουμε
την φωνή δυνατή και εν μέσω μιας εποχής που μας κατακλύζουν από παντού θλιβερές ειδήσεις, αποφασίζουμε να γίνουμε αναζητητές της «καλής» είδησης, της είδησης που δίνει
ελπίδα και δύναμη στους νέους να συνεχίσουν να έχουν όραμα.
Επίσης με βάση το παιδαγωγικό δεδομένο ότι κάθε χρονιά καλό είναι να διαφέρει από την
προηγούμενη και το δυνατόν να παρουσιάζει νέες – βελτιωμένες πρακτικές, βασιζόμενοι
στην απήχηση που είχε ο σχολικός ραδιοφωνικός σταθμός (σχολ. έτος 2009 – 2010)
http://gymlykskyro.listen2myradio.com αποφασίζουμε να κινηθούμε πάλι στον χώρο των
media, πάντοτε ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό.
Περιγραφή – διαδικασία εφαρμογής
Οι ειδικοί στόχοι της δράσης
1) Ενεργοποίηση μαθητών στη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών
2) Άμεση εμπλοκή με εργαλεία νέων Τεχνολογιών
3) Επικοινωνία με πολίτες Ευρωπαϊκής Κοινότητας
4) Ευαισθητοποίηση Πολιτών
5) Σύνδεση Σχολείου - Κοινωνίας
6) Εικονική Σχολική Επιχείρηση
7) Γνωριμία με εικονικό περιβάλλον επικοινωνιών
8) Επεξεργασία κειμένων - εικόνας – ηχητικών σημάτων
9) Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε εικονικές συνθήκες εργασίας
10) Εξάσκηση στην Γλώσσα – Ικανότητα ανάγνωσης / συγγραφής
11) Κοινωνικοποίηση
12) Ευρωπαϊκή ταυτότητα
13) Καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητας
14) Σεβασμός πνευματικών δικαιωμάτων
15) Κριτική σκέψη (επιλογή – οργάνωση πληροφοριών)
16) Συνεργασία – συνεργατική συγγραφή
17) Νέες φιλίες

1.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Προγραμματισμός
Τρόπος Ενσωμάτωσης στη Σχολική Διαδικασία
Φάση Α΄: Συγκρότηση ομάδας - Phase A: to Know us better :
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http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=6242593
2.

Παρουσίαση Εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν:
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=6242854

3.

Ανάθεση ρόλων (δημοσιογράφοι, διευθυντής καναλιού, επιμελητές κειμένων, μεταφραστές, καλλιτεχνική διεύθυνση, σήμα εκπομπής, λογότυπο, μουσική, μασκότ,
δημιουργία τάξης - στούντιο).

4.

Οργάνωση εργασίας μαθητών:
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=6505813

5.

Κοινοί κατάλογοι τυπολογίας ειδήσεων που θα αναζητηθούν – Πηγές πληροφόρησης Ενδεικτικά αναφέρονται: http://kala-nea.gr/ - http://www.happynews.com/ http://www.timelineindex.com/content/home/forced

6.

Κατασκευή ή αγορά κούκλας που θα παρουσιάζει τις ειδήσεις (για δεοντολογικούς
λόγους οι μαθητές δανείζουν μόνο τις φωνές τους).

7.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγράμματος στο σύνολό του και μεμονωμένα των
εκπομπών: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=6505307

8.

Ίδρυση καναλιού: www.livestream.com

9.

Εβδομαδιαίες τακτικές συναντήσεις (κυρίως μέσω διαδικτύου)

10.

Φάση Β’ : Αναζητήσεις στο διαδίκτυο - στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο / Phase B:
The-“Euro-Good-News-Research”
http://newtwinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=7227843 – Για λόγους
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών είναι η μοναδική σελίδα που
δεν υπάρχει πρόσβαση, φαίνεται όμως η κατηγοριοποίηση των ειδήσεων.

11.

Σύγκριση ειδήσεων : Αντικειμενικότητα είδησης - ηθικές πτυχές

12.

Δραστηριότητες επικοινωνίας ανά ζευγάρια και ανά ομάδες . Ενδεικτικά ένα από τα
εργαλεία
που
εργάζονται
από
κοινού
και
on
line:
http://www.scribblar.com/rooms/index.cfm?r=xxhvn0p

13.

Φάση Γ’: Αρχισυντάκτες – πληκτρολόγηση κειμένων - Phase C:
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=8725613

14.

Καλλιτεχνική επιμέλεια / Parallel Tasks
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=6283477
Οι παράλληλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν επιμέρους ομάδες πχ: Καλλιτεχνική
Ομάδα που εργάζεται πάνω στο Λογότυπο ή το Μουσικό Σήμα Δελτίου Ειδήσεων.
Επίσης υπήρξε παράλληλη δραστηριότητα την περίοδο των Χριστουγέννων μέσω
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ραδιοφώνου http://eurogoodnews.listen2myradio.com οι μαθητές επικοινώνησαν
«μουσικά» με τα υπόλοιπα σχολεία στην Ευρώπη – Οι εκπομπές είναι αναρτημένες
στο twinspace.
Ενδεικτικά:
http://newtwinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=6283477&p_p_id=36&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=3&_36
_struts_action=%2Fwiki%2Fview&_36_nodeName=Main&p_r_p_185834411_title=eurogood
+news+e-twin+radio+final+part
15.

Τοποθέτηση αποτελεσμάτων στο TwinSpace:
Για παράδειγμα διεξήχθη ψηφοφορία μεταξύ των παιδιών και έγινε η τελική πρόκριση
της
μελωδίας
που
θα
άνοιγε
το
δελτίο
ειδήσεων.
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=k8rorbtsqrt0j3s861606

16.

Βιντεοσκόπηση – ήχος – γύρισμα: Με χρήση του προγράμματος Windows Movie
Maker και της εφαρμογής animoto - http://animoto.com Το trailer του σχολικού
καναλιού μπορείτε να το βρείτε και στο twinspace αλλά και στη δ/νση:
http://animoto.com/play/KBDObDT6R3ABN9KtlSYO8g#

17.

Φάση Δ’: Προγραμματισμένη Προβολή δελτίου με αδελφοποιημένα σχολεία - Phase
D: Το κανάλι μας www.livestream.com/eurogn από τις 16 Φεβρουαρίου 2011 εγκρίθηκε από την υπηρεσία Livestream.com και εκπέμπει σε απεριόριστο αριθμό
ταυτόχρονων χρηστών.

Χρησιμοποιούμενα μέσα (υλικοτεχνικός εξοπλισμός)
1) Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
6) Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών
2) Dvd camera

7) Εκτυπωτές

3) Live streaming

8) mp3

4) Podcast

9) Λογισμικό παρουσιάσεων

5) Λογισμικό επεξεργασίας κειμένων

10) Chat / e-mail

Συγκεντρωτικά τα εργαλεία Νέων Τεχνολογιών που ήρθαν σε επαφή οι Twinners
• ‘’Euro-good’’ news web mix / Συγκεντρωμένες όλες οι δ/νσεις εφαρμογές που αποτελούν την σταδιακή υλοποίηση του έργου:
http://www.symbaloo.com/shared/AAAABsbfCzYAA42ACnjtKg==
•

"Euro - good" news Wall Wisher: Searching for Good News / εργαλείο ανάρτησης
δ/νσων-αναζήτησης-καλών-ειδήσεων
http://www.wallwisher.com/wall/eurogoodnews

•

"Euro - good" news Scribblar : εργαλείο που διευκολύνει τη διά-δραση /
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συν-δημιουργία http://www.scribblar.com/rooms/index.cfm?r=xxhvn0p
•

"Euro - good" news surprise: (how we tried to promote our radio -surprise) / εργαλείο
για
να
κινήσουμε
το
ενδιαφέρον
των
μαθητών
http://weakforce.edu.glogster.com/the-eurogood-surprise/

•

"Euro - good" news [...] WallWisher - Wishing for the New Year / Παράλληλη δραστηριότητα για ενίσχυση της επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους
http://www.wallwisher.com/wall/twinwishes

•

"Euro - good" news [...] on air! The emission on air via sound cloud / η εορταστική
ραδιοφωνική εκπομπή της 20ης Φεβρουαρίου
o

http://soundcloud.com/weakforce/2-eurogoodnews-e-twinradio-on-air-i

o

http://soundcloud.com/weakforce/3-eurogoodnews-e-twin-radio-on-air-ii

o

http://soundcloud.com/weakforce/4-eurogood-news-e-twin-radio-final-part

•

Vote for the song at the beginning of the euro - good news bulletin / Παράλληλη
δραστηριότητα: Ψηφοφορία για το μουσικό σήμα της εκπομπής. Για λόγους σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων έγινε επαφή με την ΕΜΙ Greece και μας δόθηκε η άδεια χρήσης.
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=k8rorbtsqrt0j3s861606

•

The ‘’Euro-good’’ news trailer / προώθηση του προγράμματος στο ευρύ κοινό
http://animoto.com/play/KBDObDT6R3ABN9KtlSYO8g#

•

The "Euro - good" news 1st Bulletin / Το πρώτο μας δελτίο «Καλών ειδήσεων»
http://www.livestream.com/eurogn

Τρόποι διεύρυνσης της εφαρμογής σε άλλα αντικείμενα της σχολικής μονάδας
Η εν λόγω δράση είναι διαθεματική. Μπορεί να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς / αντικείμενα της σχολικής μονάδας. Ακόμη και αν η ιδέα της αναζήτησης «καλών ειδήσεων» παραμείνει ίδια, προκειμένου να κρατήσουμε «ζωντανό» το ενδιαφέρον τόσο των συμμετεχόντων, όσο και των θεατών, μπορούμε να αναζητήσουμε και άλλους εναλλακτικούς τρόπους
προβολής και προώθησης των δελτίων π.χ Καλλιτεχνική αναπαράσταση μιας καλής είδησης
(αποτύπωση των συναισθημάτων των παιδιών – Καλλιτεχνικά μαθήματα) ή και δημιουργία
cartoon. Γραφική αναπαράσταση ποσοτικών στοιχείων μια είδησης (Μαθηματικά). Αλλά
αντικείμενα που έχουν συνάφεια και εμπλέκονται με την υλοποίηση του προγράμματος:
Επιλογή Μουσικής Επένδυσης δελτίων (Μουσική) - Μετάφραση δελτίων (Ξένες Γλώσσες).
Σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή διεύρυνση του προγράμματος, θα μπορούσε να αφορά
στην εφαρμογή του στα Γαλλικά. Σύνταξη δελτίων στη μητρική (Νεοελλ. Γλώσσα) και κατόπιν στην γλώσσα εργασίας - Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Πληροφορική). Γενικότερα κάθε καλό νέο που εντοπίζεται μπορεί να γίνει αντικείμενο σχολιασμού σε κάθε συγγενή διδακτική
ενότητα.
Το ίδιο το πρόγραμμα μπορεί εύκολα να εφαρμοσθεί και από άλλες σχολικές μονάδες. Και
αυτή η προοπτική ελήφθη εξαρχής υπόψη, γι’ αυτό και η οργάνωση του Twinspace του έργου υπήρξε αναλυτική (βλ. Project Activities)
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Τέλος η διεύρυνση συμπεριλαμβάνει και την συμμετοχή απεριόριστου αριθμού μαθητών.
Κάθε μαθητής μπορεί να μετέχει σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του και τους ρυθμούς του.
Μπορεί να αναλάβει ρόλους από το να εντοπίζει καλές ειδήσεις, να ετοιμάζει ένα ερωτηματολόγιο, να δημιουργεί ένα λογότυπο, να μοντάρει τα βίντεο, ή να δανείζει τη φωνή του για
την παρουσίαση του δελτίου. Μπορεί να συμβάλει ακόμη κι αν ανεβάσει στο προφίλ του σε
κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το δελτίο καλών ειδήσεων, με αυτό τον τρόπο συμβάλει
στη διάδοση των καλών ειδήσεων και της ίδιας της δράσης.
Συμπεράσματα
Ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες αυτόπληροφόρησης, μυήθηκαν σε πρακτικές οργάνωσης και ταξινόμησης των πληροφοριών
προβάλλοντας το πιο ουσιαστικό τους μέρος. Δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό αρχείο Εκπομπών. (Το κανάλι παρέχει την δυνατότητα προβολής ειδήσεων κατ’ απαίτηση - on demand).
Επίσης οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πλήθος εργαλείων και επέλεγαν εκείνο που τους
ταίριαζε περισσότερο.
Ως προς τα προβλήματα που ανέκυψαν: Και βέβαια υπήρξαν προβλήματα τουλάχιστον
στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν με την χρήση Νέων Τεχνολογιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα
κατέστη απαραίτητη από πλευράς του εκπαιδευτικού η - ένας προς ένα - επεξήγηση του
τρόπου λειτουργίας τους. Στην πορεία πολλά ομαλοποιήθηκαν. Η συμμετοχή αρχικά ήταν
μειωμένη, (αναμενόμενο μια που η Ελληνική ομάδα ήμασταν αρχάριοι, οπότε η νέα προοπτική που ανοίχθηκε, κάποιους τους «φόβισε». Στην πορεία αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής καθώς και οι τρόποι έκφρασής αυτής της συμμετοχής (άμεσοι και έμμεσοι). Άμεσοι
με απευθείας συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου, έμμεσοι με θετικά σχόλια και εντυπώσεις που τους προκάλεσε η δράση στο σύνολό της.
Ως προς την παιδαγωγική αξία του έργου: Η πολυπόθητη αυτονόμηση που αποτελεί ζητούμενο παρόμοιων δράσεων δεν επιτεύχθηκε την πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος. Η επίδειξη του τρόπου εφαρμογής και η υλοποίηση από μέρους των μαθητών της
πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων βασίζεται στην αρχή του να «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Σε ατομικό επίπεδο οι μαθητές έμαθαν να οργανώνουν τον χρόνο τους και αυτοβούλως να φέρουν σε πέρας κάποια καθήκοντα που τους αναθέτονταν. Τέλος δόθηκε έμφαση
στη διασταύρωση της πληροφορίας και στον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Όπου είναι εφικτό αναγράφεται η πηγή της είδησης και στοιχεία οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα συμβάλλει έμμεσα στην παραγωγή του δελτίου.
Εκείνο που μας χαροποίησε ήταν ότι δήλωσαν συμμετοχή ακόμη και μαθητές που άλλοτε
δεν δραστηριοποιούνταν σε παράλληλες δράσεις. Υπήρξαν συμμετοχές ακόμη και από όσους δεν γνώριζαν επαρκώς την Αγγλική Γλώσσα, αλλά πρόσφεραν με τον τρόπο τους στο
πρόγραμμα ανάλογα με την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Δεν πιέσαμε ποτέ,
ούτε υποχρεώσαμε κάποιο να μετέχει συνεχώς. Σεβόμασταν τους ρυθμούς τους. Μαζί με
τους συμμαθητές τους από Ολλανδία, Τουρκία και Ιταλία, αποτελούν μια εικονική τάξη,
αλλά αληθινή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι στο μέλλον θα είναι πιο «ανοιχτά» ως
προς τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες δράσεις.
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Ευχαριστίες
Στην κ. Αναστασία Παπαχαραλάμπους, δ/ντρια της σχολικής μονάδας που εφαρμόσθηκε το
πρόγραμμα το σχολ. έτος 2010 – 2011, στην κ. Ιουλία Γκίκα πρέσβειρα της δράσης
eTwinning 2010 – 2012 για την Κεντρική Ελλάδα, στον κ. Λάμπρο Δράκο, πρεσβευτή δράσης
eTwinning 2010 – 2012, στην Αττική, στην κ. Παγώνα Παναγιωτίδη, τέως πρεσβευτή της
δράσης, στην Εθνική Υπηρεσία Στήριξης e-Twinning (NSS Greece).
Βιβλιογραφικές αναφορές
1. «Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 168 – 172) – εκδ. ΟΕΔΒ
(διανεμημένος στα σχολεία, αναρτημένος και στη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
2. 101 Ιδέες για Πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς – Παραγγελία της Μicrosoft Oυγγαρίας.
Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
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Eικονογραφημένη δραματοποίηση λόγιων κειμένων με πολυγλωσσική επεξεργασία
Ιωάννης Τζουμέρκας - Βασιλική Πετροπούλου - Πανοπούλου Γιάννα
Φιλόλογος, MSC,MPA – Φιλόλογος (Ελλ.& Αγγλ.Φιλ.)MEdu, MPA - Φιλόλογος
jtzoumerkas@gmail.com – vaspetr@windowslive.com
Περίληψη
Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της προβληματικής της εποίκισης [colonization) του οριζόντιου λόγου των παιδιών από τον κάθετο λόγο, αναδεικνύοντας
το ρόλο της δημιουργικής εργασίας των μαθητών στο πλαίσιο ενός project ως αντίρροπη
δύναμη στον εποικισμό του οριζόντιου λόγου τους. Η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση
από τα κάτω [globalization from below] πρέπει να εμπλουτιστεί με την προβληματική της
προσαρμογής των μαθητών στον πλαισιωμένο λόγο της τυπικής τους εκπαίδευσης, έναντι
της πλαισιωμένης στη δική τους τοπικότητα δημιουργικότητας των μαθητών, τόσο στην άτυπη εκπαίδευσή τους, όσο και κατά τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές εργασίες (projects),
όπου δημιουργείται μια πύλη (gateway) εξέλιξης και ανασχηματισμού δεξιοτήτων γραμματισμού. Ως τέτοιο μαθησιακό αντικείμενο, ένα LiteraMovie Cartoon Story© είναι ένα υβριδικό μόρφωμα τέχνης που συνδυάζει λογοτεχνία, κινηματογράφο, θέατρο και εικονιστική
επεξεργασία.
Λέξεις –κλειδιά : πολύγλωσση ηλεκτρονική έκδοση, υβριδικά μαθησιακά αντικείμενα,
LiteraMovie Cartoon Story
Εισαγωγή
Η γλωσσική διδασκαλία στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και Αμερικής ήταν κυρίως βιβλιοκεντρική και βασιζόταν στην μεγάλη λόγια παράδοση αυτών των
κοινωνιών με βάση ένα ισχυρό απόθεμα λόγιων κειμένων, και την κατακτημένη τυπογραφία ευρείας κλίμακας, με συνακόλουθη υιοθέτηση της δασκαλοκεντρικής διδακτικής μεθόδου. Παρόλο που σήμερα μια μεγάλη ποικιλία κειμενικών ειδών ενσωματώνεται στη γλωσσική διδασκαλία και οι διδακτικές προσεγγίσεις (τείνουν να) είναι μαθητοκεντρικές με μια
ροπή προς τον αυθεντικό λόγο, τα λόγια κείμενα εξακολουθούν να είναι παρόντα στην εκπαίδευση των δυτικών κοινωνιών και όχι μόνο. Αυτό δημιουργεί προφανώς ένα ενδιαφέρον ερευνητικό ζήτημα, κατά πόσο (δηλαδή) η μετάβαση από μια δασκαλοκεντρική σε μια
μαθητοκεντρική μέθοδο θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε μια βαθμιαία εγκατάλειψη των
λόγιων κειμένων ως διδακτικού υλικού. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ουσιώδη πλευρά
της διάστασης τοπικού και παγκόσμιου στη σύγχρονη εκπαίδευση (Χρηστίδης, 2009), όπου
η τοπικότητα αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα της νεωτερικότητας των ΤΠΕ, των νέων γραμματισμών και της παγκοσμιότητας.
Επιπροσθέτως, μια αναθεωρημένη προσέγγιση για τη διδασκαλία των γραπτών κειμένων
των παλιών γραμματισμών σε ένα σχολικό περιβάλλον «μετα-τυπογραφικών κειμένων» των
νέων γραμματισμών, (κατά τους Reinking et al., 1998), δεν πρέπει να αυτοπεριορίζεται σε
μια συζήτηση για δεξιότητες του συγγραφέα ή ως έγερση νέων απαιτήσεων προσαρμογής
από τον αναγνώστη. Οι δεξιότητες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας εξωτερικός στόχος που πρέπει να κατακτηθεί από τον διδασκόμενο. Για τον Leu υπάρχει ένας ιε-
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ραρχημένος και ταξινομημένος κατάλογος αποπλαισιωμένων δεξιοτήτων και γνώσεων τόσο
των νέων όσο και των παλιών γραμματισμών (:αναγνώριση λέξεων, αποκωδικοποίηση της
γνώσης, γνώση του λεξιλογίου, κατανόηση, επαγωγική λογική, διαδικασία της γραφής, ορθογραφία, ανταπόκριση στη λογοτεχνία), ως συμφραστικά ουδέτερων δεξιοτήτων που επιτρέπουν τη μαζική παραγωγή δεξιοτήτων εισόδου (gateway) (Leu et al., 2004). Αντίθετα, για
τους ερευνητές που κινούνται στο πλαίσιο των Νέων Σπουδών στον Γραμματισμό (New Literacy Studies)(Gee, 1990; Street, 1995), η ανάγνωση και η γραφή αντιμετωπίζονται ως διαμορφωτικά στοιχεία μιας στοχοθετημένης, συσχετιστικής κοινωνικής δραστηριότητας με
πλαισιωμένες πρακτικές που συνδέουν ανθρώπους, γλωσσικούς πόρους, μέσα και στρατηγικές με στόχο την παραγωγή νοήματος εντός συμφραζομένων. Μια τέτοια αντίληψη επιτρέπει τη μελέτη αυτών των συμφραζομένων και ως εθνογραφικά τοποθετημένη κοινωνική
πρακτική.
Κειμενικά είδη και μαθησιακά αντικείμενα
Η διδασκαλία ενός κειμενικού είδους αναπόφευκτα θέτει το ζήτημα της στενής σχέσης ανάμεσα σε μια διακριτή αντίληψη για τη ζωή που προβάλλεται (ή ένα σύνολο αντιλήψεων)
και τη δομή των κειμένων. Για παράδειγμα, η διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων θέτει μια
διαφορετική σειρά ερωτημάτων από κείμενα των φυσικών επιστημών, και τα θέτει αλλιώς.
Συνεπώς, η λόγια παράδοση με νέους γραμματισμούς δημιουργεί ένα συγγενές αλλόμορφο, που ανήκει στην ίδια οικογένεια ή ένα ασύμπτωτο άλλο; Αυτή η συζήτηση γίνεται υπό
το πρίσμα της εκπαιδευτικής αξιοποίησης αυτής της λόγιας παράδοσης και όχι απλά της
φιλολογικής έρευνας. Δεν παραβλέπουμε εδώ ότι, όπως ισχυρίζονται οι Kalantzis&Cope, «η
ζυγαριά της συναφούς μάθησης κλίνει προς τον άτυπο τομέα», αν και προτείνουν ένα σχήμα που «αντιμετωπίζει την τυπική και άτυπη μάθηση περισσότερο ως επικαλυπτόμενους
παρά ως διακριτούς ή και αντιτιθέμενους τομείς» (Kalantzis&Cope, 2010). Οι ίδιοι και άλλοι
εξάλλου (Cope & Kalantzis 2004) έχουν ερευνήσει το θέμα της βιβλιοκεντρικής μάθησης και
της θεσμοποιημένης εκπαίδευσης συγκριτικά με τις δυνατότητες του ψηφιακού κειμένου.
Εδώ, όμως, μας ενδιαφέρει ειδικότερα η βιβλιοκεντρική τυπική εκπαίδευση. Και κυρίως, η
ανάδειξη πιθανών ασυμμετριών, καθώς, κατά Kalantzis & Cope, «προϋπόθεση της θεωρίας
της δραστηριότητας [activity theory] (είναι) ότι η φύση μιας δραστηριότητας καθορίζεται εν
μέρει από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή (Engestrom et al. 1999)», με βάση
δύο πολύμηνα projects γλωσσικής διδασκαλίας με μαθητές της Α΄ Λυκείου.
Υβριδικά κειμενικά είδη και παραγωγή αυθεντικών έργων τέχνης
Η δεύτερη παράμετρος που μας ενδιαφέρει για την αξιολόγηση της γλωσσικής διδασκαλίας
είναι ο ρόλος της τέχνης κατά την αναπλαισίωση τυπογραφικών κειμένων σε μετατυπογραφικές εκδοχές τους, όχι ως ζωγραφισμένα περιθώρια του κειμένου, αλλά ως παραγωγή υβριδικών ψηφιακών εκδόσεων. Κατά τον Appadurai οι πολυκατευθυντικές ροές ανθρώπων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης παράγουν μια γλωσσική και πολιτισμική υβριδοποίηση, έτσι που στο σύγχρονο επικοινωνιακό πεδίο να έχουν δημιουργηθεί υβριδικά
κειμενικά είδη: πληροφορικο-ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα [infotainment], δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ [docudrama], δραματοκωμωδία [dramedy], εκπαιδευτική ψυχαγωγία [edutainment] κ.ά. (Appadurai 1990). Τα LiteraMovie Cartoon Stories© συνιστούν
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ένα τέτοιο υβριδικό μόρφωμα που συνίσταται από λογοτεχνία [literature] και εικονογραφημένες ιστορίες [cartoon stories], οι οποίες εμπνέονται, ερμηνεύουν και οπτικοποιούν τη
δραματοποιημένη πλοκή της αφήγησης. Καθώς περιέχουν χρονισμό της αφήγησης, σχεδιασμό και κατασκευή αυθεντικών εικόνων, σκηνοθεσία και ηθοποιία, ερμηνευτική άποψη και
αφηγηματική σκοπιά, είναι αυθεντικά έργα τέχνης. Θέτουν, επιπλέον, ανοικτό το ερώτημα
κατά πόσο σε μια ηλεκτρονική έκδοση πρέπει να τηρείται η αρχή της μοναδικότητας, ως
προς την παραγωγή αλλά και τη διατήρηση μέσα στο χρόνο μιας και μόνης τελικής έκδοσης,
ως αναγκαίας παραμέτρου ενός έργου τέχνης, καθώς, ως ψηφιακές κατασκευές, είναι εγγενώς επιδεκτικές σε διαρκή ανασχεδιασμό, είναι επομένως έργα τέχνης υπό κατασκευή. Μια
δραματοποιημένη ιστορική αφήγηση δεν είναι πλέον αφήγηση μοναδικών στο χρόνο γεγονότων, αλλά ποιητική ερμηνεία τους.
Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι και στα δύο projects παρακάτω υιοθετήσαμε την απαίτηση
για μια τελική ανάγνωση του κειμένου από την κοινότητα μάθησης, η οποία θα οδηγήσει
στην ψηφιακή έκδοσή του. Μια τέτοια εκδοτική προσέγγιση έχει τα οφέλη που επικαλούνται οι Kalantzis & Cope (Kalantzis&Cope 2009:56-58). Αυτό δημιουργεί δύο απαιτήσεις:
πρώτον, ότι πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές τις αναγκαίες δεξιότητες στον οπτικοακουστικό και πολυμεσικό γραμματισμό (audiovisual literacy / media literacy) για την διαχείριση
αυτών των πόρων και, δεύτερον, ότι πρέπει να ασκηθούν στη γραμματική της οπτικοποίησης της ανάγνωσης (Kress & Leeuwen 1996) κατά την παραγωγή αυθεντικού οπτικού υλικού. Μια σειρά από έρευνες (Bamford 2006; Eisner 2002; Freedman 2003) και εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ενεργοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά την διάρκεια του
σχολικού έτους 2010-11, οι μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης του 2ου Λυκείου Τρίπολης (Πελοποννήσου), κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε δύο μακράς διάρκειας συνθετικές εργασίες (projects), μία για κάθε τετράμηνο σπουδών: η πρώτη διαπραγματευόταν την αφήγηση του Ξενοφώντα για τη συντριβή των Αθηναίων από τους Σπαρτιάτες στους Αιγός Ποταμούς (Ξενοφών, Ελληνικά, 2.1.22- 24), που οδήγησε και στην ήττα τους στον Πελοποννησιακό Πόλεμο,
σε συγκριτική ανάλυση με το αποφθεγματικό κείμενο Η Τέχνη του Πολέμου του σχεδόν
σύγχρονού του Κινέζου στρατηγού Sun Tzu (544-496 BC) (Τζουμέρκας & Πετροπούλου, 2011
και ως μαθησιακό αντικείμενο μορφής Literamovie© Cartoon Story έχει δημοσιευτεί στο
http://en.tzoumerkas.gr/?page_id=164 ). Η δεύτερη είχε θέμα «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην
Κέρκυρα κατά το Θουκυδίδη –ολοκαύτωμα ή ισορροπία Nash;» και διαπραγματευόταν την
εμφύλια διαμάχη στην αρχαία Κέρκυρα, παραμονές του Πελοποννησιακού πολέμου (Τζουμέρκας, 2011). Ο συντονισμός των ομάδων έγινε με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης www.tzoumerkas.gr/moodle/moodle και http://blogs.sch.gr/tzoumerka.
Συμπεράσματα
Μπορεί βέβαια να πει κανείς ότι το εγχείρημα με τα LiteraMovie Cartoon Stories εντάσσεται, στο πλαίσιο της «υπόθεσης της δυσαναλογίας μεταξύ σπιτιού και σχολείου», σε μια
προσπάθεια θεραπείας της ανικανότητας του σχολείου να εκτιμήσει αυτές τις νέες μορφές
γραμματισμού και της εμμονής του στον παραδοσιακό γραμματισμό του εντύπου. Και να
προσθέσει ότι, σύμφωνα με τη διάκριση του Bernstein (1989) για σχολικό κάθετο λόγο
(vertical discourse) και εξωσχολικό οριζόντιο λόγο (horizontal discourse), πρόκειται για δραστηριότητα του πρώτου σκέλους, καθώς είναι προσανατολισμένη προς το μέλλον, στο ποια
γνώση θα προκύψει στο τέλος μιας σχεδιασμένης παιδαγωγικής διαδικασίας. Με αυτή την
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έννοια, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα τοπικότητα που μπορεί να ερευνηθεί στο πλαίσιο
των εκπαιδευτικών κοινοτήτων με ισχυρή και ενταγμένη στο σχολικό curriculum λόγια παράδοση. Όμως, το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της προβληματικής της εποίκισης (colonization) του οριζόντιου λόγου των παιδιών από τον κάθετο λόγο
(Fairclough, 2006); και για το Ελληνικό οικιακό curriculum,(Κουτσογιάννης, 2009), κατά τούτο: ποιος είναι ο ρόλος της δημιουργικής εργασίας των μαθητών στο πλαίσιο ενός project
ως αντίρροπη δύναμη στον εποικισμό του οριζόντιου λόγου τους; Γιατί, τόσο ο εποικισμός,
όσο και η, κατά τα άλλα προοδευτική, παιδαγωγική της εμβάπτισης (immersion) συσκοτίζουν εν μέρει μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρο του οριζόντιου λόγου, την αυθόρμητη
πρωτοβουλία και τάση προς δημιουργικότητα του οριζόντιου λόγου. Άρα, η συζήτηση για
την «παγκοσμιοποίηση από τα κάτω» (globalization from below) (Fairclough, 2006) πρέπει
να εμπλουτιστεί με την προβληματική της προσαρμογής των μαθητών στον πλαισιωμένο
λόγο της τυπικής τους εκπαίδευσης, έναντι της πλαισιωμένης στην δική τους τοπικότητα
δημιουργικότητας των μαθητών, τόσο στην άτυπη εκπαίδευσή τους, όσο και κατά τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές εργασίες (projects), όπου δημιουργείται μια πύλη (gateway) εξέλιξης και ανασχηματισμού δεξιοτήτων γραμματισμού. Όσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε
το νέο κόσμο ως πεδίο προσαρμογής μόνο, θα μας διαφεύγουν ουσιώδεις παράμετροι αυτού του κόσμου.
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Περίληψη
Τα περισσότερα προγράμματα ανοικτού κώδικα προσφέρουν τουλάχιστον ένα τυποποιημένο σύνολο εργαλείων για τις πληροφορίες που διαθέτουν. Εκτός από παραλλαγές, μπορούν
να υπάρξουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες του κύκλου ζωής του λογισμικού ανοικτού κώδικα που ποικίλλουν ανάλογα με το λογισμικό. Η βασική μορφή είναι η ίδια, και ενώ ο κύκλος ζωής δεν είναι συγκεκριμένος για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έχει τις επιπτώσεις
στο πώς τα ανοικτά προγράμματα πηγής χρησιμοποιούν τους ανιχνευτές λαθών.
Λέξεις - κλειδιά: ελεύθερα λογισμικά, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, open source Λογισμικών, παιδαγωγική πλευρά
Εισαγωγή
Ως Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) χαρακτηρίζεται το λογισμικό
εκείνο που διανέμεται μαζί με τον πηγαίο του κώδικα, εξ’ ου και ο όρος «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα». Από εδώ και στο εξής για συντομία χρησιμοποιούμε τον όρο Ανοικτό Λογισμικό. Η άδεια ανοικτού λογισμικού δίνει στους χρήστες την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν το εκάστοτε πρόγραμμα για οποιοδήποτε σκοπό. Μπορούν να το μελετήσουν, να το
τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν ελεύθερα αντίγραφα του πρωτότυπου ή τροποποιημένου προγράμματος.
Οι διάφορες εκπαιδευτικές των υπολογιστών βασίζονται ρητά ή άρρητα σε θεωρίες μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες (Κόμης 2002, σελ. 113). Η μεγαλύτερη και πιο γνωστή
περιοχή φιλοξενίας των open source Λογισμικών είναι η SourceForge. Δύο άλλες περιοχές
που παρέχουν τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες είναι το Savannah.gnu.org και BerliOS.de.
Μερικές οργανώσεις, όπως το ίδρυμα Apache Software Foundation και το Tigris.org, δίνουν
ελεύθερη φιλοξενία για τα προγράμματα ανοικτού κώδικα και στην κοινότητα υπαρχόντων
προγραμμάτων. Μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των διάφορων περιοχών φιλοξενίας, καταρτίσθηκε μια πρότυπη σελίδα δωρεάν φιλοξενίας (FOSPHost) για τα προγράμματος του
Open Source. Μπορείτε να ανατρέξετε στο http://www.ibiblio.org/fosphost/Τα λογισμικά
κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί το λογισμικό και με
βάση τις θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται.
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Σύγκριση με το ιδιόκτητο λογισμικό
Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις σχετικά με το ανοικτό λογισμικό είναι ότι βρίσκεται
σε αντίθεση με το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λογισμικό.
Το ανοικτό λογισμικό όμως, απλά αποτελεί εναλλακτική λύση ως προς το τύπο ιδιοκτησίας
του λογισμικού, συγκεκριμένα αντιτίθεται προς το ιδιόκτητο λογισμικό, το οποίο συνήθως
αποκτάται ή υποστηρίζεται από μια εταιρεία, οπότε και γίνεται εμπορικό. Κατά βάση η διαφορά μεταξύ ανοικτού και ιδιόκτητου λογισμικού έχει να κάνει με τον έλεγχο και τη διαχείριση του λογισμικού. Η άδεια ανοικτού λογισμικού διορθώνει την ισορροπία δύναμης
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών λογισμικού. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αφορά
στην ελευθερία και στη δυνατότητα Ο Bob Young, διευθύνων σύμβουλος της Red Hat, θέτει
το ερώτημα: «Θα αγοράζατε ποτέ ένα αυτοκίνητο που έχει το καπό του κολλημένο;» και
όλοι απαντούν «Όχι». Στη συνέχεια ρωτάει: «Τι γνωρίζετε για τους σύγχρονους κινητήρες
εσωτερικής καύσης;». Η δυνατότητα, που έχει ο καταναλωτής να ανοίγει το καπό, όπως και
το να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, του δίνει τον έλεγχο. Ο καταναλωτής επιλέγει να
συντηρεί το αυτοκίνητό του στην αντιπροσωπία, ωστόσο αν δεν μείνει ικανοποιημένος με
την εργασία ή την τιμή, μπορεί να πάει το αυτοκίνητό του κάπου αλλού. Το μοντέλο ιδιόκτητου λογισμικού αφορούσε ανέκαθεν μια αμειβόμενη άδεια χρήσης, που συμπεριλάμβανε και αμειβόμενες υπηρεσίες. Το μοντέλο του ανοικτού λογισμικού αποδεσμεύει το λογισμικό από τις υπηρεσίες, δημιουργώντας ξεχωριστές αγορές για το καθένα. Οι καταναλωτές
έχουν περισσότερες επιλογές, ενώ οι δυνάμεις της αγοράς ευνοούν τον ανταγωνισμό και
τον έλεγχο τόσο των τιμών, όσο και της ποιότητας.
Το ανοικτό λογισμικό σαφώς προσφέρει πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, αλλά επίσης αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες που υιοθετούν σχετικές στρατηγικές. Η εφαρμογή του ανοικτού λογισμικού παγκοσμίως, αυξάνεται συνεχώς.
Εκρηκτική όμως είναι η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια,
αν και οι κατασκευαστές ιδιόκτητου λογισμικού έχουν ήδη αρχίσει τον πόλεμο εντυπώσεων
ενάντια στο ανοικτό λογισμικό. Κάποιοι προσπαθούν παρουσιάσουν το ανοικτό λογισμικό
σαν κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο στην έρευνα και στον πειραματισμό.
Άλλοι συγχέουν το ανοικτό λογισμικό με τα ανοικτά πρότυπα. Άλλοι αντιτίθενται στη χρήση
ανοικτού λογισμικού για κρίσιμες εφαρμογές. Το καθένα από τα παραπάνω μηνύματα χρησιμοποιεί γενικεύσεις που διαστρεβλώνουν την αλήθεια
Στο πλαίσιο αυτό διακρίθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
Α. Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης (εδώ εντάσσονται τα πακέτα πρακτικής και εξάσκησης, συστήματα
καθοδήγησης tutorials, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι διαλογικές ιστορίες πολυμέσων)
Β. Περιβάλλοντα μάθησης μέσω (καθοδηγούμενης ή όχι) ανακάλυψης και διερεύνησης που
στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και δομητιστικές θεωρίες μάθησης. (Εφαρμογές υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, προσομοιώσεων, μοντελοποίησης, ρομποτική, μικρόκοσμοι
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Γ. Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόμησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας
που στηρίζονται κυρίως σε δομητιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ανοικτά εργαλεία, δικτυακές εφαρμογές συνεργασίας και
επικοινωνίας).
Κατηγορία Α
Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης (εδώ εντάσσονται τα πακέτα πρακτικής και εξάσκησης, συστήματα
καθοδήγησης tutorials, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι διαλογικές ιστορίες πολυμέσων)

Σχήμα 1 Θεωρίες μάθησης και ψηφιακές τεχνολογίες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kbruch
Ktouch
Tuxpaint
Jmemorize
Minisebran
Squeak Etoys
Keasoftware
Funnymathforkids
Blinken
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Κατηγορία Β
Περιβάλλοντα μάθησης μέσω (καθοδηγούμενης ή όχι) ανακάλυψης και διερεύνησης που
στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και δομητιστικές θεωρίες μάθησης. (Εφαρμογές υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, προσομοιώσεων, μοντελοποίησης, ρομποτική, μικρόκοσμοι).

Σχήμα 2: Γνωστικές Θεωρίες

1. Scratch
4. Cognitionplay
choolsplay
7. KHangman
10. Kig
13. Kgeography
16. Marble
19. Pysycache
22. Stellarium
25. Little Wizard
28. Geogebra
31. Magic Words

2. Compris
5. KLettres

3. ChildsPlay
6. Kanagram

8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.

9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.

Parley
Kalgebra
Kturtle
Kstars
Alice
Canorus
Tuxtype
KTuberling

KwordQuiz
Kpercentage
Kalzium
Step
Alice Storytelling
Celestia
Klogo-Turtle
Sugar Labs

34.
Κατηγορία Γ
Περιβάλλον έκφρασης, οικοδόμησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας που
στηρίζονται κυρίως σε δομητιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης ψηφιακές
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ανοικτά εργαλεία, δικτυακές εφαρμογές συνεργασίας και επικοινωνίας
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Σχήμα 3: Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες μάθησης

1.
2.
3.
4.
5.

GreenStone Digital Library
Vanilla1
Filebrowser
Εclipse
Colloquia
Συμπεράσματα

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα, αποτελεί την εξέλιξη στο χώρο των λογισμικών και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Αυτό γιατί η φιλοσοφία του και οι δυνατότητές του μοιάζουν με
τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Τα παραπάνω ανοικτού τύπου
λογισμικά, αποτελούν μια επιλογή μέσα από μια πληθώρα αντίστοιχων περιβαλλόντων
μάθησης και δημιουργίας. Χαρακτηρίζονται εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς και χρήσιμα όργανα για την εκμάθηση και την εξάσκηση των μαθητών τους. Πιστεύω ότι αποτελεί
όφελος για την εκπαιδευτική κοινότητα η ενασχόληση με ανοιχτού τύπου περιβάλλοντα
εκμάθησης μ έσα στην σχολική τάξη.
Τέλος, επειδή ακριβώς τα open source environments υποστηρίζουν τις τεχνικές συνεργατικής μάθησης και την αλληλοβοήθεια, όταν εφαρμοστούν κάτω από το πρίσμα των σεναρίων μάθησης, θα δώσουν στους καθηγητές την δυνατότητα να αναπτύξουν τη διδασκαλία που επιθυμούν με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να ξεπεραστούν
προβλήματα κατανόησης, χρόνου, μεγάλου αριθμού μαθητών. θα οικοδομήσουν τόσο
για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, μια σύγχρονη πηγή γνώσης και στους
μαθητές το κίνητρο να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες, αφού δίνεται
μεγάλη έμφαση στην προώθηση της σκέψης, να συνδέσουν νέες εμπειρίες με την προηγούμενη γνώση, αφού υπάρχει αρκετός χρόνος εμπέδωσης της πληροφορίας και να εξοικειωθούν με εργαλεία που πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή ή
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
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Σκοπός είναι η εμπέδωση της γνώσης. Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμεύσει είτε ως
επέκταση του μαθήματος είτε ως συμπλήρωμα. Μπορεί να εφαρμοστεί και στις τρεις
βαθμίδες εκπαίδευσης και να επιφέρει εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού στηρίζεται σε παιδαγωγικές και γνωστικές θεωρίες.
Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές
1. John Seely Brown and Richard P. Adler,2008 EDUCAUSE Review, vol. 43, no. 1 (January/February 2008) Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0.
2. Eli Cohen Informing Science Journal Volume 8, 2005 Alex Koohang University of Wisconsin -Keith Harman, Northcentral University, Open Source: A Metaphor for E-Learning.
3. Alex Koohang, Stephen Downes, Volume 3, 2007 Models for Sustainable Open Educational
4. Resources, National Research Council Canada, Canada
5. Chris Coppola, Ed Neelley, Open source-opens learning Why open source makes sense
for education Summer 2004, Phoenix, www.rsmart.com
6. Institutional and pedagogical criteria for productive open source learning environments
Brian Moeller Svendsen, Thomas Ryberg, Tom Nyvang, Ian Semey, Lillian Buus and Lone
Dirckinck-Holmfeld, Department of Communication, Aalborg University, Denmark.
7. Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση2008, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Το σχολείο της διαθεματικότητας και της ευρυζωνικότητας 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών, Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (11-12 Απριλίου 2008.
8. http://producingoss.com/en/index.html
9. http://www.ictscenarios.gr/Theories_Mathisis/index.htm
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Αναβάθμιση και νέοι ρόλοι του δασκάλου στο Σύγχρονο Σχολείο:
Προτάσεις και συμπεράσματα από μία ημερίδα.

Ράλλης Μιχαήλ, Κοκολόγος Σταμάτιος
Δάσκαλος Δημ. Σχ. Αμφίκλειας, Δάσκαλος Δημ. Σχ. Μακρακώμης
mirallis@sch.gr, kokologos@sch.gr
Περίληψη
Η συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζει τη διοργάνωση μίας ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην 3η και 5η εκπαιδευτική περιφέρεια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού της
Φθιώτιδας το Φεβρουάριο και Ιούνιο του 2012 και την παρακολούθησαν συνολικά 81 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Το περιεχόμενο της ημερίδας, που ήταν η αξιοποίηση
του διαδραστικού πίνακα στη σχολική τάξη, σχεδιάστηκε από δασκάλους με μία εμπειρία
πάνω στο αντικείμενο και έχοντας ως ομάδα στόχου τους εκπαιδευτικούς, έδωσε έμφαση
στην οπτική και στις ανάγκες όσων ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν.
Μέσα από το κείμενο παρέχονται απαραίτητες πληροφορίες και βήματα για την οργάνωση
επιμορφωτικών προγραμμάτων αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., διατηρώντας την επιθυμία για επανάληψη και ενίσχυση ανάλογων πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς. Τελική επιδίωξη και
βασικός στόχος της παρούσης εργασίας αποτελεί η προσπάθεια να τονιστεί η ανάγκη
πραγματικής και ουσιώδους επιμόρφωσης, αλλά και να προταθεί ένας επιπλέον σε εθελοντική βάση ρόλος για το σύγχρονο δάσκαλο, που πλέον οι δυνατότητές του ως επιστήμονα
παιδαγωγού δεν περιορίζονται στα στενά όρια της σχολικής τάξης, αλλά μπορούν να επεκταθούν έξω από αυτή και συμμετέχοντας ενεργά να διαμορφώσει την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Λέξεις-κλειδιά: επιμόρφωση, πρωτοβουλία εκπαιδευτικών, διοργάνωση ημερίδας, διαμόρφωση εκπαιδευτικής πραγματικότητας
Εισαγωγή
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το σχολείο μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό αν συνδεθεί
με διαδικασίες (ενδοσχολικής) επιμόρφωσης. Η άποψη αυτή συνδέεται με συγκεκριμένες
προτάσεις που αφορούν επιμορφωτικές-παιδαγωγικές συνεδριάσεις, εισηγήσεις από το
διδακτικό προσωπικό, συστηματική οργάνωση συζητήσεων, παρακολούθηση διδασκαλιών
και οργάνωση ομάδων εργασίας κατά ειδικότητα( Δημακόπουλος, 2008).
Σύμφωνα με τους Μανωλιά κ.ά. (2008), μια τέτοια λειτουργία του σχολείου με τις ευκαιρίες
που θα έδινε για ζύμωση των διάφορων προβλημάτων και θεμάτων, θα άνοιγε το δρόμο
για ουσιαστική συμμετοχή και για μαζικοποίηση των συναδέλφων στην αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών προβλημάτων. Με αυτό το σκεπτικό, η επιμόρφωση τοποθετείται στο επίκεντρο της συζήτησης για την αποτελεσματικότητα του σχολείου, αλλά και η ίδια η σχολική
μονάδα συνδέεται με την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών (Δημακόπουλος, 2008).
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Σχεδόν παράλληλα, ερευνάται και ο όρος της σχολικής αποτελεσματικότητας σε σχέση με
τη σχολική ενδυνάμωση, που αν και από κάποιους θεωρούνται ως ουδέτερες, μάλλον δεν
είναι έτσι. Από τη μία το αποτελεσματικό σχολείο κινητοποιεί το πνευματικό του κεφάλαιο
προκειμένου να κατορθώσει τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα της πνευματικής
και ηθικής του υπεροχής, μέσα από μια επιτυχή χρήση υψηλών στρατηγικών αποδοτικότητας και καινοτόμων επαγγελματικών πρακτικών. Από την άλλη, η σχολική ενδυνάμωση επικεντρώνεται στην επιδίωξη της επιτυχίας και στις συνθήκες που θα επιβάλλουν την επιθυμητή αλλαγή. Γι’ αυτό το λόγο, δίνει έμφαση στον «από κάτω προς τα πάνω» προσανατολισμό της ενδυνάμωσης η οποία εντοπίζεται στο σχολείο και στο προσωπικό του, ώστε να
εμπλουτίζει το πνευματικό και το κοινωνικό του κεφάλαιο και να επιτυγχάνει εκπαιδευτικά
αποτελέσματα πνευματικής και διανοητικής υπεροχής (Hargreaves, 2001).
O Stenhouse (1975, 1983) ισχυριζόταν ότι η έρευνα και η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος πρέπει να ανήκουν στους εκπαιδευτικούς. «Δεν αρκεί να διδάσκεται το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να το μελετούν οι ίδιοι». Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προσωπική τους μελέτη στο περιβάλλον εργασίας τους, σε ένα περιβάλλον όμως υπευθυνότητας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς και
σχολεία (Κυριακοπούλου, 2010). Σε ένα αναστοχαστικό σχολείο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να
ενεργεί ως εν δυνάμει ερευνητής. Αναλαμβάνοντας το ρόλο του «ειδικού» οι εκπαιδευτικοί
αναπτύσσονται επαγγελματικά, βελτιώνουν τις διδακτικές τεχνικές τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση, γεγονός που έχει αντίκτυπο στους μαθητές, στις σχέσεις τους με τους γονείς
και την εκπαιδευτική ηγεσία ( Darling-Hammond, 1996. King, 2002. Neumann, Jones &
Webb, 2007.).
Αφορμή
Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί αναμφισβήτητα το νέο στοιχείο στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, ελκύοντας κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να έχει όσο το δυνατό καλύτερα
αποτελέσματα στη διδασκαλία του. Η έλλειψη όμως της αντίστοιχης επιμόρφωσης στην
περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας, καθώς και η αρχική περιέργεια που μεταλλάχτηκε σε εκπαιδευτικό ενδιαφέρον των περισσότερων δασκάλων, ήταν αυτό που οδήγησε στη σκέψη
μιας ημερίδας. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς που είχαν καθημερινή εμπειρία 2 ετών να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, επιμορφώνοντας οι ίδιοι
συναδέλφους όμορων σχολείων.
Οι σκοποί της επιμόρφωσης ορίστηκαν να υπηρετούν ορισμένες βασικές αρχές: α) την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις καινούργιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές ανάγκες τις εποχής, β) τη δυνατότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης με σκοπό
την ενεργητική συμμετοχή των ίδιων των επιμορφούμενων, γ) τη συμπλήρωση της τυχόν
ανεπαρκούς αρχικής εκπαίδευσης, δ) την αλλαγή ή την τροποποίηση στάσης, νοοτροπίας
του εκπαιδευτικού και ε) τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού (Δημητρακοπούλου & Ευαγγελίου, 2011). Παρακάτω περιγράφεται σε χρονική σειρά όλη η διαδικασία οργάνωσης και δημιουργίας του επιμορφωτικού προγράμματος από τη σύλληψη ως
την πραγματοποίησή του, θέτοντας ενδεχομένως τις βάσεις για ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς.
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Δυσκολίες και αντιμετώπισή τους
Ξεκινώντας μία τέτοια προσπάθεια, εύλογο είναι να παρουσιάζονται κάποια προβλήματα
και δυσκολίες. Με μία γενική ταξινόμηση, θα μπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: σύνθεση τμημάτων των εκπαιδευόμενων, αρνητική στάση ορισμένων από αυτούς,
οργάνωση του προγράμματος και υλικοτεχνική υποδομή.
Η οργάνωση του περιεχομένου του προγράμματος αποτέλεσε ίσως το μικρότερο εμπόδιο,
καθώς υπήρχε σαφής και ακριβής διαχωρισμός των ενοτήτων που θα αποτελούσαν τον
κορμό όλης της επιμόρφωσης. Έχοντας αντιμετωπίσει ορισμένες δυσκολίες, κατά την πρώτη γνωριμία με το διαδραστικό πίνακα, τα θέματα που ενδεχομένως θα απασχολούσαν και
τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που θα βρίσκονταν στην ίδια θέση, ήταν εν μέρει γνωστά.
Ακριβώς όμως, επειδή δεν ήταν δυνατό να περιοριστεί η προσπάθεια σε υποθέσεις και σε
γενικότητες στάλθηκε ηλεκτρονικά στα σχολεία που ενδιέφεραν ή που μπορούσαν να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί τους, μία φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(http://fs20.formsite.com/imerida/forma/index.html ). Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα, θα
δημιουργούνταν φάκελος συμμετεχόντων με κάποια ατομικά τους στοιχεία -όπως το email-, απαραίτητα για την αποστολή και συμπλήρωση του 1ου ερωτηματολογίου.
Στη συνέχεια στάλθηκε στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών το πρώτο ερωτηματολόγιο (http://fs20.formsite.com/imerida/form4/index.html) 19 ερωτήσεων κλειστού τύπου οι
τρεις εκ των οποίων οδηγούσαν σε επιπλέον ερώτημα, που προσπαθούσαν να διερευνήσουν τις γνώσεις, ικανότητες, και προσδοκίες τους, ώστε το περιεχόμενο της ημερίδας να
ανταποκριθεί όσον ήταν δυνατό στις ανάγκες τους.
Επιλέχθηκαν κυρίως κλειστές ερωτήσεις, επειδή προσφέρονται καλύτερα για στατιστική
ανάλυση και ανίχνευση , ενώ ταυτόχρονα οι απαντήσεις ταξινομούνται ευκολότερα από
εκείνες των ανοιχτών ερωτήσεων (Javeau, 1996).
Με αυτό το ερωτηματολόγιο, αντιμετωπίστηκε μία άλλη δυσκολία, η σύνθεση των τμημάτων.
Μέσα από τις απαντήσεις των επιμορφουμένων ήταν πλέον γνωστά τα περισσότερα ατομικά στοιχεία τους. Έτσι, ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίες ανάλογα με τις
γνώσεις τους στους υπολογιστές, τα σχολεία που ανήκαν, τις τάξεις που είχαν αναλάβει, την
ειδικότητά τους ή ένα συνδυασμό όλων των παραπάνω.
Ενδεικτικά λοιπόν, 82% δεν είχε επιμορφωθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 66% δεν είχε
καθόλου πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες, ενώ το 41% θεωρούσε πως οι γνώσεις του ήταν από ανύπαρκτες ως καθόλου.
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εικ.1:Ομάδα εργασίας

Προτιμήθηκε κατά κύριο λόγο, η σύνθεση των ομάδων να γίνει με κριτήριο τις γνώσεις
στους υπολογιστές, ώστε να βοηθηθούν και να ασχοληθούν όσο γίνεται περισσότεροι (εικ.
1), ενώ δεύτερο επιπλέον κριτήριο αποτελούσε το σχολείο που υπηρετούσαν. Το ερωτηματολόγιο αυτό βοήθησε να μειωθεί η αρχική αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε
μία επιμόρφωση με αυτό το περιεχόμενο. Αντιδράσεις λόγω παγιωμένων αντιλήψεων σε
θέματα διδακτικής, λόγω του περιεχομένου ή ακόμη εξαιτίας της απαξίωσης του θεσμού
της επιμόρφωσης ήταν αναμενόμενες και φυσιολογικές. Μέσα από το ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκε σε ποσοστό 77% η αρχική σκέψη πως αυτό που ενδιέφερε ήταν περισσότερο
οδηγίες για πρακτική εφαρμογή μέσα στην τάξη και λιγότερο η παιδαγωγική θεωρία πάνω
στην οποία στηρίζεται το συγκεκριμένο μέσο. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, όλο το
πρόγραμμα προσαρμόστηκε πάνω στις προσδοκίες και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, οι προϋπάρχουσες γνώσεις είναι αυτές που λαμβάνονται υπόψη ώστε να αποτελέσουν τις βάσεις για να στηριχθεί και να αναπτυχθεί το οικοδόμημα της γνώσης.
Πολλές φορές η επιτυχία μίας εκδήλωσης σχετίζεται με την καλή οργάνωση του χώρου, τη
γνώση αυτού που μπορεί να προσφέρει , αλλά και τις αδυναμίες που έχει. Η υλικοτεχνική
υποδομή λοιπόν, ήταν ένα εμπόδιο που ξεπεράστηκε σχετικά εύκολα και αυτό επειδή ο
χώρος που θα λάμβανε μέρος η ημερίδα, ήταν το σχολείο που υπηρετούσαν οι υπεύθυνοι
εκπαιδευτικοί. Δημιουργήθηκαν λοιπόν ομάδες 4-5 ατόμων η κάθε μία, με την κάθε ομάδα
να έχει πρόσβαση σε Η/Υ και διαδίκτυο, με ένα συντονιστή-βοηθό σε κάθε 3 ή 4 ομάδες.
Εκτός από τους υπολογιστές του σχολείου που χρησιμοποιήθηκαν όλοι, δανείστηκαν και
άλλοι, ώστε να μπορούν να εργαστούν όλες οι ομάδες. Σε κάθε υπολογιστή ήταν εγκαταστημένα απαραίτητα λογισμικά (kmplayer, a-migo, flashplayer), ενώ είχε δημιουργηθεί και
ένας φάκελος εργασιών για κάθε ομάδα (εικ.2). Αυτοί οι φάκελοι περιείχαν το διδακτικό
αντικείμενο για το οποίο έπρεπε η κάθε ομάδα να ετοιμάσει μία διδασκαλία, ένα φύλλο
εργασίας με οδηγίες τι και πώς να το κάνει, ένα βίντεο οδηγιών (tutorial) και έτοιμο υλικό
(βίντεο, τραγούδια, εικόνες, ενότητες από τα σχολικά βιβλία σε pdf ή word, παρουσιάσεις
σε power point) που θα της ήταν απαραίτητο.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

554/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

εικ.2: Φάκελοι εργασιών

Εδώ πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος και η συνεισφορά του γνώριμου περιβάλλοντος,
σε αντίθεση με τις περιπτώσεις εξακτινωμένης επιμόρφωσης όπου ο σκοπός δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί, προσθέτοντας ταυτόχρονα αυξημένο άγχος στους επιμορφωτές μη γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσουν (Δημακόπουλος, 2008).
Παρουσίαση
Η δομή της συγκεκριμένης παρουσίασης προχωρώντας από τα πιο θεωρητικά στα πιο πρακτικά, αποτελούνταν από: α) τεχνικά χαρακτηριστικά και θεωρητικό πλαίσιο, β) σύνδεση με
λογισμικά, γ) παρουσίαση μικροδιδασκαλιών και δ) εργαστήριο με πρακτική εξάσκηση των
επιμορφούμενων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά και θεωρητικό πλαίσιο
Ο διαδραστικός πίνακας για πολλούς εκπαιδευτικούς, αν όχι για τους περισσότερους, αποτελεί μία άγνωστη έννοια. Δεν είναι γνωστή η διαφορά μεταξύ διαδραστικού πίνακαπροβολέα και ό,τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει. Εύλογο λοιπόν ήταν να αναφερθούν τα
είδη των διαδραστικών με την ευρεία έννοια, καθώς και ελάχιστες πληροφορίες για το κάθε
είδος, όπως οι βασικές διαφορές τους, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι περί τίνος επρόκειτο. Σε καμία περίπτωση δεν ακολουθήθηκε ένα τεχνοκρατικό μοντέλο, αφού δεν ενδιέφερε
ο εμπλουτισμός γνώσεων με πληροφορίες που θα ενδιέφεραν έναν τεχνικό υπολογιστών.
Παράλληλα στο ίδιο μέρος, αναλύθηκε η διαδικασία προετοιμασίας του εκπαιδευτικού και
ο τρόπος που εργάζεται η τάξη. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μία
διδασκαλία με τον διαδραστικό τόσο στον δάσκαλο, όσο και στον μαθητή. Βέβαια, δεν παραλήφθηκε η αναφορά στους κινδύνους που ελλοχεύουν και οι προϋποθέσεις ώστε να εί-
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ναι επιτυχής μία τέτοια διδασκαλία, καθώς και να υπογραμμιστεί το γεγονός πως το μάθημα με τον διαδραστικό δεν αποτελεί ούτε αυτοσκόπο ούτε πανάκεια.

Σύνδεση με λογισμικά
Στο δεύτερο μέρος επιχειρήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση του αντικειμένου: ενώ η βιβλιογραφία και οι διάφορες δημοσιεύσεις αναφέρονται σε διδακτικά αντικείμενα και τη
διδασκαλία τους με τη βοήθεια ενός διαδραστικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση προτιμήθηκαν οι οδηγίες στο πώς να χρησιμοποιηθούν τα λογισμικά που έχει στη διάθεσή του ο
χρήστης του Η/Υ, στην περίπτωσή μας ο εκπαιδευτικός. Η κατηγοριοποίηση που επιχειρήθηκε αποτελούσε μία προσπάθεια-πρόταση στους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε επαφή
για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο μέσο και δυσκολεύονται να βρουν τρόπο χρήσης του.
Κατέστη σαφές πως οι προτάσεις δεν είχαν δεσμευτικό και δογματικό χαρακτήρα, αλλά ήταν το αποτέλεσμα τόσο της αναζήτησης της βιβλιογραφίας, όσο και της προσωπικής εμπειρίας, μέσα στα πλαίσια του διαμοιρασμού της γνώσης.
Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών
Σε αυτό το μέρος, παρουσιάστηκαν δειγματικές διδασκαλίες. Συμμετείχαν δάσκαλοι των
σχολείων και τα διδακτικά αντικείμενα κάλυπταν όλες τις τάξεις, από την πρώτη δημοτικού
έως και την έκτη. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μέρους ήταν διττός: από τη μία να δειχθεί
πώς οργανώνεται μία διδακτική ενότητα με τη βοήθεια του διαδραστικού και από την άλλη
να γίνει φανερό πως τέτοιου είδους διδασκαλίες δεν έχουν περιορισμούς. Να σημειωθεί
μόνο πως όλη η παρουσίαση θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτό το μέρος, ως μία αφόρμηση για το πώς εφαρμόζεται στην τάξη και τη μορφή που έχει μία τέτοια προσπάθεια.
Εργαστήριο με πρακτική εξάσκηση των επιμορφουμένων
Τελευταίο αλλά ίσως και πιο σημαντικό για τους δασκάλους, κρίθηκε ότι είναι η δημιουργία
διδασκαλιών από τους ίδιους. Γι΄αυτό το λόγο, αφιερώθηκε χρόνος στο να αναλυθεί ο τρόπος χρήσης των εργαλείων του λογισμικού του πίνακα. Τονίστηκε επίσης, πως όλα τα λογισμικά έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους, οπότε η εφαρμογή μπορεί να γενικευτεί.
Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων, όπως είχαν προκαθοριστεί με τη
βοήθεια του ερωτηματολογίου και ανέλαβαν να ετοιμάσουν τις διδασκαλίες που τους είχαν
ανατεθεί στους υπολογιστές που υπήρχε το υλικό για την κάθε ομάδα.
Αξιολόγηση
Μετά το πέρας και των δύο ημερίδων ακολούθησε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο 16 ερωτήσεων (http://fs20.formsite.com/imerida/form1/index.html) σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή, το οποίο είχε σκοπό να διερευνήσει τις εντυπώσεις των εκπαιδευομένων. Από τις
16 ερωτήσεις οι 11 ήταν κλειστού τύπου, ενώ οι 5 ήταν ανοιχτού τύπου. Θεωρήθηκε ως
αναπόσπαστο συμπλήρωμα της όλης διαδικασίας, ώστε να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα,
αλλά και να διορθωθούν ή να βελτιωθούν όσα δεν είχαν επιτευχθεί πλήρως και να αξιοποιηθούν για την συνέχεια του συγκεκριμένου προγράμματος και σε άλλες περιφέρειες μελλο-
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ντικά. Να σημειωθεί πως δε δόθηκαν απαντήσεις από 16 συμμετέχοντες της πρώτης ημερίδας επειδή η αξιολόγηση ήταν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και λόγω άγνοιας σημασίας, έλλειψης πρόσβασης στο διαδίκτυο ή και ενδιαφέροντος δεν απάντησαν. Παρόλα
αυτά, έχοντας απαντήσει οι 65 από τους 81 που παρακολούθησαν τις ημερίδες, τα αποτελέσματα κρίθηκαν άκρως θετικά και ενθαρρυντικά για τη συνέχεια της προσπάθειας.
Συμπεράσματα
Όπως υποστηρίζει ο Καψάλης (1995), τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μία εντελώς διαφορετική αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού. Για να κάνει σωστά τη δουλειά του δε
φτάνει πια να στηρίζεται στην προσωπικότητα ή το ταλέντο του, αλλά πρέπει να θεμελιώνει
επιστημονικά τις ενέργειές του πάνω στις γνώσεις που του δίνουν οι σχετικές με το επάγγελμά του επιστήμες. Η συνεχής αύξηση της γνώσης απαιτεί από το σύγχρονο εκπαιδευτικό
διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση, πράγμα που ήταν άγνωστο και περιττό σε παλιότερους εκπαιδευτικούς. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει πως οι επιμορφώσεις πρέπει να έχουν τυπικό χαρακτήρα αλλά ουσιαστικό. Η ανάγκη για σεμινάρια εμπειρικού περιεχομένου είναι
το συμπέρασμα μετά από το τέλος κάθε είδους επιμόρφωσης, χωρίς ωστόσο να ικανοποιείται κάθε φορά, με τους εκπαιδευτικούς να αναρωτιούνται τι έμαθαν, και πού θα τους χρησιμεύσουν στην τάξη, αμφισβητώντας το τελικό αποτέλεσμα.
Στην ερώτηση λοιπόν του παραπάνω ερωτηματολογίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα
της ημερίδας το 63% απάντησε πολύ καλό, ενώ ένα 24,6% απάντησε άριστο. Την επιτυχία
της την απέδωσαν σύμφωνα με την επόμενη ανοιχτού τύπου ερώτηση σε πολλούς λόγους:
στην καλή οργάνωση, συντονισμό, προετοιμασία, αλλά κυρίως στη σύνδεση θεωρίας και
πράξης. Το τελευταίο φάνηκε στην επόμενη ερώτηση, αν δηλαδή έπρεπε να αφιερωθεί κάπου περισσότερος χρόνος, στην οποία το 64,6% ζήτησε περισσότερο χρόνο για πρακτική
εφαρμογή και το υπόλοιπο ποσοστό μοιραζόταν σε θέματα πάλι πρακτικής φύσεως. Στην
ερώτηση επίσης, αν τους βοήθησε η ημερίδα να εντάξουν μελλοντικά τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους, το 33,8% απάντησε πάρα πολύ και το 44,6% πολύ, δηλαδή σύνολο θετικής
απάντησης το 78,4%. Αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός πως πολλοί εκπαιδευτικοί ήταν με
πολλά χρόνια υπηρεσίας και με ελάχιστες γνώσεις Νέων Τεχνολογιών.
Αυτό δε σημαίνει όμως πως δεν επιθυμούν καθόλου θεωρητική κατάρτιση, όπως αποδεικνύεται από δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη που ρωτήθηκαν ποιο μέρος δε χρειαζόταν, μόνο το
26,1% απάντησε το Θεωρητικό πλαίσιο, ενώ σε μία μελλοντική επιμόρφωση ανάλογου περιεχομένου το 47,6% επιθυμεί επιμόρφωση τύπου «Β΄ επιπέδου», το 23% εξάσκηση στα
εργαλεία του πίνακα και το 27,6% επίδειξη δειγματικών διδασκαλιών. Αυτό σημαίνει πως
κατανοούν την ανάγκη στήριξης των διδακτικών πρακτικών σε θεωρητικά δεδομένα, θεωρώντας σε ποσοστό 95,3%, πως επιβάλλονται ημερίδες επιμόρφωσης. Η μορφή που θα
προτιμούσαν να έχει μία μελλοντική επιμόρφωση ήταν κατά 46,1% σεμινάριο 2-3 ημερών
και 32,3% ως ενδοσχολική επιμόρφωση, τονίζοντας το ρόλο της σχολικής μονάδας και προτιμώντας κατά 76,9% να απευθυνθούν σε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο, σε περίπτωση που θα χρειάζονταν υποστήριξη κατά τη χρήση.
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Βέβαια, στα πλαίσια της επιμόρφωσής τους οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αποτελούν απλούς δέκτες πληροφοριών. Αν παραδεχτούμε ότι είναι ίσως οι μόνοι ειδικοί, οι οποίοι
μπορούν να κρίνουν αν μια προσπάθεια έχει θετικά αποτελέσματα στην πράξη, τότε πρέπει
να αναγνωριστούν ως θεσμικοί εταίροι στην εκπαίδευση( Βρεττός & Καψάλης, 1994). Οι
σημερινοί εκπαιδευτικοί είναι ικανοί και διατεθειμένοι να υποστηρίξουν νέους ρόλους και
νέες εργασιακές δομές προς το μετασχηματισμό του σχολείου, να καλλιεργήσουν εσωτερική σχολική συνοχή, επικοινωνία, υπευθυνότητα, συνεργατισμό μεταξύ των μελών του σχολείου αλλά και διασυνδέσεις με περιφερειακά σχολεία, με Πανεπιστήμια, με την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Σχετικά λοιπόν με τα παραπάνω δόθηκε μία τελευταία ερώτηση, η οποία περιείχε ίσως όλο
το νόημα αυτής της εισήγησης. Ερωτήθηκαν αν τους δινόταν η δυνατότητα να οργανώσουν
ή να συμμετάσχουν στην οργάνωση μιας ημερίδας πώς θα αντιδρούσαν. Οι θετικές απαντήσεις έφτασαν σε ποσοστό το 84,6%, δικαιολογώντας τις απόψεις τους με διάφορους
τρόπους: για το καλό των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της εκπαίδευσης, για την εξέλιξη
της διδασκαλίας.
Σε γενικές γραμμές, η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τη νέα επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών, ιδίως από τους ίδιους, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια αλλαγής της κοινής γνώμης αναφορικά με το ρόλο, τις προθέσεις των εκπαιδευτικών
και τη θέση της διδασκαλίας. Βέβαια, μία ενεργητική εκπαιδευτική επαγγελματική ταυτότητα δε θα προκύψει με τρόπο φυσικό σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να δοκιμασθεί, να εξασκηθεί και βέβαια να επιβραβευτεί. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας ταυτότητας θα
συνεισφέρει αξιοσημείωτα στο έργο των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση του επαγγελματικού τους κύρους και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση του σχολείου (Κυριακοπούλου,
2010).
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Έλεγχος δικτυακής ασφάλειας σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής με τη χρήση εργαλείου ελέγχου δικτυακών ευπαθειών
Παναγιώτης-Βλάσιος Σιούλας1, Κων/νος Φλώρος2, Ηλίας Ρεντίφης3
1
Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 2ΕΠΑ.Λ. Αλίμου,3Ι.Ε.Κ. Λαμίας
pansioulas@teilam.gr, kfloros@sch.gr, rentifis@inf.uth.gr
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία προσπάθεια επισήμανσης, ανάλυσης και αντιμετώπισης των κυριότερων δικτυακών απειλών και αδυναμιών που μπορεί να υπάρχουν σε ένα
δίκτυο υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα σε ένα σχολικό εργαστήριο εστιάζοντας σε απειλές που μπορεί να βλάψουν περισσότερο τους μαθητές. Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Νessus για τον έλεγχο ενός εξυπηρετητή σχολικού
εργαστηρίου. Σύμφωνα με την έκθεση που παράχθηκε από το πρόγραμμα αναλύονται απειλές οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες και απειλούν την ασφάλεια ενός σχολικού δικτύου.
Λέξεις - κλειδιά: Ασφάλεια δικτύου, ευπάθεια, σχολικό εργαστήριο, απειλές τοπικού δικτύου, κατηγορίες απειλών.
Εισαγωγή
Η ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και του διαδικτύου δεν θα μπορούσε να μην αφορά και
τις σχολικές μονάδες. Σχεδόν κάθε σχολική ομάδα διαθέτει ένα εργαστήριο πληροφορικής
το οποίο έχοντας εφαρμόσει μία τοπολογία δικτύου οι επιμέρους σταθμοί εργασίας έχουν
επικοινωνία τόσο τοπικά όσο και στο διαδίκτυο. Τόσο το τοπικό δίκτυο όσο και το διαδίκτυο αποτελούν ισχυρά εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών αλλά ταυτόχρονα χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής καθώς ελλοχεύουν πληθώρα απειλών. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι
απειλές ενός δικτύου δεν διαχωρίζονται με βάση τον οργανισμό ή την εταιρεία καθώς είναι
ενιαίες ωστόσο στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε κατά κύριο λόγο σε απειλές
που μπορεί να βλάψουν περισσότερο τους μαθητές οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι σε σύγκριση με τους ενήλικες. Για παράδειγμα, η δυνατότητα με τη χρήση ενός σεναρίου(script)
να μεταφερθεί ο περιηγητής σε μία ιστοσελίδα με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια έχει διαφορετικό αντίκτυπο σε ένα ενήλικα από ότι σε ένα παιδί. Συνοπτικά, στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια της διαδικτυακής ασφάλειας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε ένα δίκτυο
να θεωρείται ασφαλές και ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία παρουσίαση των πιο γνωστών εργαλείων που αναλύουν τις ευπάθειες ενός δικτύου και στο
τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο
εξυπηρετητή ενός σχολικού εργαστηρίου επαγγελματικού λυκείου με τη χρήση του εργαλείου Nessus (Tenable Network Security, http://www.nessus.org/).
Ασφάλεια Δικτυακών Δομών
Ορισμοί
Στο περιβάλλον της ασφάλειας των υπολογιστών, η έννοια της ευπάθειας υπονοεί το χαρακτηριστικό μίας οντότητας, όπως για παράδειγμα ενός συστήματος, το οποίο αναπαριστά

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

560/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

την επιδεκτικότητα επίθεσης ή πρόκλησης καταστροφής (Masurkar, 2004). Ένας κίνδυνος
είναι η πιθανότητα μίας συγκεκριμένης απειλής της ασφάλειας να εκμεταλλευτεί την ευπάθεια του συστήματος (Russel, 1991). Ο αντίκτυπος σε κάθε στοιχείο ποικίλει-από ελάχιστο
σε πάρα πολύ μεγάλο. Υψηλός κίνδυνος σημαίνει ότι μία απειλή είναι περισσότερο πιθανή
να προκύψει όταν δεν υπάρχουν επαρκείς και αποδοτικοί έλεγχοι. Μία απειλή καθορίζεται
ως κάθε πιθανός κίνδυνος σε ένα σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των αστοχιών του
εταιρικού δικτύου, της βλάβης του τοπικού δίσκου και της καταστροφής της εγκατάστασης.
Ο βαθμός που πιθανώς θα απειλήσουν κάθε στοιχείο μπορεί να είναι είτε ελάχιστος είτε
πάρα πολύ σημαντικός.
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστικών Συστημάτων
Ένα δίκτυο αποτελείται από τη διασύνδεση δύο ή περισσοτέρων υπολογιστικών συστημάτων κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να επωφελούνται από ολόκληρο το υπολογιστικό δυναμικό. Ανεξάρτητα από το μέγεθός του, ένα κατανεμημένο
δίκτυο μας εισάγει στην ανάγκη επικέντρωσης της προσοχής αρχικά στη φυσική ασφάλεια
και έπειτα στον κίνδυνο της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα σύστημα (Myerson,
2002).
Όταν αναφερόμαστε σε ασφάλεια δικτύων στην πραγματικότητα επικεντρωνόμαστε σε
αρχιτεκτονικές που αποτελούν συνιστώσες τριών βασικών αντιμέτρων, της πρόληψης με
στόχο την αποφυγή περιστατικών ασφαλείας, της ανίχνευσης που έχει ως στόχο την αναγνώριση των προσπαθειών ή περιστατικών εισβολής στο σύστημα καθώς και της αντίδρασης που έχει στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως
για παράδειγμα την απομόνωση ενός εισβολέα που έχει εντοπισθεί. Σε επίπεδο
διαδικασίας αντίδρασης, η ανακάλυψη και η απομάκρυνση των ευπαθειών μπορεί να είναι
εξαιρετικά δαπανηρή. Όπως αναφέρει ο Masurkar (2003b) ένα μέρος ή ολόκληρη η ανακάλυψη και απομάκρυνση των ευπαθειών μπορεί να προκύψει στις φάσεις εξάλειψης και/ή
ανάκτησης της διαδικασίας απόκρισης του περιστατικού ασφαλείας.
Κίνδυνοι Ασφάλειας Δικτύων
Οι προσπάθειες για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δίκτυα έχουν αυξηθεί κατά πολύ
τα τελευταία χρόνια και είναι βέβαιο ότι με την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων, εκθετικά
θα αυξάνονται και οι επιθέσεις. Όπως διατυπώνει η Myerson (2002) η κατηγοριοποίηση
του είδους των ευπαθειών βοηθά στην καλύτερη κατανόηση τους. Σε μία προσπάθεια ομαδοποίησης των αιτιών, στην κορυφή θα τοποθετούσαμε την επιθυμία πρόσβασης στα αποθηκευμένα αντικείμενα ενός κατανεμημένου συστήματος και τη χρήση των υπηρεσιών. Η
επόμενη αιτία έχει να κάνει με την αυξανόμενη ποσότητα και αξία των πληροφοριών που
διακινούνται μεταξύ των διασυνδεδεμένων υπολογιστικών συστημάτων. Οι πληροφορίες
που μεταφέρονται μέσω δικτύων πλέον περιέχουν από απλά δεδομένα μέχρι οικονομικές
συναλλαγές ακόμη και κρατικές πληροφορίες που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση για προσωπικό ή μη όφελος. Τέλος, η ανάπτυξη και επέκταση ευρέων επικοινωνιακών υποδομών λόγω λανθασμένου σχεδιασμού για την ασφαλή αξιοποίηση έχει ως συνέπεια την πιο εύκολη πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
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Κίνητρα-Είδη Επιθέσεων
Ένας εισβολέας μπορεί να περιλαμβάνεται στο σύνολο των εξουσιοδοτημένων χρηστών
αλλά είναι εξίσου πιθανό να προέρχεται και εκτός των οικείων χρηστών. Σύμφωνα με τον
Strebe (2004) υπάρχουν επτά κατηγορίες εισβολέων στις οποίες συναντούνται οι ειδικοί
εισβολείς, οι έφηβοι εισβολείς, οι υποαπασχολούμενοι ενήλικες, εισβολείς από ιδεολογία,
εγκληματίες εισβολής, εταιρικοί κατάσκοποι και οι δυσαρεστημένοι υπάλληλοι. Ο σκοπός ή
οι σκοποί μιας μη εξουσιοδοτημένης εισβολής καθώς και οι τρόποι που επιλέγονται για την
πρόκληση βλαβών κινούνται σε πολλούς άξονες. Η γνωστοποίηση, η μεταβολή και η καταστροφή πληροφοριών σίγουρα αποτελεί μία κοινή πρακτική. Ένα ακόμη κίνητρο αποτελεί η
μερική ή συνολική χρήση ακόμη και καταστροφή των πόρων του συστήματος. Τέλος, κοινή
πρακτική αποτελεί η εισαγωγή προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη μεταφορά του χρήστη σε “μη επιτρεπτές ιστοσελίδες”.
Σύμφωνα με τον Masurkar (2003c) υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη επιθέσεων που χρησιμοποιούνται από τους επίδοξους εισβολείς με στόχο την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα. Συνοπτικά οι κατηγορίες των επιθέσεων είναι, η ανίχνευση δικτυακών υπηρεσιών
συστημάτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκμετάλλευση ανενεργού λογαριασμού
χρήστη, επιθέσεις με τη χρήση ανιχνευτών δικτυακών πακέτων (packet sniffers) όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες της δικτυακής κίνησης όπως οι κωδικοί χρηστών, προσποίηση διεύθυνσης IP (ip spoofing) όπου ο εισβολέας προσποιείται το νόμιμο χρήστη του
δικτύου αντλώντας πληροφορίες, η άρνηση υπηρεσίας (denial of service) η πιο διαδεδομένη επίθεση θέτοντας τον υπολογιστή-θύμα ανίκανο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αίτηση εξυπηρέτησης για ένα χρονικό διάστημα και τέλος οι επιθέσεις σε επίπεδο εφαρμογής
με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εκμετάλλευση των αδυναμιών του πρωτοκόλλου ftp
και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εργαλεία Λογισμικού Αποτίμησης Ευπαθειών
Τα ποιο γνωστά εργαλεία Λογισμικού Αποτίμησης Ευπαθειών είναι το Internet Security
Scanner (ΙΒΜ, http://www.iss.net/) το eEye Digital Security Retina (eEye Digital Security,
http://www.eeye.com/) το Nmap (Nmap, http://nmap.org/), το Snort (Snort,
http://www.snort.org/) και το εργαλείο Nessus με χρήση του οποίου θα ελέγξουμε τη δικτυακή ασφάλεια ενός σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Στα χαρακτηριστικά του
Nessus εντάσσονται η Έξυπνη Σάρωση (Intelligent Scanning), η αρθρωτή αρχιτεκτονική
(Modular Architecture) καθώς και οι παραγόμενες αναφορές οι οποίες εστιάζουν τόσο στις
ευπάθειες ασφάλειας που υπάρχουν στο δίκτυο και το επίπεδο κινδύνου για κάθε μία, όσο
και στις πιθανές λύσεις.
Διαδικασία Ελέγχου Εξυπηρετητή Σχολικού Εργαστηρίου
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο nessus έκδοση 3.0.5 ελέγχθηκε ο εξυπηρετητής (server) ενός
εργαστηρίου πληροφορικής Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Ας σημειωθεί ότι στις ιδιαιτερότητες ενός σχολικού εργαστηρίου επισημαίνεται η πρόσβαση σε πολλούς χρήστες διαφόρων ηλικιών (προεφηβικό, εφηβικό ή μετεφηβικό στάδιο ηλικιών), η εύκολη πρόσβαση

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

562/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

στο διαδίκτυο (ειδικά αν ο κάθε μαθητής δεν έχει δικό του λογαριασμό χρήστη), καθώς και
η εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο φορητών Η/Υ. Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η διαδικασία
η οποία ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωση του προγράμματος, στη συνέχεια θα επιχειρηθεί ένας σχολιασμός των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις
ασφάλειας που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου του υπολογιστή και αφορούν
κυρίως σε ευπάθειες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στους
σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές.
Διαδικασία Διαμόρφωσης του Προγράμματος
Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι η εύρεση της IP διεύθυνση του
υπολογιστή που θέλουμε να εξετάσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου του σχολικού εργαστηρίου η IP διεύθυνση του εξυπηρετητή του δικτύου ήταν γνωστή. Αναγράφουμε
την IP διεύθυνση του μηχανήματος που εξετάζεται και συνεχίζουμε.
Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε το είδος του ελέγχου που επιθυμούμε να εκτελέσει το πρόγραμμα. Στο παράδειγμα μας επιλέξαμε την δεύτερη επιλογή με την ενεργοποίηση όλων
των πρόσθετων (plugins) καθώς με αυτό τον τρόπο ο έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που μπορούν να εξεταστούν και συνεπώς τα αποτελέσματα θα είναι πιο αντιπροσωπευτικά.
Επόμενη ενέργεια αποτελεί ο καθορισμός του εξυπηρετητή από τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος του υπολογιστή που εξετάζεται. Αφού έχει πραγματοποιηθεί η ενημέρωση του προγράμματος με τα τελευταία updates επιλέγουμε να ξεκινήσει ο έλεγχος του συστήματος.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου επιλέγουμε ποια έκθεση επιθυμούμε να εξάγουμε.
Συνοπτική Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στον εξυπηρετητή που εξετάστηκε βρέθηκαν 33 ανοιχτές πόρτες (open ports), 92 παρατηρήσεις που χρήζουν προσοχής (notes) και 104 τρύπες (holes). Λόγω του μεγάλου όγκου της
έκθεσης κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη κατανόηση του εργαλείου να αναλυθούν ενδεικτικά κάποιες από τις παρατηρήσεις με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας με προεκτάσεις που
θα ήταν πιο επικίνδυνες για τους μαθητές ενός σχολικού εργαστηρίου..
Ανάλυση Κινδύνων
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν κάποια από τα αποτελέσματα της έκθεσης του
nessus για τον εξυπηρετητή που εξετάστηκε. Όπως γίνεται αντιληπτό για τις ανάγκες της
εργασίας δεν είναι δυνατή η ανάλυση περισσότερων περιπτώσεων.
Ανάλυση 1ης Περίπτωσης
Σύνοψη
Κακόβουλος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί στον υπολογιστή υπηρεσίας.
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Περιγραφή
Υπάρχει μια ρωγμή στο χρονοπρογραμματιστή (Task Scheduler) που μπορεί να επιτρέψει σε
έναν από απόσταση επιτιθέμενο να εκτελέσει κακόβουλο κώδικα στον υπολογιστή. Υπάρχουν πολλές μορφές επιθέσεων για αυτήν την ρωγμή. Ένας επιτιθέμενος μπορεί να έχει την
ικανότητα να συνδεθεί στο μηχάνημα στόχο ή να έχει τη δυνατότητα να εξαναγκάσει ένα
χρήστη του δικτύου να εγκαταστήσει στον υπολογιστή ένα .job αρχείο ή να οδηγήσει το
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο να επισκεφθεί σελίδες οι οποίες περιέχουν κακόβουλα προγράμματα.
Ανάλυση 2ης Περίπτωσης
Σύνοψη
Κακόβουλος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί στον υπολογιστή υπηρεσίας μέσω της υπηρεσίας web client.
Περιγραφή
Ο υπολογιστής υπηρεσίας περιέχει μία έκδοση του Internet Explorer η οποία είναι ευπαθής
λόγω πολλαπλών ευπαθειών (JPEG Rendering, Web Folder, COM Object) οι οποίες επιτρέπουν στον εισβολέα να εκτελέσει τον κώδικα στον υπολογιστή υπηρεσίας κατασκευάζοντας
μια ιστοσελίδα «παγίδα» και οδηγώντας το «θύμα» του στο να επισκεφθεί τη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα.
Συμπεράσματα Αποτελεσμάτων Ελέγχου
Μελετώντας την έκθεση που δημιουργήθηκε από το εργαλείο καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα σε ότι αφορά τον εξυπηρετητή του σχολικού δικτύου που εξετάσαμε.
• Το πρόγραμμα ανακάλυψε πολλές ευπάθειες η πλειοψηφία των οποίων έχει μεγάλο
βαθμό επικινδυνότητας.
• Οι προτεινόμενες λύσεις σε αρκετές περιπτώσεις έχουν να κάνουν με τη διαδικασία ενημέρωσης (update) του λειτουργικού συστήματος. Κάτι τέτοιο καταμαρτυρά ότι ο διαχειριστής του δικτύου δεν έχει ρυθμίσει σωστά τον εξυπηρετητή με αποτέλεσμα να «μένει» ανενημέρωτος και ευάλωτος σε επιθέσεις.
• Στο δίκτυο υφίστανται πολλές ανοιχτές πόρτες (open ports) με αποτέλεσμα η σωστή και
ασφαλής λειτουργία αυτού να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο διαχειριστής του δικτύου θα
πρέπει να ελαττώσει αυτό τον αριθμό ανοιχτών θυρών.
• Βρέθηκαν ευπάθειες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους επιτιθέμενους να οδηγούν
τους χρήστες σε ιστοσελίδες αμφίβολου περιεχομένου. Λόγω του ότι οι χρήστες των
συστημάτων είναι μαθητές, ελλοχεύει ο κίνδυνος να έρθουν «αντιμέτωποι» με είδη σελίδων όπως προώθησης πορνογραφικού υλικού ή προώθησης τυχερών παιχνιδιών.
• Σαν γενικό συμπέρασμα καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι ο εξυπηρετητή που εξετάστηκε και κατ’ επέκταση όλο το δίκτυο - καθώς ο εξυπηρετητής αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
του δικτύου - δεν έχει τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας το οποίο είναι απόρροια του
μη σωστού «στησίματος» του εξυπηρετητή του δικτύου εξαιτίας της προχειρότητας ή
της μη γνώσης του υπευθύνου δικτύου.
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Επίλογος - Μελλοντική Εργασία
Η ανάπτυξη των δικτυακών δομών και του διαδικτύου έχουν να επιδείξουν πολλά θετικά σε
όλους τους τομείς. Η δημιουργία σχολικών εργαστηρίων έχει βοηθήσει στην καλύτερη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλάζοντας τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση σε μία πιο
σύγχρονη οπτική. Ωστόσο, οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα απαιτούν την ασφαλή
χρήση των νέων τεχνολογιών από την πλευρά των μαθητών ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που κρύβονται. Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν να αναδειχθούν πιθανά προβλήματα-κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σχολικό εργαστήριο. Κρίνεται απαραίτητο ο
υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου να διασφαλίζει την καλή λειτουργία των τερματικών
και την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο. Όπως παρουσιάστηκαν στην παραχθείσα έκθεση του nessus υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι είτε οφείλονται σε κακοδιαχείριση είτε σε κακόβουλες πρακτικές. Μελλοντική εργασία αποτελεί η επιδιόρθωση
όλων των ευπαθειών που προέκυψαν από την έκθεση και στη συνέχεια ο επανέλεγχος του
εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία πολιτικής
ασφάλειας όλου του εργαστηρίου, όπως για παράδειγμα η οριοθέτηση των δυνατοτήτων
των απλών χρηστών που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα τερματικά, ο περιορισμός της online
πρόσβασής τους και η δημιουργία δύο διαχειριστών του τοπικού δικτύου που θα έχουν την
ευθύνη της συντήρησης και της αναβάθμισης του εργαστηρίου.
Βιβλιογραφία
1. Masurkar, V. (2004), On Developing A Methodology for Managing Security Vulnerabilities, Proceedings of the Third Security Conference, Las Vegas, Nevada, USA
2. Masurkar, V. (2003b), Responding to Customer's Security Incidents, Part 3: Following Up,
Sun Blueprints Online
3. Masurkar, V. (2003c), Responding to Customer's Security Incidents, Part 2: Executing a
Policy, Sun Blueprints Online
4. Myerson, J. (2002), Identifying enterprise network vulnerabilities, International Journal
of Network Management, 12: 135-144
5. Russel, D. (1991), Gengemi GT. Computer Security Risks, O’Reilly Associates: Sebastopol
6. Strebe, M. (2004), Network Security Foundations: Technology Fundamentals for IT Success, Cybex Inc, Alameda, USA
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Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο δομημένου προγραμματισμού σε έργο του eTwinning
Χρήστος Λαλάς
Εκπαιδευτικός ΠΕ19
clalas99@yahoo.com
Περίληψη
Αντικείμενο της εργασίας είναι η δημιουργία ενός βιβλίου δομημένου προγραμματισμού με
αλγορίθμους και προγράμματα σε γλώσσα Pascal σε σύνδεση με το διδακτικό πλαίσιο του
μαθήματος «Δομημένος Προγραμματισμός» του τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning. Με την εργασία αυτή θα αποτυπωθεί η μεθοδολογία που
ακολούθησαν οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ./1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας στις σχετικές δραστηριότητες και
το θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Λέξεις – κλειδιά : eTwinning, Pascal, pdf, TwinSpace, δομημένος προγραμματισμός, ΤΠΕ.
Εισαγωγή
Θα περιγράψουμε την εργασία των μαθητών του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας που με τη βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της γλώσσας Pascal σχεδίασαν και υλοποίησαν αλγορίθμους συνδεδεμένους με το σχετικό μάθημά τους στα πλαίσια
προγράμματος eTwinning. Το έργο «Algorithms and Programming in Pascal» υλοποιήθηκε
από το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας σε συνεργασία με σχολείο της Ρουμανίας για περίπου 8 μήνες.
Σκοπός του ήταν η επίλυση προβλημάτων με σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων σε
γλώσσα Pascal μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών των δυο μερών.
Θεωρητικό πλαίσιο
Τα προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως τα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, eTwinning, κ.α. έχουν μεγάλη ωφέλεια για τους μαθητές αφού
μπορεί να αλλάξουν θετικά τη στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο και τα επιμέρους
θέματα με τα οποία ασχολούνται, προωθούν διαύλους ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών, οι μαθητές γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, ενώ ξεφεύγουν
και από τη μονοτονία της καθημερινής διδακτικής πράξης, οπότε δίκαια χαρακτηρίζονται
και ως «νησίδες ανάσας» (Π.Ι., 2008)
Οι διδακτικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίστηκαν στα τέσσερα επίπεδα
αξόνων στοχοθεσίας της UNESCO (Π.Ι., 2011):
1.Να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε.
2.Να μάθουμε πώς να ενεργούμε.
3.Να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε με τους άλλους.
4.Να μάθουμε πώς να υπάρχουμε.
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Όσον αφορά στο αποτέλεσμα της προσπάθειας της εκπαιδευτικής ομάδας, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σχετικό εγχείρημα στην Pascal (π.χ., η προσπάθεια του συμβούλου και
των καθηγητών Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, το υλικό για Pascal
του δικτυακού τόπου του υπευθύνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας) ή ένα σχολείο προβαίνει σε
κάποια έκδοση. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος είναι πως το βιβλίο προέρχεται από τους
μαθητές και είναι μια από τις ελάχιστες εκδοτικές προσπάθειες σχολικής μονάδας τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Όσον αφορά το πρόγραμμα eTwinning, αυτό αφορά στην ηλεκτρονική συναδέλφωση σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε εκπαιδευτικό έργο eTwinning μπορούν να εμπλακούν 2 ή περισσότερα σχολεία με ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών ή μόνο εκπαιδευτικών.
Οι ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών, ανάλογα με το θέμα που έχουν επιλέξει, μπορούν να
βρούνε και αντίστοιχο οδηγό με ιδέες έργων («πακέτα»). Π.χ., υπάρχουν οδηγοί για δημιουργία μαθητικής εφημερίδας, τουριστικού οδηγού, συλλογής εικόνων, κλπ. Στη συνέχεια,
οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ειδικό χώρο με κωδικούς πρόσβασης στο
δικτυακό τόπο του eTwinning (www.etwinning.net), ώστε να φορτώσουν, να συνθέσουν και
να δημοσιοποιήσουν τις εργασίες τους, το TwinSpace, μια υπηρεσία που παρέχει πολύγλωσσο περιβάλλον, ασφάλεια, φιλικότητα διεπαφής αλλά και δυνατότητα προγραμματισμού ενός εκπαιδευτικού έργου (eTwinning, 2010).
Προφίλ τάξης
Το έργο «Algorithms and Programming in Pascal» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους
μαθητές της Γ΄ τάξης του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, με την καθοδήγηση
ενός εκπαιδευτικού καθώς και με τη συνεργασία τεχνικού σχολείου της Ρουμανίας. Οι Έλληνες και Ρουμάνοι μαθητές σχεδίασαν και ανέπτυξαν αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων σε on line συνεργατικό περιβάλλον με τη μέθοδος project. Οι γνώσεις αγγλικής γλώσσας της ομάδας βρίσκονταν σε επίπεδο Α2.
Διδακτικοί στόχοι
Ο διδακτικοί στόχοι της εργασίας των μαθητών ήταν: Να υλοποιήσουν δραστηριότητες σχετικές με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με: (α) χρήση λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου
συνδεδεμένων με το αναλυτικό πρόγραμμα του «Δομημένου Προγραμματισμού» (β) εκμάθηση των σχετικών λογισμικών (γ) συνεργασία με άλλους μαθητές, ακόμη και διαφορετικής
κουλτούρας (δ) εκμάθηση επίλυσης προβλημάτων, γενικά. Στόχος μας η συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μαθητών και ο εντοπισμός ωφελειών σε σχέση με το διδακτικό αντικείμενό τους.
Οι δραστηριότητες των μαθητών
Στην αρχή, τέθηκαν οι διδακτικοί στόχοι και από τα δυο μέρη, μετά από επικοινωνία των
ομάδων μέσω e-mail και μηνυμάτων από την πλατφόρμα eTwinning. Οι μαθητές πήραν θέση στη στοχοθεσία, αφού το διδακτικό αντικείμενο ήταν πολύ σημαντικό γι’ αυτούς, ιδίως
τους Έλληνες μαθητές, αφού ο «Δομημένος Προγραμματισμός» αποτελεί μάθημα πανελ-
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λαδικώς εξεταζόμενο με υψηλό συντελεστή για τους αποφοίτους του τομέα Πληροφορικής
ΕΠΑ.Λ.
Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής, ανέλαβε ο καθένας μόνος του να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει αλγορίθμους, ανάλογα με τη ροή του μαθήματος, ενώ συμφωνήθηκε πως οι
εργασίες θα λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο Πληροφορικής όπως και οι όποιες αναρτήσεις στο eTwinning δίκτυο. Οι μαθητές είχαν δικαίωμα να κάνουν σχόλια σε αλγορίθμους
συμμαθητών τους, να τους επιδεικνύουν καλύτερες λύσεις και γενικά να συνδιαμορφώνουν το υλικό.
Οι μαθητές μελέτησαν τους κανόνες καλής επικοινωνίας και συμπεριφοράς στο διαδίκτυο
(Natiquette), μέσα από το εργαλείο TwinSpace του eTwinning. Επίσης, αξιοποίησαν ενσωματωμένα εργαλεία επικοινωνίας και υπηρεσίες όπως MailBox, TwinBlog, Chat, upload/download διαδικασίες. Ενώ ο εκπαιδευτικός αξιοποίησε την υπηρεσία Ημερολόγιο.
Στην αρχή, οι μαθητές συνέλλεξαν και φόρτωσαν στο TwinSpace φωτογραφίες και υπερσυνδέσμους βίντεο με θέμα την περιοχή τους και το σχολείο τους, ώστε να δώσουν το στίγμα τους.
Σε επόμενη φάση, κατά την επεξεργασία του διδακτικού τους αντικειμένου, οι μαθητές
σχεδίασαν και υλοποίησαν αλγορίθμους στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με διάφορα
εργαλεία, όπως η Γλώσσα, το Διάγραμμα Ροής, το Delphi και η Free Pascal.
Τα βασικά βήματα της εργασίας, ήταν τα ακόλουθα:
• Στην πορεία της διδασκαλίας του μαθήματος του δομημένου προγραμματισμού οι μαθητές έμαθαν να σχεδιάζουν αλγορίθμους σε φυσική γλώσσα, διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικες, αλλά και να υλοποιούν κώδικα σε Pascal. Έτσι, ορίστηκαν και θεματικές κατηγορίες
στο δικτυακό τόπο του eTwinning (π.χ., Ψευδοκώδικες, Διαγράμματα, Κώδικες Pascal).
• Οι μαθητές ασχολήθηκαν με προβλήματα από τις ασκήσεις-δραστηριότητες του βιβλίου
μαθητή, τις ασκήσεις του υπεύθυνου καθηγητή του μαθήματος, καθώς και με ερωτήματα
πανελλαδικών εξετάσεων προηγούμενων ετών.
• Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέβασαν τις εργασίες τους στο δικτυακό τόπο eTwinning (στο
σημείο Pupils Corner του TwinSpace), όπου ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να ελέγχουν τις
εργασίες των συμμαθητών τους και να προσθέτουν σχόλια στην τεκμηρίωση των αλγορίθμων.
• Στη συνέχεια, οι μαθητές δημιούργησαν ένα αρχείο κειμένου με ενότητες τις αντίστοιχες
θεματικές κατηγορίες του έργου τους στο διαδίκτυο. Εκεί μετέφεραν το υλικό τους κατά
θεματική κατηγορία. Αφού ο υπεύθυνος καθηγητής έλεγξε το αποτέλεσμα, έγραψε ένα
προσχέδιο εισαγωγής για τον τρόπο εργασίας των μαθητών, το οποίο έκριναν οι μαθητές.
Τελικά, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με σκοπό
και την έντυπη έκδοσή του. Το λογισμικό που προτιμήθηκε ήταν το doPDF, το οποίο η ομάδα είχε δοκιμάσει και σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επιτυχία.
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Τα θετικά της εργασίας των μαθητών
Από παιδαγωγικής απόψεως η όλη εφαρμογή ήταν χρήσιμη αφού:
•

•

•

•
•
•

Πραγματοποιήθηκε έκδοση με εκδότη σχολική μονάδα της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και με ελάχιστα παραδείγματα πανελλαδικά. Πρόκειται για μια αρχή που μπορεί να μιμηθούν και άλλες σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ/ΣΕΚ,
ενώ μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα και άλλων εκδόσεων για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
Το βιβλίο που εκδόθηκε αποτελεί ένα εργαλείο προβολής του σχολείου, αλλά και μέσο
ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων μαθητών στην υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής.
Οι μαθητές χρησιμοποίησαν λογισμικά και υπηρεσίες από μαθήματα του τομέα τους,
όπως «Εφαρμογές Πληροφορικής», «Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Δομημένος
Προγραμματισμός».
Το έργο ήταν μια διδακτική παρέμβαση στο μάθημα «Δομημένος Προγραμματισμός»
της Γ’ τάξης του τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ.
Οι μαθητές έμαθαν να μετατρέπουν αρχείο κειμένου σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου
με χρήση του λογισμικού doPDF.
Το αποτέλεσμα του έργου μπορεί να αξιοποιηθεί στα μαθήματα του «Δομημένου Προγραμματισμού» (ΕΠΑ.Λ.) και της «Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΓΕ.Λ.).
Πρόταση για το μέλλον

Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές βασισμένες σε άλλα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ., όπως στη γλώσσα Visual Basic του
μαθήματος «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)».
Βιβλιογραφία
1. Κέντρο ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας. (2012). Η Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal.
Ανακτήθηκε στις 31.5.2012 από το δικτυακό τόπο:
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Pascal.html.
2. Λιακέας, Γ., κ.α. (2012). Δομημένος Προγραμματισμός Γ’ ΕΠΑ.Λ., Απαντήσεις των Ερωτήσεων και Λύσεις Ασκήσεων. Ανακτήθηκε στις 31.5.2012 από το δικτυακό τόπο:
http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=2634.0.
3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2008). Εκπαίδευση και Ποιότητα: Γενικά Ερευνητικά Δεδομένα και Πρώτες Διαπιστώσεις. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ.
4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Β: Ειδικό Μέρος, ΠΕ70 Δάσκαλοι. Αθήνα: ΠΙ.
5. Σιδερίδης, Α., κ.α. (2000). Προγραμματισμός Υπολογιστών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

569/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6. eTwinning (2010). eTwinning, Εργαλεία του Desktop. Ανακτήθηκε στις 31.5.2012 από το
δικτυακό τόπο: http://www.etwinning.net/el/pub/tools/desktop_tools.htm.
7. eTwinning (2010). eTwinning, TwinSpace Tools. Ανακτήθηκε στις 31.5.2012 από το δικτυακό τόπο: http://www.etwinning.net/el/pub/tools/twinspace_tools.htm.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

570/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η σημασία των παιδαγωγικών προϋποθέσεων για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση-εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Φώτης Ζυγούρης
M.Sc Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας( Κοζάνη)
zygourisfotis@yahoo.gr
Περίληψη
Η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η συνεχής και δυναμική ανάπτυξή
τους τα τελευταία χρόνια δημιούργησε νέες προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης της εκπαίδευσης.
Ο βασικός στόχος αυτής της εισήγησης είναι αναδείξει την αξία από την χρήση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με τον παιδαγωγικό προσανατολισμό τους. Η κατάλληλη
χρήση τους βοηθά την ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων, την κάλυψη της απουσίας
της διαπροσωπικής επικοινωνίας και την ουσιαστική και αποτελεσματική μάθηση. Ωστόσο
όμως απαιτείται η ανάπτυξή τους παράλληλα και σε συνδυασμό με την παιδαγωγική προσέγγιση του εκπαιδευομένου προκειμένου να επικρατήσει η συνεργατική μάθηση και η ενεργητική συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση προϋποθέτει την ανάπτυξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της παιδαγωγικής διάστασης.
Λέξεις -κλειδιά: εκπαίδευση, ΤΠΕ, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παιδαγωγικές προϋποθέσεις
Η χρήση των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ευρύτερα στην εκπαίδευση
Οι Νέες Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με την συνεχή τους τεχνολογική εξέλιξη παρέχουν νέες δυνατότητες για την δημιουργία καινοτόμων αποτελεσματικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, επαναπροσδιορίζοντας και τοποθετώντας σε νέες βάσεις τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η εφαρμογή νέων μορφών μάθησης, η
δια βίου μάθηση, η αυτομόρφωση και η αυτοανάπτυξη είναι μερικά από τα στοιχεία που
συνθέτουν τη σημερινή Κοινωνία της Γνώσης. Με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για τον εμπλουτισμό, την αναθεώρηση
και τη διάδοση της γνώσης (Καλογιαννάκης, Βασιλάκης & Ψαρρός, 2005). Ένα καινούργιο
διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον προσφέρει η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
με την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στη σχέση διδασκόμενου και διδάσκοντα, αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2004).
Στο νέο μεταβιομηχανικό περιβάλλον είναι σημαντική η χρήση και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στην μαθησιακή διαδικασία τόσο ως προς την γνώση όσο και ως προς τις πρακτικές μετάδοσής της. Μέσω των ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την
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διάρκεια των σπουδών τους υιοθετείται η εκπόνηση των γραπτών εργασιών. Έτσι δίνεται
έμφαση στην προσπάθεια του φοιτητή να κατανοήσει και να αξιοποιήσει δημιουργικά το
εκπαιδευτικό υλικό που μελετά.
Είναι μια πρακτική διαμορφωτικής αξιολόγησης που είναι επηρεασμένη από τα παιδαγωγικά επιστημολογικά εννοιολογικά συστήματα της ερμηνευτικής παιδαγωγικής. Αυτή η παιδαγωγική συνδέεται με την ανάγκη αυτενέργειας του ενήλικα φοιτητή για την επεξεργασία
των γνωστικών ζητημάτων και τη σταδιακή κατάκτηση της γνώσης. Κατά την διάρκεια εκπόνησης των γραπτών εργασιών είναι δυνατή η χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα
του διαδικτύου (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2005).
Η μεγαλύτερη χρήση νέων τεχνολογιών διευκολύνει περισσότερο τις σπουδές και τους βοηθά στην μάθηση αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργή ένταξη των ατόμων στο νέο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι (Αναστασιάδης, 2005; Βεργίδης & Παναγιωτακόπουλος,
2005). Η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου έδωσε δυναμική στα προγράμματα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιτρέπει την πρόσβαση των ατόμων σε πηγές γνώσεων και πληροφοριών (Βαρδαμάσκου &Αντωνίου, 2005). Ωστόσο η χρήση των ΤΠΕ απαιτείται να σχεδιάζεται και να αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία
με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση, έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη στους
εκπαιδευόμενους (McPherson & Nunes, 2004).
Η σημασία των παιδαγωγικών προϋποθέσεων στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο επικοινωνίας και διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα για την
στροφή σε αποτελεσματικά συστήματα σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης φαίνεται
ότι μπορεί να άρει τους περιορισμούς της διδασκαλίας, οδηγώντας στην αυτοπραγμάτωση
του ατόμου (Καλογιαννάκης, Βασιλάκης & Ψαρρός, 2005).
Για να κατανοηθεί το ζήτημα της παιδαγωγικής ενσωμάτωσης των ΤΠΕ χρειάζεται να διερευνηθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως ουσιώδεις συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στους παράγοντες που επιδρούν στις αποφάσεις τους σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Σχορετσανίτου & Βεκύρη,
2010).
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατέχουν βασικές γνώσεις σε παιδαγωγικά ζητήματα (θεωρίες ανάπτυξης, θεωρίες επίδρασης, στοχοθεσίες μιντιακής αγωγής και εκπαίδευσης) και διδακτικού σχεδιασμού (ανάπτυξη σχεδίων δράσης και ανάλυση περιπτώσεων),
(Σοφός, 2011). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
το 2009, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν σημαντική για την βελτίωση της επικοινωνίας την επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε μεγαλύτερο βαθμό, τόσο σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών όσο και σε θέματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2010).
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Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν γνώση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές αλλά και να
ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στην μαθησιακή διαδικασία. Επίσης να χρησιμοποιούν
κατάλληλα λογισμικά και να αναπτύσσουν στους εκπαιδευόμενους την συνεργατική μάθηση (Beck,1997). Σημαντικός παράγοντας για την χρήση των ΤΠΕ είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντί τους καθώς και στην εκπαιδευτική τους ένταξη. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ προϋποθέτει γνώσεις και δεξιότητες από τον εκπαιδευτή αλλά και εμπειρία
στην χρήση τους (Bullock, 2004).
Οι επιστήμες της αγωγής δεν μπόρεσαν να ελέγξουν την ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας. Αυτό συνέβη επειδή οι τεχνολογίες δεν ήταν στο επίκεντρο των παιδαγωγικών
αλλά και επειδή οι παιδαγωγοί δεν είχαν ενδιαφέρον στην τεχνολογία και δεν ήταν εξειδικευμένοι. Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η απομόνωση των παιδαγωγών από κάθε τι
τεχνολογικό (Λιοναράκης, 2011).
Οι ΤΠΕ συνδέονται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης για όλα τα γνωστικά
αντικείμενα. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών περιβαλλόντων, στην
ανάπτυξη των οποίων αποβλέπει η εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδακτική διαδικασία σε συνδυασμό με την εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών μάθησης, είναι τα εξής :
• Η γνώση δημιουργείται και δεν αναπαράγεται
• Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας
• Η πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου
• Η ενθάρρυνση στην ανάληψη καθηκόντων σε πραγματικό/αυθεντικό περιβάλλον
• Η αναστοχαστική σκέψη
• Η συνεργατική μάθηση
(Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008)
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τους παιδαγωγικούς τρόπους
εφαρμογής των ΤΠΕ στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και να μην είναι μόνο ικανοί
χρήστες των τεχνολογικών εργαλείων. Η αναγκαιότητα για την περιγραφή μιας νέας παιδαγωγικής, που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική, είναι προφανής. Αυτή
η παιδαγωγική θα πρέπει να τεκμηριωθεί στην βάση των πορισμάτων της θεωρίας και της
έρευνας, προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά την αποδοχή νέων διδακτικών στρατηγικών
και στην αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη (Τζιμογιάννης, 2001).
Αντί επιλόγου
Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην αύξηση και αποτελεσματικότητα της μάθησης. Βοηθούν στην αμεσότητα και ταχύτητα διακίνησης πληροφοριών αλλά και στην ευκολία και την μείωση του χρόνου της επικοινωνίας. Επιπλέον η χρήση τους εκμηδενίζει τις αποστάσεις και επιχειρεί να καλύψει
την απουσία της διαπροσωπικής επικοινωνίας αυξάνοντας την διάθεση για μάθηση και βοηθώντας την ανατροφοδότηση. Οι ΤΠΕ δίνουν την δυνατότητα να επιλυθούν απορίες και
δυσκολίες στην διδακτική ύλη και βοηθούν την μαθησιακή διαδικασία να είναι αποτελεσματικότερη, ως ένας σημαντικός «συνεργάτης». Δεν αποτελούν από μόνες τους ένα εργαλείο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του εξ αποστάσεως προγράμματος, αλλά
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χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν ουσιαστικότερα την
μάθηση. Απαιτείται να αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι το
επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, συμμετέχοντας ενεργά.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από παιδαγωγικές αρχές
και μεθόδους και είναι μια πολύ-λειτουργική εργασία με στόχο τη μάθηση. Και συνεπώς, η
επιμόρφωση των ενηλίκων θα πρέπει να σχεδιάζεται και να παρέχεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους και να ενθαρρύνεται η αυτομόρφωση και η ΔΒΜ
(Σαχινίδης & Πολυχρονάκης, 2009).
Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, να έχει κατάλληλο σχεδιασμό και λογική συνέπεια. Η ώθηση στην εκπαίδευση θα δοθεί κυρίως από
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και όχι αποκλειστικά από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
(Λιοναράκης, 2011). Επιπλέον η χρήση του Η/Υ δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτή και το βιβλίο αλλά βοηθά τον εκπαιδευόμενο να συμμετέχει ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γεωργιάδη, Πετροπούλου & Τσαγλατίδου, 2005). Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όταν
έχει κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη. Αυτό του δίνει την δυνατότητα να γίνει υπεύθυνος και αυτόνομος στη διαδικασία της μάθησης (Goulao, 2009). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
έχουν παιδαγωγική ικανότητα στις Νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα (Σοφός, 2011).
Προκειμένου οι φοιτητές να ενεργοποιηθούν στην χρήση της πλατφόρμας απαιτείται η εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και αλλαγή στην νοοτροπία μάθησης (Λεβεντίδης,
Ντελοπούλου & Σιαφάκα, 2005). Ωστόσο όμως ορισμένες φορές η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στη διδασκαλία έχει διάφορα προβλήματα. Τέτοια είναι οι δυσκολίες στη χρήση του εξοπλισμού, ελλείψεις σε υποδομή αλλά και σε δυνατότητες επιμόρφωσης (Σοφός,
2005). Οι εκπαιδευτές απαιτείται να επιμορφώνονται σε ζητήματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, Συμβουλευτικής αλλά και σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Επίσης απαιτείται συνεχής επιμόρφωση στις ΤΠΕ οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται αλλά βοηθούν σημαντικά την μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Αυτό που θα δώσει ώθηση στην εκπαίδευση δεν είναι μόνο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι
διαδραστικοί πίνακες και οι συνδέσεις με το δίκτυο και τις ταχύτητες αλλά κυρίως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Δεν θα υπάρχει κανένα όφελος εάν δεν προσδιοριστεί σωστά το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης με παιδαγωγικές αρχές και προϋποθέσεις (Λιοναράκης,
2011).
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Περίληψη
Η εισήγηση εστιάζει στην παρουσίαση του εργαλείου WebQuest που βασίζεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική πρακτική. Παράλληλα παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας στη Γ’ Γυμνασίου η οποία εισηγείται τη διδακτική προσέγγιση της Μικρασιατικής Καταστροφής καιαπευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Θα μπορούσε ωστόσο με κατάλληλη επέκταση να αποτελέσει θέμα
για ερευνητική εργασία (project) στην Α’ και Β’ Λυκείου. Ως μέσο υλοποίησης της διδακτικής πρότασης προτείνεται η ιστοεξερεύνηση (WebQuest). Ως ιστοεξερεύνηση ορίζεται η
εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες
που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το διαδίκτυο (Starr, 2000).
Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία Γυμνασίου, ΤΠΕ, σενάρια μαθημάτων, WebQuest
Εισαγωγή
Τί είναι ένα WebQuest;
Το WebQuest είναι μια εικονική διάταξη διδασκαλίας και μάθησης για την οποία όλες οι
πληροφορίες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το διαδίκτυο. Βασική ιδέα του
WebQuest είναι η έρευνα μιας ενδιαφέρουσας τοποθέτησης /ερώτησης με τη βοήθεια του
διαδικτύου. Γι’ αυτό αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’90 ένας ειδικός τύπος παρουσίασης
των εργασιών αναζήτησης, το WebQuest. Η ιδέα για το WebuQest προέρχεται από τον καθηγητή εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του San Diego, Bernie Dodge,. Μαζί
με τον τότε συνάδελφο και συνεργάτη του Tom March, παρουσίασαν το 1995 στο διαδίκτυο
το πρώτο WebQuest με τίτλο: «Searching for China» (http://www.kn.pacbell.com/
wired/China/ChinaQuest.html) (Χαρδαλούπα, 2004 ).
Από αυτή τη συνεργασία παρήχθη τελικά ένα ενδιαφέρον, απλό και πρακτικό σχέδιο για
την αξιοποίηση του Η/Υ στο σχολικό μάθημα. Ο ίδιος ο Dodge περιγράφει τη βασική του
ιδέα ως εξής: το WebQuest είναι μια ερευνητικά προσδιοριζόμενη δραστηριότητα, που όλες ή οι περισσότερες πληροφορίες, που χρησιμοποιεί ο μαθητής /τρια, προέρχονται από
το διαδίκτυο. Οι WebQuestw σχεδιάζονται και αναπτύσσονται, για να χρησιμοποιείται δημιουργικά και ικανοποιητικά ο εκπαιδευτικός χρόνος και να μετατεθεί το βάρος στη χρήση
των πληροφοριών και όχι στην έρευνα για αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υποστηρίζεται η σκέψη των μαθητών/τριών με έμφαση στην ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση
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Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί εκπαιδευτικοί δημιούργησαν δικά τους webquests (στα
ελληνικά αποδίδονται με τον όρο «ιστοεξερευνήσεις») με αντίστοιχους οδηγούς, ώστε πλέον να απαριθμούν χιλιάδες, με ευρεία θεματολογία και σε ποικίλες γλώσσες (Γεωργιάδης &
Περυσινάκη, 2009). Εξειδικευμένοι δικτυακοί τόποι, όπως οι http://questgarden.com ,
http://www.zunal.com και http://webquest.org/index.php, http://webquest.gr (ελληνική
κοινότητα) έχουν πολλά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων και συγχρόνως παρέχουν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία τους.
Γιατί όμως WebQuest;
Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να αναζητήσουν πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό. Παρόλο που η αναζήτηση
διευκολύνεται από εξειδικευμένες μηχανές, υπάρχουν οι κίνδυνοι:
•

ο μαθητής να καταλήξει σε ακατάλληλες πηγές, είτε λόγω αναξιοπιστίας ή παλαιότητας,
είτε γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό, άλλης ηλικίας,

•

ο μαθητής να περιοριστεί στο βολικό «κόψιμο-ράψιμο» και την αντιγραφή έτοιμου κειμένου, ή ακόμη και την ιδιοποίησή του (plagiarism), χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να επιχειρήσει να το αφομοιώσει (Γεωργιάδης& Περυσινάκη, 2009).

Παράλληλα το μοντέλο του ψηφιακού σχολείου στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ
στη διδακτική πράξη, οδήγησαν στη δημιουργία πολυπληθών σεναρίων μαθημάτων που
βασίζονται σε φύλλα εργασίας με υλικό κατά κύριο λόγο από το διαδίκτυο. Τα διδακτικά
αυτά σενάρια χαρακτηρίζονται από πληθώρα ευρηματικών εφαρμογών και συμβάλλουν
στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της αυτενέργειας του μαθητή σύμφωνα και με τα
διδάγματα του εποικοδομητισμού (Vygotsky, 1978, Cho & Jonassen, 2002).
Ωστόσο πολλές φορές το μοντέλο της ανοιχτής διερεύνησης πηγών από το διαδίκτυο συνεπάγεται απώλεια διδακτικού χρόνου, αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που δεν νιώθουν απόλυτα ψηφιακά επαρκείς στην υποστήριξη μιας τέτοιας διαδικασίας διερεύνησης
από τους/τις μαθητές/-τριές τους, αποτιμούν ως μη επωφελή τον κόπο σε σχέση με τηνπροστιθέμενη παιδαγωγική αξία του εγχειρήματος και διστάζουν να επιχειρήσουν συχνά
ένα τέτοιο εγχείρημα.
Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, βρίσκεται το WebQuest, καθώς κατά τον εμπνευστή της B. Dodge, η ιστοεξερεύνηση ορίζεται ως μια δραστηριότητα
απόλυτα κατευθυνόμενης αναζήτησης, που χρησιμοποιεί πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό
(Dodge 1995, 1997), ωστόσο μέσα σε ένα απόλυτα ορισμένο και δομημένο διδακτικό πλαίσιο.
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Ο σκοπός και τα στάδια εργασίας των WebQuests
Σκοπός των WebQuests είναι η επίγνωση ή εμβάθυνση γνωστικών αντικειμένων, έχοντας
σαν βάση την ανάθεση μίας συγκεκριμένης εργασίας. Δεδομένα αναζητούνται, ταξινομούνται, γίνεται η αξιολόγησή τους και τα αποτελέσματα καταγράφονται. Η γνώση τεκμηριώνεται και κοινοποιείται σε άλλους, εάν είναι δυνατόν και στο διαδίκτυο
(http://www.educationword.com/a_tech/tech020.shtml ).
Η διάρθρωση ενός WebQuest είναι η εξής:
1. Εισαγωγή
Εδώ γράφεται ένα κείμενο, το οποίο απευθύνεται στο μαθητή ως τον τελικό αποδέκτη. Περιέχει μια σύντομη παράγραφο που εισάγει τη δραστηριότητα ή το μάθημα στους/στις μαθητές/-τριες. Ο σκοπός αυτού του τμήματος είναι να προετοιμάσει τον αναγνώστη, αλλά
και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό το τμήμα επίσης
γνωστοποιείται το θέμα, η ουσιαστική ερώτηση ή αλλιώςερώτηση καθοδήγησης γύρω από
την οποία περιστρέφεται όλη η διαδικτυακή διερεύνηση.
2. Αποστολή
Στο σημείο αυτό περιγράφεται με σαφήνεια το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των μαθητών/-τριών. Η διερευνητική αποστολή των μαθητών/-τριών θα μπορούσε να είναι:
• η λύση ενός προβλήματος
•

η διατύπωση γνώμης ή θέσης που πρέπει να πλαισιωθεί με επιχειρήματα

•

η σχεδίαση ενός προϊόντος

•

η ανάλυση ενός πολυσύνθετου φαινόμενου ή μιας κατάστασης

•

η υλοποίηση μιας ιδέας ή μιας έμπνευσης

•

μια δημιουργική εργασία, ή

•

ο,τιδήποτε απαιτεί από τους μαθητές να επεξεργαστούν και να μετασχηματίσουν
τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει από την αναζήτησή τους.

Εάν το τελικό προϊόν περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση κάποιας εφαρμογής (π.χ.,
PowerPoint, HyperStudio, web, βίντεο), το αναφέρουμε σε αυτό το σημείο.
3. Διαδικασία
Εδώ περιγράφονται αναλυτικά ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές/-τριες για
να φέρουν εις πέρας την διαδικτυακή διερεύνησή τους. (Καλό είναι να περιγράφεται αναλυτικά το κομμάτι της διαδικασίας έτσι ώστε να βοηθηθούν καιάλλοι εκπαιδευτικοί και να
μπορέσουν να το προσαρμόσουν για δική τους χρήση).
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Ολόκληρο ωστόσο το έγγραφο απευθύνεται στο μαθητή για το λόγο αυτό καλό είναι να
χρησιμοποιείται το δεύτερο ενικό πρόσωπο: πχ. Πρώτα θα χωριστείτε σε ομάδες των 4
μαθητών... Μόλις σας ορισθεί ένας ρόλος που θα αναλάβετε ....
Στο κομμάτι της διαδικασίας οι μαθητές έχουν πρόσβαση στις πηγές του Διαδικτύου που
εμείς έχουμε προσδιορίσει από πριν. Μπορούμε να καταγράψουμε ένα σύνολο συνδέσεων
το οποίο ο καθένας θα εξετάσει για να συλλέξει τις βασικές πληροφορίες. Εάν χωρίσουμε
τους μαθητές σε ομάδες, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας μπορούμε να ενσωματώσουμε
τις συνδέσεις τις οποίες κάθε ομάδα θα εξετάσει.
Στο τμήμα της διαδικασίας, επίσης μπορούμε να παρέχουμε κάποιες οδηγίες για το πώς να
οργανώσουν οι μαθητές τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουν. Οι οδηγίες αυτές θα
μπορούσαν να αναφέρονται στη χρήση διαγραμμάτων ροής, συνοπτικών πινάκων, εννοιολογικών χαρτών , ή άλλων δομών οργάνωσης. Οι οδηγίες επίσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και τη χρήση ενός πίνακα ελέγχου με ερωτήσεις για την ανάλυση των πληροφοριών ή για τον έλεγχο ενεργειών που θα πρέπει να εκτελεστούν ή να εξεταστούν. Εάν πχ.
έχουμε προσδιορίσει ή έχουμε καταρτίσει έγγραφα οδηγιών στο διαδίκτυο που παρέχουν
βοήθεια για τις συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτό το μάθημα (π.χ. πώς
να προετοιμαστεί κάποιος για να πάρει συνέντευξη από έναν ειδικό), πρέπει να τα αναφέρουμε σε αυτό το τμήμα της διαδικασίας.
4. Αξιολόγηση
Σε αυτό το σημείο περιγράφουμε στους μαθητές πώς θα αξιολογηθεί η απόδοσή τους.
Πρέπει να διευκρινιστεί εάν θα υπάρξει ένας κοινός βαθμός για την εργασία της ομάδας ή
ατομική βαθμολογία. Μπορούν να ενσωματωθούν και διαφορετικές κλίμακες αξιολόγησης
τόσο για την ατομική όσο και για την ομαδική εργασία.
5. Συμπέρασμα
Στο σημείο αυτό καταγράφονται προτάσεις που να συνοψίζουν τι θα έχουν ολοκληρώσει ή
θα έχουν μάθει οι μαθητές στο τέλος των δραστηριοτήτων του μαθήματος. Επίσης μπορούμε να συμπεριλάβουμε συνδέσεις ιστοσελίδων για να τους ενθαρρύνουμε να επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από το περιεχόμενο του μαθήματος.
6. Πηγές & αναφορές
Στο σημείο αυτό παρατίθεται ένας κατάλογος με τις πηγές κειμένων, εικόνων, μουσικής
που χρησιμοποιήθηκαν. Εκφράζονται επίσης ευχαριστίες σε όσους παρείχαν τους πόρους,
τη βοήθεια ή την έμπνευση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής προσέγγισης.
Διδακτική αποτίμηση της αξιοποίησης των WebQuest
Οι ερευνητές απαριθμούν στα αρνητικά σημεία από διδακτικής πλευράς ότι οι ενέργειες
που υποστηρίζουν κάθε φορά την προτεινόμενη διδακτική πρόταση, είναι συγκεκριμένες
και προαποφασισμένες και συνεπώς δεν αφήνουν στους/στις μαθητές/-τριες μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας. Επίσης η δομή των ιστοεξερευνήσεων δεν προβλέπει πάντα τη διομαδική επικοινωνία (βλ. διδακτικές προτάσεις με εφαρμογές τύπου wiki) αλλά από την άλλη
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πλευρά, καθώς ενσωματώνει στην ανάπτυξη τα κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, προσφέρει αφορμές τροποποιητικής παρέμβασης και ανατροφοδότησης(Μπαλτά &
Ζήση, 2009).
Στα θετικά σημεία της ιστοεξερεύνησης, ως τρόπου διδακτικής προσέγγισης, συγκαταλέγονται τα εξής:
•

πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μαθητική δραστηριότητα (Zheng, Perez, Williamson,
Flygare, 2008)

•

κινητοποιεί το ενδιαφέρον τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών καθώς μέσω της διερεύνησης ενός αυθεντικού θέματος, ωθεί τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων (Cho & Jonassen, 2002)

•

οι ενέργειες που υποστηρίζουν την προτεινόμενη διδακτική πρόταση, είναι συγκεκριμένες και προαποφασισμένες, στοιχεία που κρίνονται θετικά, γιατί μειώνουν τον κίνδυνο
άσκοπων περιπλανήσεων στο διαδίκτυο που αποπροσανατολίζουν τους εμπλεκόμενους και αποδυναμώνουν τους μαθησιακούς στόχους (Μπαλτά & Ζήση, 2009, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005) και μερικές φορές είναι αμφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη μάθηση (Hammond & Allison, 1989),
(Jonassen, 1991), και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός μαθήματος
(Romiszowski, 1990)

•

τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να
εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και την
κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1997, Brown Yoder, 1999).

Με τη βοήθεια των ιστοεξερευνήσεων, ο εκπαιδευτικός ακολουθεί μια διαδικασία δομημένη σε διακριτές και πολύ συγκεκριμένες ενότητες, παρέχοντας δηλαδή τα συστατικά στοιχεία και την τυποποιημένη δομή. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον του να σχεδιάσει μια δραστηριότητα που στόχο έχει να φωτίσει μια πτυχή ενός μέρους του γνωστικού αντικειμένου
που διδάσκει, ο διδακτικός στόχος είναι συγκεκριμένος και απόλυτα συνυφασμένος με τα
σημεία της διδασκαλίας που θέλει να «φωτίσει» και υιοθετεί το ρόλο του εμψυχωτή και
καθοδηγητή τόσο στη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας όσο και στη διαδικασία της
αξιολόγησης-αποτίμησης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Βοσνιάδου 2005, Καπραβέλου & Λέμα 2008, Γιαβρίμης et all., 2010).
Παράδειγμα WebQuest για την Ιστορία Γ’ Γυμνασίου
Ως βασική πηγή για την ιστοεξερεύνηση χρησιμοποιήθηκε το σχολικό εγχειρίδιο και συγκεκριμένα οι ενότητες για τον Μικρασιατικό πόλεμο (Ενότ. 38-39, σ. 105-110) .
Το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον αφορά στη διερεύνηση της
τελικής φάσης πριν την κατάρρευση του στρατιωτικού μετώπου και την μικρασιατική κατα-
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στροφή καθώς και την ψυχολογική προσέγγιση του αντίκτυπου που είχαν τα ιστορικά γεγονότα στους κατοίκους της περιοχής της Σμύρνης.
Οι διδακτικοί λοιπόν στόχοι αναφορικά με τους/τις μαθητές/-τριες αφορούν στα εξής:
•

να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα του μικρασιατικού πολέμου,

•

να καταλάβουν ποιοι παράγοντες επηρέασαν την έκβασή του,

•

να γνωρίσουν ειδικότερες λεπτομέρειες για την κατάληξή του,

•

να μάθουν τους κύριους όρους της συνθήκης της Λοζάνης,

•

να γνωρίσουν τις απώλειες του ελληνικού στρατού σε αυτό τον πόλεμο,

•

να κατανοήσουν τις αλλαγές στη ζωή και την καθημερινότητα των πληθυσμών που
ζούσαν στην περιοχή της Σμύρνης,

•

να συναισθανθούν το δράμα του ξεριζωμού των προσφύγων.

Το σενάριο μαθήματος βασίστηκε στη δομή των WebQuest από την πλατφόρμα zunal.com
και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://zunal.com/webquest.php?w=153228
Τα στάδια επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα πεδία:
•

εισαγωγή: δίνεται το ιστορικό πλαίσιο της ενότητας και συνδέεται με το σχολικό εγχειρίδιο και την ιστορική εξιστόρηση που προηγήθηκε,

•

εργασία: περιγράφεται αναλυτικά στους/στις μαθητές/-τριες ο ρόλος που καλούνται να
παίξουν ως ιστορικοί ερευνητές,

•

διαδικασία: περιγράφεται πως αξιοποιώντας τις διαδικτυακές πηγές που δίνονται θα
μελετήσουν τα ιστορικά γεγονότα και θα κληθούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Επιπλέον ορίζεται το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο θα ετοιμάσουν μια
σύντομη παρουσίαση των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν από τη διαδικτυακή
έρευνα των ιστορικών πηγών, προκειμένου να τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια των
συμμαθητών τους με όποιο τρόπο κρίνουν αποτελεσματικότερο,

•

αξιολόγηση: περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης της επίτευξης των διδακτικών στόχων
του μαθήματος και οι μαθητές/-τριες καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης,

•

συμπέρασμα: συνοψίζονται επιγραμματικά όσα οι μαθητές/-τριες πέτυχαν ή έμαθαν
κατά τη εκπόνηση της δραστηριότητας,
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σελίδα του καθηγητή: παρέχονται αναλυτικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς
για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου.

Γιατί συστήνεται το περιβάλλον του WebQuest
• το περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης είναι δυναμικό, επιτρέπει δηλ. τη διάδραση
τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον/στην μαθητή/-τρια,
•

πρόκειται για μικρής έκτασης εκπαιδευτική δραστηριότητα που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις χειρισμού Η/Υ και διαδικτύου τόσο από τους/τις μαθητές/-τριες όσο
και από τον/την εκπαιδευτικό,

•

η διδακτική παρέμβαση έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα από το σχεδιασμό για την
υλοποίηση των διδακτικών, γνωστικών στόχων μέχρι την αποτίμηση, αξιολόγηση
της προσπάθειας σε ατομικό αλλά και συνολικό επίπεδο,

•

περιορίζεται σε συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους,

•

αξιοποιεί το διαδίκτυο στοχευμένα και η αναζήτηση στρέφεται στο χρήσιμο και το
αξιόλογο.
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Ο H/Y στην Α/θμια εκπαίδευση.
Ερευνητικά δεδομένα από σχολεία της περιφέρειας Ηπείρου
Μιχάλης Γρηγόριος
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης
Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής
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Χασιώτη Ελένη
Φοιτήτρια Π.Τ.Ν Ιωαννίνων
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Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης
Msc Μαθηματικά Υπολογιστών και των Αποφάσεων
ksgeorgo@gmail.com

Περίληψη
Η χρήση νέων τεχνολογιών διευρύνεται τα τελευταία χρόνια και στους κόλπους της εκπαίδευσης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο αποτελούν πλέον χρήσιμα εργαλεία
στα χέρια του εκπαιδευτικού και τείνουν να γίνουν αναπόσπαστα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η τεχνολογία, αν και προβλέπεται από το
αναλυτικό πρόγραμμα της Α/θμιας εκπαίδευσης, φαίνεται να είναι εξαιρετικά περιορισμένη στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.
Στη παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια καταγραφής της έκτασης και του τρόπου χρήσης
αυτών των τεχνολογικών μέσων, τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς, σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Ηπείρου. Πρόκειται να διερευνηθεί η χρήση Η/Υ και ίντερνετ από παιδιά ηλικίας 4-12 ετών και παράλληλα, μέσω ημιδομημένου ερωτηματολογίου,
θα καταγραφεί αν και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί/δάσκαλοι τον
Η/Υ στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική τους, αν θεωρούν ότι διευκολύνουν το εκπαιδευτικό τους έργο και ποιές δυσκολίες αντιμετωπίζουν στη χρήση τους μέσα στην τάξη.
Λέξεις – Κλειδιά: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Α/θμια εκπαίδευση, Μαθητές, Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί
Εισαγωγή
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής μας και
διεισδύουν ακόμη περισσότερο τόσο στη σφαίρα της ιδιωτικού όσο και του
επαγγελματικού μας βίου. Τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, ιδίως η πληροφορική με το
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τεράστιο πλήθος εφαρμογών, έχει σχεδόν ταυτιστεί με ό,τι χαρακτηρίζουμε ως ανάπτυξη.
Αυτή η τεχνολογική εισβολή δε θα μπορούσε να μην αγγίξει και το χώρο της εκπαίδευσης.
Το σύγχρονο σχολείο έχει εντάξει τον Η/Υ, την τηλεόραση, το βίντεο κ.α. στη διδακτική
πρακτική. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους: τόσο με την εκπαίδευση των μαθητών στη
χρήση των τεχνολογικών αυτών μέσων όσο και με την αξιοποίηση τους από το εκπαιδευτικό
προσωπικό για διδακτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα εισάγουν, θεωρητικά τουλάχιστον, τη διδασκαλία
των Η/Υ, του διαδικτύου, των πολυμέσων στα παιδιά ήδη από την προσχολική ηλικία.
Ενθαρρύνουν επίσης τη χρήση των μέσων τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό ως εργαλεία
που θα λειτουργήσουν επικουρικά στο διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν πράγματι γίνεται χρήση του Η/Υ στο σχολείο. Το γεγονός
ότι οι απαιτήσεις της νέας εποχής καθιστούν αναγκαία τη χρήση των μέσων που προσφέρει
η τεχνολογία στην εκπαίδευση αλλά και το ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα εντάσσει
στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν εγγυάται ότι τα μέσα αυτά πράγματι χρησιμοποιούνται
στα σχολεία. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής στοιχείων που
απαντούν στο ανωτέρω ερώτημα τουλάχιστον όσον αφορά σε δημοτικά σχολεία και
νηπιαγωγεία της περιφέρειας Ηπείρου.
Στη χώρα μας η εισαγωγή και η χρήση του Η/Υ στη διδακτική υποστήριξη διάφορων
αντικειμένων φαίνεται να βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια. Οι νέες τεχνολογίες έχουν
αρχίσει βέβαια να εισάγονται σταδιακά στην ελληνική εκπαίδευση, με αργούς όμως ακόμα
ρυθμούς και μεγάλη καθυστέρηση.
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η εργασία αυτή αποτελεί καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας που αφορά στην αξιοποίηση
του Η/Υ και των περιφερειακών συστημάτων που συνδέονται με αυτόν σε τάξεις
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Ηπείρου.
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας και των λόγων χρήσης του Η/Υ στις
τάξεις καθώς και των τρόπων ένταξης τους στην ωρολόγιο πρόγραμμα προσχολικής και
σχολικής εκπαίδευσης. Επιχειρείται να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο ο Η/Υ και τα
περιφερειακά σε αυτόν συστήματα, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στη πράξη, καθίστανται
αρωγοί στην όλη προσπάθεια του εκπαιδευτικού για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Επίσης γίνεται προσπάθεια καταγραφής των δυσκολιών που
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι λειτουργοί της εκπαίδευσης όσον αφορά στην αξιοποίηση
των τεχνολογικών μέσων στη διδακτική πρακτική τους. Και εδώ ακριβώς έγκειται η
χρησιμότητα της έρευνας, στο να εντοπίσει δηλαδή και να αναδείξει τα προβλήματα
ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην Α/βάθμια εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι τα
δεδομένα που παραθέτουμε τα λάβαμε στα πλαίσια γενικότερης έρευνας για τη χρήση
τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση.
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Η εναλλακτική μας υπόθεση ήταν ότι τουλάχιστον στην περιοχή της Ηπείρου η χρήση
τεχνολογικών μέσων υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με το προβλεπόμενο και ότι
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ένταξης των μέσων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μεθοδολογία της έρευνας
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και μέσω συνεντεύξεων με νηπιαγωγούς και δασκάλους
που υπηρετούν σε σχολεία της περιφέρειας Ηπείρου. Το δείγμα της μελέτης μας
αποτέλεσαν 22 νηπιαγωγοί, 23 δάσκαλοι και 340 μαθητές δημοτικού, από σχολεία αστικών,
ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 10 νηπιαγωγεία
και 9 δημοτικά σχολεία των νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας. Η διαδικασία για τη
συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2012, προς
το τέλος δηλαδή της σχολικής περιόδου ώστε να έχει προηγηθεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημα λειτουργίας των σχολείων. Στην παρούσα έρευνα δεν ακολουθήθηκε κάποια
συγκεκριμένη μορφή δειγματοληψίας αλλά επιλέχθηκε εμπειρικό δείγμα.
Στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους διανεμήθηκαν δύο διαφορετικά αλλά
πανομοιότυπα ερωτηματολόγια με ελάχιστες τροποποιήσεις που είχαν να κάνουν με την
ιδιαιτερότητα του μαθητικού τους δυναμικού. Το καθένα από αυτά περιελάμβανε συνολικά
25 ερωτήσεις οι περισσότερες κλειστού τύπου. Χρησιμοποιήθηκαν και ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα εμβάθυνσης σε ζητήματα της έρευνας μέσω της
συλλογής ποιοτικών δεδομένων (προσωπικές απόψεις για τη αναγκαιότητά των μέσων, σε
ποια μαθήματα ή δραστηριότητες τα χρησιμοποιούν, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον
αφορά στη χρήση τους κ.λ.π). Για την καταγραφή των απόψεων μαθητών κατασκευάστηκε
ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων.
Αποτελέσματα
Α) Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς
Αρχικά διερευνήθηκε η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, η ηλικία του/της εκπαιδευτικού
και τα έτη σπουδών του/της. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στο Πίνακα 1.
Πίνακας 1

Περιοχή

Συχνότητα

Συχνότητα%

Αστική
Προαστική
Αγροτική

31
2
12

68,88%
4,45%
26,67%

7
22
11
5

15,55%
48,89%
24,45%
11,11%

Ηλικία
25-35
35-45
45-55
55-65
Έτη σπουδών
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3
34
8

6,6%
75,5%
17,7%

Στη συνέχεια οι μετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με
τη χρησιμότητα του Η/Υ και τη συχνότητα χρήσης του στο χώρο του σχολείου. Οι
απαντήσεις που δόθηκαν στις σχετικές ερωτήσεις και πραγματικά παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 2

Ερώτηση
Θεωρείτε απαραίτητη τη χρήση
Η/Υ στην εκπ/ση;
Παρέχονται από το σχολείο σας
Η/Υ
και
περιφερειακά
συστήματα;
Υπάρχει
σαφές
πλαίσιο
οδηγιών από το Υπουργείο για
τη χρήση Η/Υ στη τάξη;
Αξιοποιείτε τον Η/Υ για δική
σας χρήση;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

0

3

9

6

5

0

2

18

2

1

12

7

4

0

0

0

1

13

5

4

Ρωτήθηκαν επίσης για τις γνώσεις που οι ίδιοι έχουν όσον αφορά στη χρήση νέων
τεχνολογιών καθώς και για την αναγκαιότητα επιπλέον επιμόρφωσης τους σε αυτές
(Πίνακας 3).
Ερώτηση
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών
σας ή της μετεκπαίδευσης
0
6
16
1
0
εξειδικευτήκατε στη χρήση Η/Υ;
Πιστεύετε
ότι
χρειάζεται
επιπλέον επιμόρφωση για τη
0
0
8
11
4
χρήση Η/Υ;
Πίνακας 3

Όσον αφορά την άποψή τους για τις γνώσεις που πιστεύουν ότι έχουν οι μαθητές της τάξης
τους σχετικά με τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες αλλά και για τη συχνότητα
χρήσης τους από τους συναδέλφους τους, οι απαντήσεις τους συνοψίζονται ως εξής:
Ερώτηση
Έχουν οι μαθητές σας τις
βασικές γνώσεις Η/Υ;
Παρατηρείτε διαφορά στη
χρήση Η/Υ ανάμεσα σε αγόρια
και κορίτσια;
Οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν
Η/Υ;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

5

21

14

3

1

18

15

9

1

0

0

2

13

6

2

Πίνακας 4
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Μελετώντας τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου διαπιστώνουμε ότι οι δραστηριότητες και τα μαθήματα στα οποία
συνήθως χρησιμοποιούν τον Η/Υ είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά κατά πλειοψηφία ενώ
αρκετοί απάντησαν ότι τα χρησιμοποιούν και σε άλλα μαθήματα όπως φυσική, μουσική και
γεωγραφία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι απάντησαν πως τα χρησιμοποιούν
βάση εμπειρίας και όχι βάση κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή
λογισμικού. Μόνο ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής ανέφερε ότι χρησιμοποιεί ειδικό
πρόγραμμα (εφαρμογές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των έργων «Υπερ-δομή»
και «Ευ-δομή»). Έστω και εμπειρικά πάντως αναφέρουν ότι αυτά που συνήθως
χρησιμοποιούν είναι το Microsoft office και το internet (μηχανές αναζήτησης, εύρεση
οπτικοακουστικού υλικού)
Β) Ερωτηματολόγιο για Μαθητές/τριες
Εξίσου σημαντικά είναι τα αποτελέσματα από την ανάλυση των απαντήσεων των
μαθητών/τριων δημοτικού. Η αρχική ενότητα του ερωτηματολογίου περιελάμβανε γενικές
πληροφορίες και τις απαντήσεις που δόθηκαν τις βλέπουμε στο Πίνακας 5.
Περιοχή

Συχνότητα

Συχνότητα%

Αστική
Προαστική
Αγροτική

250
58
32

73,53 %
17,06%
9,41%

38
111
191

11,17%
32,64%
56,19%

168
172

49,41%
50,59%

Ηλικία
6-8
8-10
10-12
Φύλο
Αγόρι
Κορίτσι

Πίνακας 5

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν στο ερωτηματολόγιο για μαθητές/τριες αφορούν την
ύπαρξη τεχνολογικών μέσων στα σχολεία που φοιτούν και κατά πόσο αυτά
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Στον πίνακα 6
παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν.
Ερώτηση
Στο σχολείο σου, υπάρχουν Η/Υ;
Χρησιμοποιούνται στο σχολείο σου κάποια από
αυτά τα τεχνολογικά μέσα;
Θα σου άρεσε περισσότερο να γίνεται το μάθημα
με τη βοήθεια Η/Υ, βίντεο, projector ;

Ναι
327

Όχι
3

Δε γνωρίζω
10

296

34

-

301

39

-

Πίνακας 6
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Τα παιδιά που απάντησαν ότι πράγματι στο σχολείο τους γίνεται χρήση μέσων τεχνολογίας
ανέφεραν, κατά απόλυτη ταύτιση με τις απαντήσεις των δασκάλων τους, ότι αυτό γινόταν
κυρίως στη διάρκεια του μαθήματος της γλώσσας και των μαθηματικών και με μικρότερη
συχνότητα στα μαθήματα φυσικής, μουσικής, ιστορίας και γεωγραφίας. Όσον αφορά τις
δραστηριότητες οι περισσότεροι απάντησαν ότι τα χρησιμοποιούν γενικά σε σχολικές
δραστηριότητες χωρίς να διευκρινίζουν ποιες ακριβώς.
Σε ερώτηση αν διαθέτουν στο σπίτι τους Η/Υ το 85,29% απάντησε θετικά και αρνητικά το
17,41%. Από τους μαθητές που έχουν υπολογιστή στο σπίτι, τον χρησιμοποιούν κάθε μέρα
το 31,8%, 2-3 φορές την εβδομάδα το 52,9% και 2-3 φορές το μήνα το 15,3%.
Τέλος, ανέφεραν ότι αξιοποιούν πολύ τις δυνατότητες του υπολογιστή για σχολικές
εργασίες και μαθήματα το 20,7%, λίγο το 56,8% ενώ δεν το χρησιμοποιούν καθόλου γι αυτό
το σκοπό το 22,5%.
Να σημειωθεί ότι για λόγους συντομίας δεν παρατίθενται στη παρούσα εργασία όλες οι
ερωτήσεις που περιελήφθησαν στα 3 ερωτηματολόγια αλλά οι βασικότερες από κάθε
κατηγορία.
Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα και τα αποτελέσματά της μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε
κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Οι απαντήσεις που λάβαμε και ο μεταξύ τους
συσχετισμός μάς βοηθάει να οδηγηθούμε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως δεν
υπάρχει σαφές πλαίσιο οδηγιών από το υπουργείο για τη χρήση Η/Υ στη τάξη. Αυτό
πιθανώς δικαιολογεί και το γεγονός ότι όλοι σχεδόν χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα
εμπειρικά και όχι βάσει κάποιου προγράμματος. Με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχει
θεσμοθετημένη η χρήση μέσων τεχνολογίας στα σχολεία Α/θμιας εκπαίδευσης όπως
διαφαίνεται από το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ),
συμπεραίνουμε ότι είτε οι ίδιοι δεν είχαν την ευκαιρία να το μελετήσουν προσεκτικά είτε
δεν τους είναι αρκετές οι οδηγίες και το υλικό που δίνονται μέσα από αυτό. Ό,τι από τα δύο
και να συμβαίνει πάντως καταδεικνύει το έλλειμμα που υπάρχει ακόμα στη χώρα μας όσον
αφορά στο συγκεκριμένο τομέα. Το συμπέρασμα έρχεται να ενισχύσει και ο συσχετισμός
των απαντήσεων στην προαναφερθείσα ερώτηση με τις απόψεις που παρέθεσε η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις οποίες οι τεχνολογίες πρέπει να υπάρχουν
στην εκπαίδευση και ότι ο ρόλος τους δεν υποβαθμίζεται από αυτές. Από τη στιγμή λοιπόν
που δηλώνουν πως δεν είναι αρνητικοί στη χρησιμοποίηση των τεχνολογικών μέσων στην
τάξη, η περιορισμένη αξιοποίησή τους ίσως εξηγείται από την ασάφεια του προγράμματος
σπουδών.
Η έλλειψη τεχνολογικής υποδομής στα σχολεία μπορεί να είναι ένας άλλος παράγοντας που
παρεμποδίζει την επαρκή χρήση των μέσων. Η έλλειψη αυτή καταγράφεται με ξεκάθαρο
τρόπο στις απαντήσεις τόσο των νηπιαγωγών όσο και των δασκάλων που συμμετείχαν στην
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έρευνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών ( 72,73%)
ανέφεραν ότι τα σχολεία στα οποία υπηρετούν διαθέτουν μόλις έναν (1) υπολογιστή και
έναν (1) εκτυπωτή για όλα τα παιδιά, αριθμός που προφανώς δεν επαρκεί για να καλύψει
στο ελάχιστο τις ανάγκες του σχολείου. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό αυτό δεν
αναφέρεται μόνο σε νηπιαγωγεία αγροτικών περιοχών όπως θα περίμενε κανείς αλλά και
σε σχολεία αστικών κέντρων όπως των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας. Υπάρχουν βέβαια και
νηπιαγωγεία που δεν διαθέτουν κανέναν υπολογιστή και αντιπροσωπεύουν το 9,1%, όλα
αγροτικής περιοχής.
Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα και επιβεβαιώνει ενδεχομένως την
υπόθεση πολλών, είναι ότι αυτοί που χρησιμοποιούν αρκετά υπολογιστή, εκτυπωτή και
άλλα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας στο σπίτι και στη καθημερινή τους ζωή, φαίνεται
να τα χρησιμοποιούν εξίσου συχνά και στο σχολείο. Κι αυτό είναι κάτι που ακούγεται
απολύτως λογικό. Όσοι έχουν μάθει να αξιοποιούν και θεωρούν χρήσιμα στην ιδιωτική
τους ζωή τα μέσα αυτά προφανώς αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και την προσφορά τους
και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Θα πρέπει επίσης να σταθούμε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του
δείγματός μας υποστηρίζουν πως χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση για τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία. Αυτό καταδεικνύει από τη μία το ενδιαφέρον των
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση αλλά από την άλλη και την έλλειψη προγραμματισμού και
μέριμνας για ενημέρωση, κατάρτιση και καθοδήγηση τους στη χρήση των τεχνολογικών
μέσων από την πλευρά της πολιτείας.
Ένα αποτέλεσμα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων για νηπιαγωγούς που δείχνει τη
διαφορά νοοτροπία μας σε σχέση με αυτή άλλων εξελιγμένων όσον αφορά την χρήση των
τεχνολογιών από τα παιδιά χωρών, είναι η πεποίθηση του 68,18% του δείγματος ότι η
κατάλληλη ηλικία για πρώτη επαφή του παιδιού με τον υπολογιστή είναι μεταξύ 4-6 ετών
ενώ μόνο το 22,73% θεωρεί ότι η ενασχόληση με τον υπολογιστή μπορεί να αρχίσει και
πριν την ηλικία των 4 ετών. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε
ακόμα αρκετά βήματα προόδου για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο σύνδεσης των
τεχνολογιών με τη προσχολική και σχολική εκπαίδευση.
Σημαντικές παρατηρήσεις μπορούν να εξαχθούν και από τη μελέτη των ερωτηματολογίων
που διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες. Αξίζει για παράδειγμα
να σταθούμε στο γεγονός ότι στο ερώτημα που τέθηκε αν θα προτιμούσαν να γίνεται το
μάθημα με τη συνδρομή υπολογιστών, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε «Ναι». Μια
μικρή διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στα δύο φύλα με τα αγόρια να προτιμούν τη χρήση
τους σε ποσοστό 91,81% και τα κορίτσια 85,2% αντίστοιχα.
Επίσης ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρατήρηση ότι από τους 39 μαθητές που απάντησαν
ότι δεν θα προτιμούσαν να γίνεται το μάθημα με ηλεκτρονικά μέσα για υποβοήθηση, οι 34
δεν είχαν υπολογιστή στο σπίτι τους. Η εξοικείωση λοιπόν με τη χρήση του συγκεκριμένου
μέσου κατά τις ώρες που δε βρίσκεται στο σχολείο φαίνεται να επηρεάζει την οπτική του
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παιδιού για τη χρησιμότητά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών
συστημάτων που συνδέονται με αυτόν κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 79,3% των μαθητών απάντησε ότι δε
χρησιμοποιούν καθόλου ή χρησιμοποιούν λίγο τα μέσα τεχνολογίας για τις σχολικές
εργασίες και τα μαθήματά τους. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει την περιορισμένης
έκτασης σύνδεση των νέων τεχνολογιών με την ιδιότητα του παιδιού ως μαθητή. Σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα παιδιά αντίστοιχης ηλικίας των αναπτυγμένων χωρών του
δυτικού κόσμου, οι μαθητές στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή
της Ηπείρου δεν έχουν συνηθίσει να αξιοποιούν τα τεχνολογικά μέσα για την διευκόλυνση
ή τη βελτίωση της παραγωγής του έργου τους στα πλαίσια της σχολικής τους ζωής.
Επίλογος
Η έρευνα που διεξήχθη προσπάθησε να αποτυπώσει κατά το δυνατόν το εύρος χρήσης των
ηλεκτρονικών υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολεία της Α/θμιας
εκπαίδευσης αλλά και παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό. Η μελέτη των δεδομένων που
μας δίνουν τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν εκπαιδευτικοί και μαθητές επιβεβαιώνει
σε σημαντικό βαθμό την εναλλακτική υπόθεση που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η αξιοποίηση
των τεχνολογικών αυτών μέσων είναι περιορισμένη σε αυτή τη βαθμίδα της
εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται φανερό μέσα από τις απαντήσεις πολλών ερωτήσεων που
θέσαμε στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η έλλειψη υπολογιστών και συστημάτων που
συνδέονται με αυτούς σε πολλά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, η ασάφεια των
προγραμμάτων σπουδών ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των μέσων αυτών, η ανάγκη που
εκφράστηκε για επιπλέον εκπαίδευση στη χρήση τους, η μη εξοικείωση των μαθητών στο
να δουλεύουν με τον υπολογιστή για την ικανοποίηση σχολικών αναγκών τους,
καταδεικνύει τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους εισάγονται τα μέσα αυτά στο
σύγχρονο ελληνικό σχολείο της περιφέρειας.
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ασφαλώς δεν μπορούν να έχουν καθολική ισχύ αφού
το δείγμα της δεν είναι αντιπροσωπευτικό και για το λόγο αυτό οφείλουν να ερμηνευτούν
με τους σχετικούς περιορισμούς. Οπωσδήποτε όμως αποτελούν μια ένδειξη για την
κατάσταση που επικρατεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής που
διεξήχθη η έρευνα.
Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε τους υπολογιστές και γενικότερα τη νέα τεχνολογία, ώστε
οι μικροί μαθητές, σε ευχάριστο περιβάλλον, να αναπτύσσουν τους ορίζοντες της σκέψης
και της φαντασίας τους. Τα μέσα που παρέχονται σήμερα δεν υποκαθιστούν σε καμία
περίπτωση το δάσκαλο στην τάξη. Μπορούν να αποτελέσουν όμως σημαντικό εργαλείο που
θα τον βοηθήσουν αποφασιστικά και ποικιλοτρόπως στη βελτίωση του εκπαιδευτικού του
έργου κάνοντάς το πιο ευχάριστο αλλά και αποτελεσματικό. Η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών προϋποθέτει την ενημέρωση και εκπαίδευση νηπιαγωγών και δασκάλων, την
εξοικείωση των μαθητών με αυτές, αλλά και την ύπαρξη αξιόλογων και αξιόπιστων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προς αυτή τη κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να στραφούμε
εάν θέλουμε άμεσα το σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

592/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

μιας εποχής που η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του
ανθρώπου αλλάζοντας με ταχύτατους ρυθμούς τις συνθήκες και τους όρους διαβίωσής του.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης υποκινούν και ενεργοποιούν την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική πράξη. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού υιοθετήθηκε το μη θετικιστικό πλαίσιο,
έγινε επισκόπηση της νομοθεσίας και χρήση ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, στην περίπτωση που εξετάσαμε, η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. δεν έχει
πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινότητα της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ισχυρούς παράγοντες υποκίνησης αποτελούν τα στελέχη με συμβουλευτικές αρμοδιότητες που βρίσκονται
χαμηλά στην ιεραρχία και η δυνατότητα υιοθέτησης στοιχείων Ηγεσίας της Αλλαγής από
τους διευθυντές σχολείων. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη συστημικής θεώρησης του θέματος.
Λέξεις - κλειδιά: διοίκηση της εκπαίδευσης, υποκίνηση, παιδαγωγική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.
Εισαγωγή
Οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και
αποτελούν σημαντικά μαθησιακά εργαλεία που έχουν, σε επιλεγμένες διδακτικές περιπτώσεις, δυνατότητες προστιθέμενης μαθησιακής αξίας (Αγγελή, 2006). Ακολουθώντας τις
σύγχρονες οικοδομιστικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τις αρχές της συνεργατικής θεωρίας μάθησης με επιστημονικά τεκμηριωμένα μοντέλα, οι Τ.Π.Ε. συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας (Σολομωνίδου, 2006; Βοσνιάδου, 2006;
Ράπτης & Ράπτη 2007). Σήμερα, το ζητούμενο για ψηφιακό ή νέο γραμματισμό έρχεται να
υποστηρίξει μια συνολική προσπάθεια αλλαγής του σχολείου, τόσο στο επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης (Δαγδιλέλης & Δεληγιάννη, 2004; Ι.Τ.Υ., 2011; Κυνηγός, κ.ά., 2002) όσο
και στο επίπεδο της οργάνωσης και διοίκησης (Δημακόπουλος & Παναγιωτακόπουλος,
2011).
Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι πλέον κοινώς αποδεκτή σε
ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο και καταγράφεται σε πλήθος κειμένων εκπαιδευτικής
πολιτικής (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf) και
νομοθεσίας. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, ο εκπαιδευτικός αναμένεται
να ενισχύσει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης με την ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. Η διοίκηση, ως η δραστηριότητα που επιφορτίζεται την εναρμόνιση όλων των προσπαθειών για την
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επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης, καλείται επομένως να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο. Παράλληλα με το ζήτημα της προσαρμογής των εκπαιδευτικών στις συνθήκες που
προαναφέρθηκαν, η ίδια η διοίκηση χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει δομές και θεσμούς για
να αντεπεξέλθει. Η μελέτη του ρόλου της διοίκησης στη διαχείριση της αλλαγής που επιφέρει η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία αναδεικνύει την παροχή κινήτρων
και την ετοιμότητα για αλλαγή ως καθοριστικούς παράγοντες (Bouckenooghe, & Devos,
2007). Άλλωστε οι θεωρίες κινήτρων, παρώθησης και ικανοποίησης αναγκών βρίσκονται
στην καρδιά της Διοικητικής Επιστήμης ως απαραίτητο εργαλείο του κάθε ηγέτη (Πασιαρδής, 2004).
Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας
Η διοικητική ηγεσία θεωρείται κύριος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχή ενσωμάτωση
των Τ.Π.Ε. στο σχολείο (Redish & Chan, 2007; Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). Όπως διαπίστωσαν οι Flanagan και Jacobsen (2003), η ένταξη των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία
και μάθηση επηρέασε τους παραδοσιακούς ρόλους και το φάσμα των ευθυνών που έχουν
οι εκπαιδευτικοί ηγέτες. Η έρευνα δείχνει σαφώς ότι τα σχολεία που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πρόοδο προς την υιοθέτηση και ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. είχαν στη θέση της διεύθυνσης
άτομο με όραμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της τεχνολογίας (Mehlinger &
Powers, 2002; Creighton, 2003). Μέρος των μελετών διεθνώς αφορά πλέον την ηγεσία της
τεχνολογίας (Redish & Chan, 2007; Riedl et al. 1998; Valdez, 2004).
Χρησιμότητα και σκοπός της έρευνας
Μια επισκόπηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης
παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία μάθησης, διερεύνηση θεμάτων μεθοδολογίας της διδασκαλίας αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε. (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2001; Βρύζας & Τσιτουρίδου 2005), προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή
των νέων μεθόδων διδασκαλίας (Δημητριάδης κ.ά. 2004; Κ.Ε.Ε. 2006), θεωρητικές προσεγγίσεις για την παιδαγωγική αξία των Τ.Π.Ε. (Κιμουρτζής, 2007; Σολομωνίδου, 2006), ζητήματα επιμόρφωσης. Επίσης, απασχολεί την έρευνα η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο
στην άσκηση του διοικητικού έργου (Κουτούζης, 2008; Μαυρογιώργος, 2008). Ωστόσο, ο
ρόλος της διοίκησης στην υποκίνηση-παρώθηση προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αποτελεί
συνήθως μέρος αλλά όχι επίκεντρο μελέτης. Με την παρούσα εργασία επιχειρήσαμε, αξιοποιώντας την εμπειρία στελεχών της διοίκησης που βρίσκονται κοντά στην εκπαιδευτική
πράξη, να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης
και με ποιον τρόπο υποκινούν τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν τις
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μεθοδολογία έρευνας
Η προσέγγιση του θέματος είναι φαινομενολογική, στο μεταθετικιστικό πλαίσιο που προκρίνει τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι περισσότερο αποδεκτό στις κοινωνικές επιστήμες και θεωρήθηκε κατάλληλο για την παρούσα εργασία καθώς
αποδέχεται την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων φαινομένων και αμφισβητεί την έννοια
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της αντικειμενικότητας υπό την ερμηνεία ότι ο ερευνητής οφείλει να είναι μάλλον αμερόληπτος παρά αντικειμενικός (Δίτσιου, 2005). Η μέθοδος έρευνας όσο και η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων δομούνται με τις αρχές της Θεμελιακής Θεωρίας: δε δοκιμάζεται κάποια
υπόθεση αλλά επιδιώκεται να αναδειχθεί η θεωρία που υπονοείται στα δεδομένα (Σπανακά, 2008).
Τεχνικές
Κατανοώντας τους περιορισμούς και τις δυσκολίες των ποιοτικών μεθόδων, επιλέχθηκε η
εφαρμογή της τριγωνοποίησης. Η επιλογή της τεχνικής αυτής ακολουθεί τη φιλοσοφία του
κριτικού-διαλεκτικού παραδείγματος στο οποίο δεν υπάρχει μια μονομερής και αποκλειστική πηγή δεδομένων. Τα δεδομένα προέκυψαν από το συνδυασμό των εξής εργαλείων:
1) Μελέτη περίπτωσης, όπου ως μονάδα θεωρήσαμε έναν νομό της χώρας ώστε να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς λειτουργεί στον κοινωνικό χώρο,
2) Επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς σημαντικό μέρος του ρόλου της διοίκησης
ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο,
3) Ημιδομημένες συνεντεύξεις, ώστε να καταγραφούν οι αλλαγές εξερευνώντας την ερμηνεία που δίνουν τα μέλη της συγκεκριμένης κουλτούρας στη σημασία και τη φύση των εκπαιδευτικών πρακτικών (Freebody, 2004). Με τη λογική αυτή, τα δεδομένα συλλέχθηκαν
από οκτώ συνεντεύξεις στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης που υπηρετούν στην ίδια
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Σκεπτικό των ερωτήσεων της συνέντευξης
Με βάση τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και τη βιβλιογραφία, οι ερωτήσεις αναφέρονται στο ατομικό και στο συστημικό επίπεδο και διατυπώθηκαν ως προς τους εξής άξονες: 1) Αντίληψη του υποκειμένου για την αλλαγή στο σχολείο, 2) Διαθέσιμα μέσα υποκίνησης, 3) Αντίληψη για το σκοπό ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, 4)
Εξουσία και ευθύνη του υποκειμένου και νοηματοδότησή τους όσον αφορά τις Τ.Π.Ε., 5)
Στοιχεία κουλτούρας στο πεδίο άσκησης καθηκόντων του υποκειμένου.
Δείγμα
Το δείγμα αποτελούν οκτώ στελέχη που ασκούν τις αρμοδιότητές τους στην ίδια Διεύθυνση
Εκπαίδευσης: Τέσσερις Διευθυντές Γυμνασίων (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4), δύο Πρεσβευτές της δράσης
ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning (eTw1, eTw2), ένας Σύμβουλος Πληροφορικής (Σ.Π.) και ένας Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).
Συζήτηση αποτελεσμάτων
Όσον αφορά την κατανόηση της αλλαγής, όλοι οι Διευθυντές του δείγματος αναφέρονται
σε αυτήν ως θέμα καίριας σημασίας για την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Οι δύο (Δ1
και Δ4) δίνουν έμφαση στην αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας που πρέπει να έχει συλλογική διάσταση. Ένας τρίτος (Δ2) δίνει συλλογική διάσταση στην αλλαγή αναζητώντας τη
στήριξη των γονέων-κηδεμόνων και της τοπικής κοινότητας ώστε να εξασφαλίσει τις υλικο-
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τεχνικές υποδομές που θεωρεί προϋπόθεση για την αλλαγή. Στο ερώτημα των Wallace και
Pocklington (2002) «Η αλλαγή συμβαίνει. Το ερώτημα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε», από
το δείγμα της έρευνας οι ίδιοι που δίνουν έμφαση στην αλλαγή της φιλοσοφίας (Δ1 και Δ4)
αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο στους συναδέλφους για συζήτηση και παροχή στήριξης. Η στάση αυτή σύμφωνα με την έρευνα (Fullan, 2001), είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία όχι μόνο δομών αλλά και κουλτούρας αλλαγής. Αυτό ακριβώς, ότι εργάζονται για
αλλαγή κουλτούρας, γνωρίζουν οι Πρεσβευτές eTwinning και κατανοούν την απαιτούμενη
ισχύ της υποκίνησης που θα κάμψει τη διστακτικότητα των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.. Είναι ενθαρρυντικό ότι ο τρόπος που κατανοεί την αλλαγή
ο Σ.Π. συμπίπτει σε πολλά σημεία με το σκεπτικό των Διευθυντών, όπως η αναφορά στην
πολυπλοκότητα αλλά και την αναγκαιότητά της, ωστόσο δεν καταγράφεται ο απαιτούμενος
χρόνος και επικοινωνία με τους υφισταμένους, ώστε να υπάρχει δέσμευση των δύο πλευρών (Sergiovanni & Starratt, 1998).
Στην περίπτωση που εξετάσαμε αναδεικνύονται, με διαβαθμίσεις στην ένταση, οι εξής παράγοντες υποκίνησης προς την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Ο προαιρετικός χαρακτήρας της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία, η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, η εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό οργανισμό, η διαρκής στήριξη και ανατροφοδότηση από τις ανώτερες βαθμίδες, ο προσανατολισμός επιβράβευσης του ρίσκου, οι καλές
σχέσεις – επικοινωνία και ο ικανός λειτουργικός χρόνος.
Οι παράγοντες αυτοί ενδυναμώνονται σημαντικά από τους Υπευθύνους της δράσης
eTwinning (σε αρνητική συσχέτιση με το μικρό εύρος των αρμοδιοτήτων τους) καθώς ο ρόλος τους είναι να δημιουργούν μικρές κοινότητες μάθησης. Οι προαναφερθέντες παράγοντες υποκίνησης ενδυναμώνονται και από τους Διευθυντές σχολείων, αναλόγως με την
προσωπική τους δέσμευση στην αξία της παιδαγωγικής χρήσης των Τ.Π.Ε. παράλληλα με τα
διοικητικά τους καθήκοντα. Στα δύο αυτά επίπεδα διοίκησης διακρίνεται περισσότερο ο
«ηθικός σκοπός» να λειτουργήσουν οι δυνάμεις παρώθησης. Οι τρεις από τους τέσσερις
Διευθυντές του δείγματος, λειτουργώντας στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας που έχουν
κατά τη διαμόρφωση της «εσωτερικής, τοπικής» εκπαιδευτικής πολιτικής και κάνοντας
χρήση της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχεται από τη νομοθεσία (Μαυρογιώργος,
1999), αναφέρουν ότι έχουν σκοπό και επιχειρούν να μειώσουν τις αντιστάσεις στην αλλαγή, να μετασχηματίσουν με κάποιους τρόπους τις συμπεριφορές και την κουλτούρα αποδεχόμενοι την πολυπλοκότητα που συνοδεύει την αλλαγή.
Ωστόσο, η εξουσία τους επαρκεί να παρέχουν μόνο μικρής κλίμακας ηθικά κίνητρα, βασιζόμενοι στην εμπειρία τους και ασκώντας «Διεύθυνση μέσω Αυθορμητισμού και Συναισθημάτων» (Πασιαρδής, 2004). Το μοντέλο αυτό υιοθετείται κάποτε ως εξισορρόπηση της έλλειψης εκπαίδευσής τους στον τομέα της «ηγεσίας της τεχνολογίας» (technology leadership)
που σημαίνει έλλειψη και τεχνογνωσίας και κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Αυτοαναφέρονται ως απομονωμένοι στο ιεραρχικό τους επίπεδο και με ανεπαρκή επικοινωνία
με τα στελέχη στο ανώτερο επίπεδο, ακόμα και εντός της ίδιας Διεύθυνσης. Δύσκολα και
με υπερβάσεις επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν οργανωσιακές συνθήκες πέραν του μετρίου κι ακόμα δυσκολότερα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές οι οποίες θα υποκινήσουν την ανάπτυξη των δράσεων αυτών.
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Από τα αποτελέσματα της ερευνάς μας γίνεται κατανοητό ότι η διοίκηση δεν προσανατολίζεται σε ένα σαφές μοντέλο για την υποκίνηση και τη δέσμευση των εκπαιδευτικών προς
την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. Ο ΠΔΕ συμπληρώνει ότι σε κανένα επίπεδο της διοίκησης δεν
υπάρχει οριζόντια ομοιομορφία. Από την πλευρά της εκπαιδευτικής πολιτικής δε δίνονται
ικανοποιητικά κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης σε στελέχη στων οποίων τα καθήκοντα
συμπεριλαμβάνεται η διάχυση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα, τα κατώτερα στελέχη (eTw και Διευθυντές) δηλώνουν κυρίως ιδεολογικούς λόγους παρά επαγγελματικούς για τη στήριξη των Τ.Π.Ε.. Ο ΠΔΕ αναγνωρίζει την έλλειψη ανάλογης μοριοδότησης
στο βιογραφικό αλλά θεωρεί σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κατά τις κρίσεις στελεχών
από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Επιπρόσθετα, είναι φανερό ότι όλα τα στελέχη διαπιστώνουν καθημερινά τις συνέπειες της αναποτελεσματικής επιμόρφωσης, με κυριότερη την
περιορισμένη ικανότητα των εκπαιδευτικών στη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη χαμηλή
αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Και όπως
επισημαίνουν οι Cuban (1992) και Waks (2003), οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, από
τις «σκοπούμενες αλλαγές», να επιλέγουν αυτές που δε διαταράσσουν την ισορροπία που
έχουν συνηθίσει και νιώθουν ασφαλείς. Στην περίπτωση που μελετούμε, δεν υπερισχύει το
έναυσμα για χρήση των Τ.Π.Ε. στη μάθηση και η συμβολή τους στην αλλαγή αλλά οι ποικίλες ελλείψεις. Παράλληλα, ο ΠΔΕ επισημαίνει ότι η απουσία διοίκησης βάσει στόχων και
αξιολόγησης με κύριο σκοπό τη βελτίωση καθιστούν τα στελέχη σε επίπεδο νομού μάλλον
ανίσχυρα. Ο ίδιος προκρίνει τη θέση της διεύθυνσης σχολείου ως προτεραιότητα, να ενισχυθεί με αρμοδιότητες και ελευθερία. Από όσα προαναφέρθηκαν διαφαίνεται ότι η αποτελεσματική μετάδοση του στρατηγικού οράματος, μια από τις προϋποθέσεις διάχυσης της
αλλαγής, δεν επιτυγχάνεται στο νομαρχιακό επίπεδο εκπαιδευτικής ηγεσίας που μας απασχόλησε.
Η συμφωνία όλων των στελεχών ότι δεν αισθάνονται τη δυνατότητα να επηρεάσουν αποφασιστικά την υλοποίηση αλλαγών όπως η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε., παραπέμπει στη θεωρία της αυτεπάρκειας του Bandura (Bandura, 1993 στο Πασιαρδής 2004), Οι δηλώσεις τους
κυμαίνονται μεταξύ της αδυναμίας να επιλύσουν προβλήματα πόρων και υποδομών που
προκύπτουν από τον τρόπο εισαγωγής αυτών των δραστηριοτήτων στο υπάρχον Α.Π. ως
την προσπάθεια να κάνουν μικρής εμβέλειας ανατροπές υπό την προϋπόθεση της τήρησης
της νομιμότητας και του σεβασμού της επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά τους Διευθυντές σχολείου, η αυτεπάρκεια φαίνεται να συμπιέζεται περισσότερο από την έλλειψη ξεκάθαρης αυτονομίας, τον έλεγχο του Προϊσταμένου, την εργασιακή
κουλτούρα των εκπαιδευτικών ως προς τη δια βίου μάθηση αλλά και από το ενδεχόμενο
της αποτυχίας. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι ο συνδυασμός περιορισμένης αυτεπάρκειας και έλλειψης κατάρτισης των Διευθυντών σε θέματα ηγεσίας της τεχνολογίας
τους οδηγεί να είναι δέσμιοι περιορισμών από παλιότερες αντιλήψεις, άτυπα πρότυπα, παγιωμένα από δεκαετίες, που αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα διαμόρφωσης αποφάσεων και συμπεριφορών (Μοσχόπουλος, 2005) αλλά δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές
συνθήκες.
Ο Σύμβουλος αισθάνεται αυτεπάρκεια αλλά δεν έχει ενεργούς διαύλους επικοινωνίας με τα
υφιστάμενά του στελέχη. Εκφράζει ότι δεν είναι εφοδιασμένος με κατάλληλους πόρους και
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δομές για το καθοδηγητικό του έργο κι ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία ρόλος του στην
υποκίνηση -στήριξη της καινοτομίας αποδυναμώνεται. Ο Σύμβουλος δεν έχει ενσωματωθεί
στη σχολική κοινότητα και, όπως ο ίδιος επισημαίνει, δε συμμετέχει ουσιαστικά στα συλλογικά όργανα του σχολείου. Ο συμβουλευτικός ρόλος του λειτουργεί επιφανειακά. Κάνει
λόγο για μετάδοση περισσότερο ενός «πνεύματος» για την παιδαγωγική αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. υπαινισσόμενος την αδυναμία του για εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών και
παρακολούθησης από πολύ κοντά του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η άποψη αυτή
απηχεί μια τεχνική, καθαρά εκλογικευμένη οπτική της ηγεσίας, που κατά τους Ogawa και
Bossert (2000) ισχύει στην εκπαίδευση και προωθεί την ιεραρχική δομή αντί τη συνεργασία
στην άσκηση ηγεσίας. Επίσης, η άποψη αυτή διαφοροποιείται από τη διατύπωση της Αθανασούλα-Ρέππα (2008), ότι το θεσμικό πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας των
σχολικών συνιστωσών διαμέσου του Συμβούλου.
Ο περιορισμός του ρόλου του Σ.Π. σε θεωρητικά μόνο αρμόδιο μέντορα, αποδυναμώνει τη
λειτουργία της παρώθησης. Ωστόσο, όπως οι Zhao και Bryant (2006) συμπεραίνουν χαρακτηριστικά στην έρευνά τους, η συμβουλευτική υποστήριξη του ειδικού είναι ο πιο θετικά
συσχετιζόμενος παράγοντας επιτυχίας της ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. καθώς συνδράμει στην κάλυψη ατομικών αναγκών του συμβουλευόμενου. Ανασταλτικό στοιχείο αποτελεί το ότι η
σχέση μέντορα/ συμβούλου με το συμβουλευόμενο ενέχει την «από πάνω προς τα κάτω»
προσέγγιση και την αντιπαλότητα, στοιχεία ενσωματωμένα στην οργανωσιακή κουλτούρα
της ελληνικής εκπαίδευσης. Για να λειτουργήσει η σχέση αυτή, πρέπει ο μέντορας να εγκαταλείψει το πεδίο της άνεσης και να αποδεχτεί την πρόκληση διαφορετικών αξιών και πεποιθήσεων (Pamouktsoglou et al, 2006).
Στην περίπτωση που εξετάζουμε είναι κατανοητό ότι η αλλαγή στην εκπαίδευση μέσω ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. γίνεται αντιληπτή από τα στελέχη κυρίως ως απάντηση στην κοινωνική απαίτηση για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Ωστόσο, παράλληλα είναι λίγες οι αναφορές που να φανερώνουν αναστοχασμό των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών σύμφωνα με τις οποίες τα υπερμέσα υλοποιούν τις προδιαγραφές για τη μάθηση. Έτσι δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι μέθοδοί τους δε χρειάζεται να αλλάξουν ουσιαστικά (Loughran,
1999). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, από την πλευρά της διοίκησης δεν ηχεί ισχυρό το αίτημα
για ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. ούτε υιοθετούνται συνολικά από τα στελέχη μέθοδοι αξιοποίησης της παρεχόμενης τεχνολογίας και οικονομικής στήριξης, όπως συμβαίνει σε άλλους οργανισμούς όπου τα αποτελέσματα είναι πιο απτά και άμεσα μετρήσιμα από ό,τι της εκπαίδευσης. Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, οι Τ.Π.Ε. φαίνονται από μόνες τους μια
αλλαγή και εισάγονται ως μια πρώτου βαθμού αλλαγή, κατά τον Cuban (1988). Μια αλλαγή
χωρίς σημαντικές ή ουσιώδεις τομές, χωρίς δηλαδή να μετασχηματίζει - αναδιαρθρώνει
τον παλιό τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλα τα
μέλη του δείγματος αισθάνονται πως έχουν μικρό βαθμό ελευθερίας ώστε να δράσουν ως
επιστήμονες και όχι ως εκτελεστές αποφάσεων άλλων. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του συγκεντρωτικού συστήματος και στοιχείων της κουλτούρας, όπως ο συντηρητισμός, η απόσταση
εξουσίας και η ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης. Διαμορφώνεται
έτσι ένας παράγοντας ιδιαίτερα ανασταλτικός για την υλοποίηση αλλαγών, καθώς «σε οργανισμούς όπως είναι τα εκπαιδευτήρια, που το προσωπικό της πρώτης γραμμής είναι επι-
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στήμονες, η ελευθερία αποτελεί μια από τις βασικότερες κινητήριες δυνάμεις», (Πασιαρδής, 2004).
Συμπεράσματα
Στην περίπτωση που εξετάσαμε, η παιδαγωγική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. δεν έχει πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινότητα της διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς δεν έχει επιτευχθεί η
δέσμευση της διοίκησης αφενός σε μια αντίστοιχη αποστολή υποκίνησης των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση αυτή και αφετέρου στη συλλογή αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση. Παράγοντες που λειτουργούν παρωθητικά είναι ο προαιρετικός χαρακτήρας της
διδακτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., τα χαμηλά στην ιεραρχία στελέχη με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες, η δυνατότητα υιοθέτησης στοιχείων Ηγεσίας της Αλλαγής από τους διευθυντές σχολείων. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η έλλειψη συστημικής θεώρησης του θέματος.
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Παράπλευρα οφέλη! Μπορεί η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη να συμβάλει στο αίσθημα αξιοσύνης των εκπαιδευτικών;
Μαργαρίτα Γερούκη
Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 4η περιφέρειας Ν. Χανίων
mgerouki@gmail.com
Περίληψη
Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουμε, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τις παιδαγωγικές και διδακτικές μας προσεγγίσεις με γνώμονα το προσδόκιμο όφελος που θα έχουν. Ταυτόχρονα όμως
οι διδακτικές μας επιλογές όταν θεωρηθούν επιτυχημένες, μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο, στερεώνοντας την προσωπική αντίληψη αξιοσύνης στο ρόλο μας ως επαγγελματίες
της εκπαίδευσης. Στην παρούσα σύντομη ανακοίνωση εξετάζεται η δημιουργία και χρήση
ενός ιστολογίου όχι ως εκπαιδευτικού εργαλείου αλλά ως μέσου ενίσχυσης του αισθήματος
αξιοσύνης της εκπαιδευτικού. Το αίσθημα προσωπικής αξιοσύνης, δηλαδή η πεποίθηση ότι
μπορώ να καταφέρω κάτι, ενισχύει την πρόθεση για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, εδώ
της χρήσης του ιστολογίου, δημιουργώντας θετικές προϋποθέσεις για την ενσωμάτωσή του
εργαλείου αυτού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύντομη αυτή ανακοίνωση βασίζεται σε
αυτοεθνογραφικά στοιχεία και παρατηρήσεις (learning diary) της εκπαιδευτικού κατά τη
δημιουργία και χρήση ενός ιστολογίου στην τάξη. Προτείνεται δε να χρησιμοποιηθεί η προσωπική αυτή αποτίμηση ως αφόρμηση για μια συνολικότερη ερευνητική προσέγγιση του
θέματος στο μέλλλον.
Λέξεις - κλειδιά: Ιστολόγιο, αξιοσύνη εκπ/κων, ΤΠΕ στην τάξη
Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο
Τα εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού 2.0 (Web 2.0) ένα από τα οποία είναι και το ιστολόγιο
(weblog) έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα οποία οφείλουν την μεγάλη διάδοσή
τους. Συγκεκριμένα είναι: εύχρηστα, προσφέρουν στο χρήστη φιλικά εργαλεία παραγωγής
υλικού, επιτρέπουν τη δημιουργία διαφορετικών μορφών περιεχομένου, μπορούν να λειτουργήσουν ως τόπος κοινωνικής διαδικτύωσης, τόπος ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και
διαλόγου όπως και ως συνεργατικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα εργαλεία του
Παγκόσμιου Ιστού 2.0 έχουν αναγνωριστεί στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία ως χρήσιμα
εκπαιδευτικά μέσα και η ενσωμάτωσή τους στο διδακτικό σχεδιασμό μπορεί να βοηθήσει
στην ενεργητική μάθηση, να ενθαρρύνει την κριτική και αναστοχαστική σκέψη, τη συμμετοχή και τη συνεργασία (Rogerson-Revel, 2007).
Το ιστολόγιο ως διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη με λίγα απλά βήματα να δημιουργήσει ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας κείμενο, ήχο, εικόνα κλπ. Οι
αναγνώστες μπορούν να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις σε χρονολογική σειρά, να εντοπίσουν τη θεματολογία με βάση κάποια κατηγοριοποίηση ενώ σε πολλά
ιστολόγια υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης των αναγνωστών με τη δημοσίευση σχολίων.
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Σύμφωνα με τη Βιβίτσου και συν. (2007) το ιστολόγιο αποτελεί δυναμικό εργαλείο μάθησης
του Παγκόσμιου Ιστού 2.0. Καλλιεργεί τον κριτικό αναστοχασμό και ενισχύει τη δόμηση της
γνώσης μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Όπως η ίδια ερευνήτρια σημειώνει αλλού, τα
στοιχεία που κάνουν το ιστολόγιο αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Η πολυμεσική φύση του εργαλείου που επιτρέπει τη διερεύνηση και κατανόηση της
γνώσης με πολυαισθητηριακό τρόπο.
Η δυναμική χρήση του εργαλείου για την παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από τη
δημοσίευση ανακοινώσεων.
Η ανατροφοδοτική και ενισχυτική επίδραση που έχει στους μαθητές/τριες η δημοσίευση της δουλειάς τους.
Το συνεργατικό περιβάλλον.
Η σχέση του περιεχομένου του ιστολογίου με τα διδακτικά αντικείμενα.
Η δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης.
Η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
Η γενικότερη βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης της τεχνολογίας για τις/τους μαθητές (Βιβίτσου, 2005).

Κάθε μέρα δημιουργούνται περισσότερα από 12.000 νέα ιστολόγια ενώ κάθε δευτερόλεπτο
ενημερώνονται 4,6 ιστολόγια (Sifry, 2004 στο H.-T. Hou et al., 2009: 326). Αναγνωρίζοντας,
τέλος, το ρόλο που μπορεί να παίξει το ιστολόγιο στην εκπαίδευση το υπουργείο παιδείας
παρέχει μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης
ιστολογίων στην τάξη, ενώ στον ίδιο φορέα λειτουργούν fora εκπαιδευτικών με κοινό στόχο
την προώθηση και αξιοποίηση των καινοτόμων αυτών εργαλείων.
Πολλές έρευνες αποτυπώνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση και οι περισσότερες συμφωνούν ότι η αποδοχή των ΤΠΕ από τη μεριά των
εκπαιδευτικών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιτυχημένη χρήση τους στην τάξη (Κουτρομάνος, 2008, Schrum, 2008). Γενικά οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζονται ως κυρίαρχος παράγοντας στην εφαρμογή ή μη οποιασδήποτε καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης. Οι στάσεις και οι απόψεις τους για κάποια συγκεκριμένη καινοτομία αποτελούν βασικό στοιχείο
για την αποδοχή της ή μη (Stevens, 2004).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η χρήση των ΤΠΕ στην τάξη και του ιστολογίου
κατά συνέπεια, εξαρτάται ως ένα μεγάλο βαθμό από τη θετική στάση που θα αναπτύξουν
οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε αυτό το μέσο.
Εκπαιδευτικές επιλογές και αίσθημα αξιοσύνης των εκπαιδευτικών
Ο Κουτρομάνος (2008) σε σχετική έρευνα χρησιμοποιεί τη θεωρία της Προσχεδιασμένης
Συμπεριφοράς (theory of planned behaviour) για να εξηγήσει την πρόθεση και χρήση των
ΤΠΕ στην τάξη από τη μεριά των εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη θεωρία εξαρτά τη συμπεριφορά από ένα αριθμό παραγόντων όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1).

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

604/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σχήμα 1: Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (προσαρμογή από τους Miller et al., 2003)

Από αυτούς τους παράγοντες όπως εξηγεί ο Κουτρομάνος (2008: 440), η στάση απέναντι
στη συμπεριφορά αναφέρεται στην καταρχήν θετική ή αρνητική αξιολόγηση της συμπεριφοράς, η υποκειμενική θέση αφορά τις προσωπικές αντιλήψεις για τη συνολικότερη κοινωνική πίεση που θεωρεί το άτομο ότι δέχεται προκειμένου να υιοθετήσει τη συμπεριφορά
και τέλος ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος αφορά το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας
που το άτομο προσδίδει στην εκτέλεση της συμπεριφοράς. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας
όπως φαίνεται και από το σχήμα συνδέεται άμεσα τόσο με την πρόθεση χρήσης όσο και με
την τελική συμπεριφορά.
Στο πλαίσιο του παραπάνω μοντέλου θα υποθέταμε ότι προκειμένου να εντάξουν οι εκπαιδευτικοί τη χρήση ιστολογίων στην τάξη θα πρέπει πρώτον να κρίνουν γενικότερα θετικά
μια τέτοια συμπεριφορά, δεύτερον να θεωρούν ότι το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (συνάδελφοι, στελέχοι της εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές κλπ) αξιολογούν θετικά τη χρήση των
ιστολογίων στην τάξη, και τέλος να κρίνουν ότι οι ίδιες/ίδιοι είναι σε θέση να καταφέρουν
κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας γύρω από τους παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους φάνηκε ότι οι προθέσεις των εκπαιδευτικών επηρεάστηκαν πρώτα από τον αντιλήπτο συμπεριφορικό έλεγχο
και δεύτερον από τις στάσεις τους και τα υποκειμενικά πρότυπα (Κουτρομάνος, 2008: 443).
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω σημαντικό ρόλο στην υιοθέτιση εκπαιδευτικών επιλογών παίζει για τους εκπαιδευτικούς το προσωπικό αίσθημα αξιοσύνης (self-efficacy).
Σύμφωνα με τον Bandura η αξιοσύνη αφορά τις πεποιθήσεις των ατόμων για τις ικανότητές
τους να οργανώνουν και να εκτελούν ορισμένες ενέργειες (Κολιάδης, 1995: 183). Το αίσθημα αξιοσύνης επηρεάζει τόσο την επιλογή συγκεκριμένων κατευθύνσεων και δράσεων όσο
και στόχων. Με άλλα λόγια το που θέλω να φτάσω και ποιους στόχους θα βάλω εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό και από μια υποκειμενική αίσθηση αποτελεσματικότητας.
Στο χώρο της εκπαίδευσης το αίσθημα αξιοσύνης των εκπαιδευτικών παίζει σημαντικό ρόλο
σε ολόκληρη την παιδαγωγική παρουσία τους και επηρεάζει τους διδακτικούς στόχους που
θέτουν, την ικανότητα διαχείρισης της τάξης, την παροχή κινήτρων στους μαθητές, την επικοινωνία μαζί τους κλπ. (Erdem & Demirel, 2007). Ταυτόχρονα το αίσθημα αξιοσύνης των
εκπαιδευτικών λειτουργεί και ως δείκτης ικανότητας να ανταπεξέρχονται σε συνθήκες κρί-
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σης ή προβληματικές καταστάσεις επιδρώντας δυναμικά, ενισχυτικά και ανατροφοδοτικά.
Όπως επισημαίνει ο Bandura (2000), όταν αντιμετωπίζουν εμπόδια και αποτυχίες όσοι αμφισβητούν τις ικανότητές τους χαλαρώνουν τις προσπάθειές τους, τα παρατούν ή συμβιβάζονται με πιο μέτρια αποτελέσματα. Αυτοί που πιστεύουν στις δυνατότητές τους διπλασιάζουν την προσπάθεια για επιτυχία (Bandura 2000, στο Day et al. 2007: 209).
Το τελευταίο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης αφορά την προσωπική αποτίμηση από τη
χρήση ενός ιστολογίου στην τάξη εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο που αυτό λειτούργησε
ενισχυτικά ως προς την υποκειμενική αντίληψη αξιοσύνης για την εκπαιδευτικό.
Πρώτη φορά blogger: μια προσωπική αποτίμηση
Διάφορες μελέτες ακολουθώντας τις γενικότερες αρχές της ποιοτικής έρευνας έχουν στηριχθεί στις εμπειρίες, τις προσωπικές ιστορίες και αναστοχαστικές προσεγγίσεις των ίδιων
των ερευνητών. ‘Ερευνα σε εκπαιδευτικούς έχει δείξει ότι η αναδόμηση και συστηματική
επεξεργασία προσωπικών ιστοριών και αναμνήσεων βοηθάει στην αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών και έχει αντίκτυπο στις παιδαγωγικές τους θέσεις (Van Manen, 1990, Chambers, 1998).
Μετά από ένα διάλειμμα έξι ετών (για οικογενειακούς και εκπαιδευτικούς λόγους) επέστρεψα το Σεπτέμβριο του 2011 στις σχολικές αίθουσες έχοντας αναλάβει την ΣΤ’ τάξη ενός
σχολείου σε αγροτική περιοχή της Κρήτης. Ως εκπαιδευτικός είχα αναπτύξει από νωρίς μια
καλή σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90
προσωπικό υπολογιστή και επεξεργαστή κειμένου. Αργότερα ως ερευνήτρια της εκπαίδευσης η χρήση της τεχνολογίας ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μου τόσο όσο αφορά την επικοινωνία με βάσεις δεδομένων και άλλους ερευνητές, όσο και με τη χρήση εργαλείων για στατιστικές αναλύσεις, παρουσιάσεις κλπ.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μέσα στα πλαίσια διερεύνησης όχι μόνο των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και μαθητριών μου αλλά και των προσωπικών τους μεθόδων
προσέγγισης της γνώσης κατέληξα στο συμπέρασμα ότι προτιμούσαν, ή ήταν ευκολότερο,
να μαθαίνουν με εικόνες, κίνηση και ήχο αντί με όγκο γραπτού κειμένου. Προσπαθώντας να
προσαρμόσω τη διδακτική μου προσέγγιση και να συναντήσω τους τρόπους με τους οποίους μάθαιναν οι μαθήτριες και μαθητές μου αποφάσισα τη δημιουργία ενός ιστολογίου,
εγχείρημα που επιχειρούσα πρώτη φορά. Το ιστολόγιο αποτελούσε τον ευκολότερο τρόπο
για να ενσωματώσω εικόνες, βίντεο, ήχο αλλά και κείμενο σε ένα περιβάλλον, κάνοντας
χρήση και των τεχνολογικών υποδομών του σχολείου όπου υπήρχε διαδικτυακή σύνδεση
σε όλες τις τάξεις, αίθουσα υπολογιστών με βιντεοπροβολέα και διαδραστικό πίνακα.
Σύντομα το ιστολόγιο της τάξης έγινε εργαλείο διδασκαλίας και μέσο μάθησης για τους μαθητές και μαθητριές μου αλλά και για εμένα προσωπικά. Δηλαδή, στην προσπάθειά μου να
βρω υλικό και καινούργιους τρόπους σύνθεσης και παρουσίασης των διαφόρων διδακτικών
ενοτήτων καλλιεργούσα ταυτόχρονα νέες προσωπικές δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας. Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφερθώ σε δεξιότητες όπως: ο υποτιτλισμός βίντεο, η
δημιουργία βίντεο από σειρά φωτογραφιών και η ενσωμάτωση ήχου, η επεξεργασία παρουσιάσεων (power point) και η χρήση διαδικτυακών τόπων για το ανέβασμά τους, η χρήση
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του κινητού τηλεφώνου για παραγωγή βίντεο στην τάξη και η δημοσίευσή τους στο ιστολόγιο κ.α.
Η δημιουργία και χρήση του ιστολογίου στην τάξη αποτέλεσε εργαλείο μάθησης για όλους.
Οι μαθητές θεώρησαν το ιστολόγιο ενδιαφέρον, καινοτόμο και διασκεδαστικό εργαλείο
μάθησης στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. Από απλοί θεατές και αναγνώστες των δικών μου
αναρτήσεων σιγά σιγά προχώρησαν στη δημιουργία δικού τους υλικού. Η δημοσίευση των
εργασιών τους στο διαδίκτυο και η δυνατότητα προβολής, τους τόνωσε το αυτοσυναίσθημα
και είχε θετικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η χρήση της γλώσσας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών, η διεύρυνση των γνώσεων στα διάφορα γνωστικά πεδία αλλά και
στη συνεργασία. Αυτά λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα αποτελέσματα και έχουν καταγραφεί
στην εκπαιδευτική αρθρογραφία (Τερζίδης & Φιλιππιάδης, 2010).
Η προσωπική μου εμπειρία από τη χρήση του ιστολογίου στην τάξη και η θετική ανατροφοδότηση που έλαβα γι’ αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η προσωπική αντίληψη αξιοσύνης. Η συχνή ανατροφοδότηση γενικά είναι παράγοντας που επηρεάζει τόσο τη αίσθηση
της προσωπικής αξιοσύνης όσο και τη διαμόρφωση προσωπικών κινήτρων (Gist and
Mitchell, 1992). Αυτό με τη σειρά του είχε ως συνέπεια να ενισχυθεί η σχέση μου με το μέσο δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας από μέρους μου αλλά και στην εφαρμογή των δεξιοτήτων αυτών σε νέες παιδαγωγικές συνθήκες,
για παράδειγμα από τη θέση Σχολικής Συμβούλου.
Εν κατακλείδι, η παραπάνω προσωπική αποτίμηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί σε ένα γενικευμένο πλαίσιο. Μπορεί όμως να αποτελέσει μια πρώτη αφόρμηση για μια
μεγαλύτερη έρευνα στον εκπαιδευτικό χώρο με κεντρικό ερευνητικό άξονα τη σχέση ανάμεσα στη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη και την αίσθηση αξιοσύνης των εκπαιδευτικών.
Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας θα πρόσφεραν επιχειρήματα για την
εδραίωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην τάξη και ταυτόχρονα θα βοηθούσαν στην
κατανόηση γενικότερων ζητημάτων όπως της αίσθησης προσωπικής αξιοσύνης και της ταυτότητας των εκπαιδευτικών.
Δικτυακοί τόποι
http://www.sxoleioarmenwnst.blogspot.com/
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Πολύτροπος ιστορία μέσω e twinning. Εναλλακτική διδασκαλία της Ιστορίας με ΤπΕ.
Σοφία Κανταράκη
Φιλόλογος 3ου Γυμνασίου Βόλου
sofikant72@yahoo.gr.
Περίληψη
Η παρούσα καινοτόμος δράση επιχειρεί να συμβάλει στον προβληματισμό σχετικά με τους
τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας. Αποσκοπεί να προσδώσει ένα διαφορετικό χρώμα, ύφος, και διαδικτυακό αέρα σε αυτό το μάθημα, με άμεση εφαρμογή των ΤΠΕ.
Αφετηρία είναι η θέση ότι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης είναι κεντρικός στόχος του εν
λόγω μαθήματος και γι’ αυτό χρειάζεται να εμπλέκεται ενεργά ο μαθητής, ο οποίος δεν θα
αποστηθίζει την έτοιμη διδακτέα ύλη, αλλά θα στοχάζεται και θα παράγει ιστορική γνώση
με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον διδάσκοντα. Πραγματοποιήθηκε μέσα από την ανοιχτή διαδραστική πλατφόρμα eΤwinning, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να λειτουργήσουν διερευνητικά και ομαδοσυνεργατικά, ακολουθώντας τις παιδαγωγικές θεωρίες
περί κατασκευής της γνώσης, απομονώνοντας το δασκαλοκεντρικό πρότυπο και καλλιεργώντας την ιστορική σκέψη. Συνέβαλε στην ανάπτυξη της ιστορικής τους συνείδησης και της
καλλιέργειας των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους, απέδειξε την άψογη συνεργασία τεχνολογίας και φιλολογικών μαθημάτων, ενώ προώθησε τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών
ως πρωταγωνιστικό παράγοντα μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: ιστορία και ΤΠΕ, etwinning,ιστορική σκέψη.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις νέες παιδαγωγικές παραμέτρους, οι γνωστικές θεωρίες τονίζουν πως η μάθηση είναι μια μεταβαλλόμενη, ενεργητική, συνθετική και εποικοδομητική διαδικασία, μέσα από την οποία ο μαθητής κατασκευάζει τη γνώση μετά από κριτική διερεύνηση. Η πρόσβαση στην πληροφορία καθιστά τη διδασκαλία καθαρά μαθητοκεντρική και ορίζει το μαθητή ως ενεργούν υποκείμενο, ικανό να αναπτύξει γνώσεις πιο προηγμένες, αλλά και διαφοροποιημένες από αυτές που του προσφέρει το αναλυτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα, επίσης,
με την νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, βασικό χαρακτηριστικό του ψηφιακού σχολείου είναι
η διαδραστικότητα και η ομαδοσυνεργατικότητα, έτσι ώστε οι μαθητές να ωφελούνται, μαθησιακά και γνωσιακά, αλλά και να κοινωνικοποιούνται προσαρμοζόμενοι στην σύγχρονη
πολυπολιτισμική πραγματικότητα.
Η ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα eΤwinning, εξυπηρετώντας τις αρχές αυτής της πολυπολιτισμικότητας, προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο για πολυμεσικές εφαρμογές και πολυτροπικότητα, βοηθώντας τους μαθητές να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά σε ανομοιογενή περιβάλλοντα, με συνισταμένη την ανάδειξη ενός κοινού προσυμφωνημένου εκπαιδευτικού
στόχου. Οι μαθητές δραστηριοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αναδείξουν υπερήφανα
προσωπικότητες και γεγονότα συνδεδεμένα με το ιστορικό γίγνεσθαι της πολύπαθης χώρας
τους. Έτσι, η ιστορία παύει να είναι το βαρετό και ανιαρό εκείνο μάθημα αποστήθισης και
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στείρας απομνημόνευσης που κρατά όσο οι εξετάσεις. Γίνεται μάθημα αναστοχασμού και
ιστορικής διερεύνησης, αντικείμενο μελέτης και δραστικής παρουσίασης, με την βοήθεια
των ΤΠΕ. Ποικιλόμορφα λογισμικά επεξεργασίας λόγου και παρουσίασης χρησιμοποιούνται
από τους μαθητές και αναρτώνται στην ανοιχτή πλατφόρμα, έτσι ώστε τα παραγόμενα να
γίνουν αντικείμενο κριτικής και αναστοχασμού και, ασφαλώς, να επιβραβευτεί στο τέλος η
όλη διαδικασία και το αποτέλεσμα.
Το σκεπτικό αυτής της δράσης είναι να γίνουν οι ίδιοι οι μαθητές πρωταγωνιστές και δημιουργοί, διαμορφώνοντας την ιστορική γνωστική σκαλωσιά σε ένα οικοδόμημα που θα χτίσουν και θα το αναδείξουν οι ίδιοι, μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που αυτοί πάλι
θα επιλέξουν, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Το ζητούμενο είναι να αναπτύξουν ιστορική κρίση, αλλά και συνείδηση, μέσω σωστής διαχείρισης της μάθησης σε ευαίσθητα κάποιες φορές - θέματα, ανασυνθέτοντας το ιστορικό παρελθόν και συμπληρώνοντας ένα
πάζλ ιστορικών γνώσεων.
Παιδαγωγική προσέγγιση και αξία του έργου. Ιστορική σκέψη και γνώση.
Οι μοντέρνες προσεγγίσεις για την Ιστορία στην εκπαίδευση, με την εφαρμογή τους στην
καθημερινή διδακτική πρακτική, στη σχολική τάξη, αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών, ως προς τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο και τα ειδικά χαρακτηριστικά της, σε στενή σχέση με την ανάπτυξη κριτικής ιστορικής γνώσης (Ιωάννου, 1998). Η
ιστορική γνώση είναι θεμελιώδες και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ιστορικής σκέψης,
επειδή γίνεται αντιληπτή ως διανοητική και κοινωνική δεξιότητα για ιστορική ερμηνεία και
όχι ως απλή συσσώρευση ιστορικών στοιχείων (Ρεπούση, 2004).
Με βάση αυτό, οι μοντέρνες εκπαιδευτικές μέθοδοι (βλ. Ματσαγγούρας, 1987, Νικολαΐδου
και Γιακουμάτου, 2001, Κάββουρα, 2004, Μαυροσκούφης, 2004β, Καλύβας, 2010) επικεντρώνονται στην κριτική μελέτη ιστορικών έργων και στη χρήση και ερμηνεία ιστορικών
μαρτυριών από τους μαθητές, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται η παράλληλη ανάπτυξη της
ιστορικής σκέψης και της ιστορικής γνώσης (Μαυροσκούφης, 2005). Η ιστορική εκπαίδευση
εισάγει μεν τους μαθητές στην Ιστορία, στη μελέτη δηλαδή του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα, και – απαραίτητα - τους μυεί στην ιστορική μέθοδο και διαδικασία (Ρεπούση, 2000).
Η ιστορική, δηλαδή, σκέψη και γνώση των μαθητών καλλιεργείται παράλληλα αλλά και κατ’
αναλογία, με την ιστορική σκέψη και γνώση των ιστορικών (Νάκου, 59-61).
Θεωρείται πια δεδομένο ότι η δυσκολία των παιδιών να σκεφτούν κριτικά για το παρελθόν
συνδέεται, εκτός των άλλων, και με την παραδοσιακή ιστορική εκπαίδευσή τους, εξαιτίας
της οποίας δεν διαθέτουν γνώση ή εμπειρία της ιστορικής μεθόδου (Δημουλάς και Δημούλας, 1999 κ.ε., Δαμάσκος, 2000), αλλά και δεν έχουν ασκηθεί στη χρήση των κατάλοιπων
του παρελθόντος ως ιστορικών μαρτυριών και στην ερμηνεία τους ως ιστορικών τεκμηρίων
για τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων, υποθέσεων ή συμπερασμάτων (Νάκου, 146-7).
Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται μέχρι σήμερα τα παιδιά Ιστορία φαίνεται ότι έχει καλλιεργήσει το περιεχόμενο της σκέψης τους περισσότερο με ιστορικά ιδεολογήματα, παρά
με κριτική ουσιαστική γνώση (Δημουλάς και Δημούλας, 1999 κ.ε., Δαμάσκος, 2000). Πέραν
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αυτού, μη δίνοντας στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τη σκέψη τους, ως προς την ιστορική μεθοδολογία και τα ειδικά χαρακτηριστικά της ιστορικής σκέψης, ελαχιστοποιήθηκαν
οι όποιες θετικές επιδράσεις στο περιεχόμενο των συλλογισμών τους (Νάκου, 210).
Έχει επισημανθεί ότι η ιστορική σκέψη των μαθητών συγκροτείται ευκολότερα, όταν οι
μαθητές εθίζονται περισσότερο στην έρευνα, στη μελέτη και στην αναζήτηση και όχι τόσο
στην απλή περιγραφή των ιστορικών γεγονότων (Κόκκινος, 302). Πρέπει οι μαθητές να εισάγονται σε ένα ευρύ πλαίσιο πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και να ενθαρρύνονται
να τις ερευνούν αναζητώντας από μόνοι τους αυτό που τους ενδιαφέρει (Μαυροσκούφης,
2005)˙ είναι δε ανάγκη διαρκώς να ενθαρρύνονται στο να προσεγγίζουν κριτικά τις πηγές
και να απευθύνουν καίριες ιστορικές ερωτήσεις, όπως «ποιος έγραψε την πηγή;», «γιατί;»,
«επιβεβαιώνεται-ταυτίζεται η πηγή μας με άλλες πηγές;», «ποια ήταν η οπτική γωνία του
συγγραφέα-δημιουργού;» (Foster, 2001).
Η συγκεκριμένη καινοτόμος δράση στηρίχτηκε, αποκλειστικά, στις παραπάνω προσεγγίσεις
ακολουθώντας και τις παιδαγωγικές θεωρίες του κονστρουκτιβισμού (συγκεκριμένα, του J.
Piaget), που υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται ενεργά από τον ίδιο το μαθητή, στην
ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση (όπως την περιγράφει ο J. Bruner) σύμφωνα με την
οποία ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές του και παρεμβαίνει μόνον όπου χρειάζεται προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας, και
στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (συγκεκριμένα του Vygotsky) oι οποίες υπογραμμίζουν
τον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του πολιτισμικού περιβάλλοντος του παιδιού
για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της γνώσης.
Περιγραφή και διαδικασία εφαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα
Το μάθημα της ιστορίας περνάει από δύσκολη κριτική κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα από το μαθητικό κοινό του. Η στείρα απομνημόνευση και η αποστήθιση δεν
ενδείκνυνται προκειμένου να αλλάξει η εικόνα των μαθητών γι’ αυτό. Καταλληλότερος
τρόπος, για να επιτευχθεί ο σκοπός του, που είναι η καλλιέργεια ιστορικής κρίσης και συνείδησης, είναι η βιωματική και πρωταγωνιστική εμπλοκή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην ιστορική διερεύνηση, στην ανακάλυψη, στη σύνθεση και στην παρουσίαση των κεντρικών – τουλάχιστον - σημείων της ιστορίας, με πολυτροπικότητα.
Οι μαθητές έπειτα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα, για την απαραίτητη μεταφορά τεχνογνωσίας, αφού κατανόησαν πλήρως το πνεύμα της δραστηριότητας μέσα από το
eΤwinning επέλεξαν το κεντρικό θέμα που θα πραγματευτούν με τους συμμαθητές τους,
φτιάχνοντας ένα πλάνο για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Τα χρονικά πλαίσια κάλυπταν όλη τη διδακτική χρονιά. Έτσι, υπήρχε άνεση χρόνου και ελευθερία κινήσεων και
αποφάσεων. Βασικά στοιχεία της δραστηριότητας υπήρξε η οργάνωση και το κίνητρο. Για
κάθε μήνα είχε προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μπορούσε να είναι αντικείμενο επεξεργασίας είτε ομαδικά είτε ατομικά. Στην ενότητα π.χ. για τον Μ. Αλέξανδρο οι
μαθητές χωρίστηκαν σε φωτογράφους, δημοσιογράφους, ιστορικούς και παραγωγούς ταινίας, προκειμένου να ερευνηθούν οι πηγές και να παρουσιαστούν πολυτροπικά. Φιλοδοξία
μας επίσης, μέσα από την πολύτροπη αυτή ενασχόληση των μαθητών με την ιστορία, υ-
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πήρξε η ανάδειξη και παρουσίαση στο έτερο μαθητικό κοινό διαχρονικών στοιχείων του
ελληνικού πνεύματος. Στο καινοτόμο πρόγραμμα συμμετείχαν 85 μαθητές από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Ιδρυτές ήταν η Ελλάδα και η Ρουμανία. Το θέμα «Little pieces of our History» δεν
περιορίστηκε σε μια χρονικά συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αλλά έδινε τη δυνατότητα
μιας γενικότερης αναστοχαστικής διαχείρισης της ιστορικής γνώσης. Οι μαθητές καλούνταν
να διερευνήσουν ιστορικές περιόδους, να συμβουλευθούν έγγραφα, περιοδικά, ημερολόγια, ιστορικά μνημεία, έργα τέχνης και άλλα στοιχεία από το παρελθόν και να το πράξουν
με φαντασία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο τα αρχεία αυτά δημιουργήθηκαν, κρίνοντας ότι μπορούν να ανασύρουν υλικό ποικίλης μορφής και να το παρουσιάσουν με τη βοήθεια των ΤΠΕ δίνοντας, ως πρεσβευτές του τόπου τους, βασικούς σταθμούς της εθνική τους ιστορία, ευαισθητοποιημένοι και από την πολιτική επικαιρότητα.
Στην πλατφόρμα, εκτός από τη διδάσκουσα που ήταν ο διαχειριστής, είχε οριστεί και ένας
μαθητής που θα εκπροσωπούσε το σύνολο των συμμετεχόντων συμμαθητών του. Όλοι οι
μαθητές είχαν κωδικούς πρόσβασης και μπορούσαν να εργάζονται και από το σπίτι τους,
αναρτώντας υλικό ή και συνομιλώντας, στο chat session, με συμμαθητή τους από την όποια
άλλη χώρα. Όλες οι ενέργειές τους ελέγχονταν και καταγράφονταν από τη διδάσκουσα. Πολύ ικανοποιητικό ήταν το γεγονός ότι σε σύνολο 25 μαθητών συμμετείχαν οι 20.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ιστορία αναπτερώνει το ηθικό σε περιόδους εθνικών κρίσεων
και απογοητεύσεων, προσφέροντας από το παρελθόν παραδείγματα πατριωτισμού, κοινωνικής αδελφοσύνης και σύμπνοιας. Το βιβλίο της Γ΄ τάξης Γυμνασίου περιέχει αρκετές ιστορικά ευαίσθητες στιγμές με τους δύο παγκόσμιους πολέμους αλλά και με ένα εμφύλιο πόλεμο που κατακερμάτισε τη χώρα. Αποφασίστηκε, λοιπόν, από την ολομέλεια των μαθητών
της δραστηριότητας να μην περιοριστούμε στη νεότερη ιστορία αλλά να γίνουν και αναδρομές στην αρχαία ιστορία, κάτι που, προσωπικά, με χαροποίησε και με ανακούφισε, αφού οι μαθητές θα επωφελούνταν ακόμη περισσότερο, αναμοχλεύοντας και εμπλουτίζοντας τις ιστορικές τους γνώσεις από όλο το φάσμα της Ιστορίας μας. Κατευθυντήρια γραμμή της δραστηριότητας ήταν η, κατά το δυνατόν, καλύτερη διασύνδεση των διδακτικών ενοτήτων όλων των τάξεων με το προς διαχείριση ιστορικό υλικό. Οι ενότητες που παρουσιάζονταν στην ανοιχτή πλατφόρμα (desktop), αφορούν:
1. την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου και τη συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη
της ανθρωπότητας.
2. την ανθρωπιστική παιδεία της αθηναϊκής περιόδου, με αναφορά στους φιλοσόφους
της κλασικής εποχής, με ειδικότερες αναφορές σε Αριστοτέλη και Σωκράτη.
3. τη γέννηση της δημοκρατίας και τις λειτουργίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.
4. τους Σπαρτιάτες και τη μάχη των Θερμοπυλών.
5. την ελληνική επανάσταση του 1821 με παρουσιάσεις ηρώων της εποχής.
6. τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τη συμβολή του στην ίδρυση του ελληνικού κράτους.
7. την παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών μνημείων, μαχών και προσωπικοτήτων.
8. σε εννοιολογικούς χάρτες με σημαντικές, για τη χώρα, ιστορικές ημερομηνίες.
Οι μαθητές ερευνούσαν στο διαδίκτυο πηγές και υλικό που αφορούσαν τα προαναφερθέντα θέματα, απομονώνοντας, σύμφωνα με την κρίση τους, τα κομμάτια που θα επεξεργαστούν. Το πιο δύσκολο σημείο ήταν η διαχείριση της πληθώρας των πληροφοριών, η απο-
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φυγή άσκοπης συλλογής μη απαραίτητων γνώσεων και ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητας τους. Για το λόγο αυτόν είχε προηγηθεί συζήτηση με τους μαθητές, σχετικά
με τον τρόπο αναζήτησης αλλά και επεξεργασίας του υλικού περιορίζοντας την αντιγραφή –
επικόλληση. Η αναζήτηση των πηγών τους επεκτείνονταν σε ιδρύματα και πανεπιστήμια
της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και στην Wikipedia. Ενδεικτικοί διαδικτυακοί τόποι,
που δόθηκαν στους μαθητές, για έρευνα:
1. www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece
2. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
3. www.hyperhistory.com
4. www.nationalarchives.gov.uk
5. www.ime.gr
6. www.tideon.org
7. www.historynet.com
8. www.digitalhistory.uh.edu/
9. www.odysseus.culture.gr
Το υλικό των πηγών, φωτογραφικό στην πλειονότητά του, απομονώθηκε, έχοντας κριθεί
κατάλληλο και αφού ψηφιοποιήθηκε και επενδύθηκε μουσικά, αναρτήθηκε στο desktop
της πλατφόρμας παρουσιαζόμενο σε μηνιαία βάση από τους μαθητές στη συνεργαζόμενη
χώρα μέσω Skype, με σχολιασμό, συμπλήρωση, αλλά και τυχόν διευκρινίσεις στους εταίρους συμμαθητές, με τη βοήθεια της διδάσκουσας. Η πραγμάτευση και ανταλλαγή του πολύτροπου ιστορικού υλικού γινόταν πάντα στα αγγλικά, πολλές φορές με την παρουσία της
διευθύντριας του σχολείου, αλλά και όσων συναδέλφων επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν. Ο έλεγχος αξιοπιστίας, η εγκυρότητα της πηγής, η κριτική της επεξεργασία, η διαχείριση και η σύνθεση - συρραφή των πηγών γινόταν στο σχολικό εργαστήριο, με καθοδήγηση και επίβλεψη, κάποιες φορές και πέραν του σχολικού ωραρίου. Βασικό μέλημα, να
ασκηθούν οι μαθητές στη διάκριση ιστορικών και μυθοπλαστικών στοιχείων, αλλά και στον
έλεγχο της αντικειμενικότητας των πηγών. Παρατηρητές μαθητές δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα, αφού όλοι είχαν αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο.
Το επιζητούμενο ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές κομβικές δεξιότητες στην έρευνα, στην
παρατήρηση, στην ερμηνεία, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και γενικότερα στην προώθηση βιωματικών μορφών μάθησης, αλλά και ενσυναίσθησης στη σύγχρονη κοινωνία της
πληροφορίας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή έμαθαν να συνεργάζονται, να κοινωνικοποιούνται, να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες και, το σημαντικότερο, να εντρυφούν στην ιστορική πραγματικότητα εμπεδώνοντάς την. Χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά γενικής χρήσης
(Doc, ppt, mp3, mp4, windows movie maker, voki για αυτοπαρουσίαση, vuvox, quiz, puzzle),
εννοιολογικοί χάρτες, λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, λόγου, videoconference, chat
session. Οι μαθητές, καθώς ούτε τεχνοφοβικοί είναι αλλά και ούτε ανεπίδεκτοι τεχνολογικής μάθησης, προσλαμβάνουν πάντα, ό,τι καινούργιο τους δοθεί με πολλή ευχαρίστηση,
αφού η τεχνολογία διόλου βαρετή και κουραστική είναι στο σχολικό περιβάλλον, ειδικότερα όταν ντύνει θεωρητικά μαθήματα. Στο ίδιο κλίμα κινούνταν και οι συμμαθητές τους από
την άλλη χώρα, που, με τους ίδιους ρυθμούς και πάντα υπό συνεννόηση, ανέβαζαν το υλικό τους στην πλατφόρμα του eΤwinning και μας το παρουσίαζαν. Μικρά κομμάτια πολύτροπης ιστορίας παρουσιάζονταν συγκεντρωμένα επιμελώς, με πολλή φαντασία και τεχνο-
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λογικό ένδυμα από μαθητές, ιστορικούς, ρεπόρτερς, δημοσιογράφους, φωτογράφους, αναλυτές, συντάκτες και ξεναγούς.
Αν προσπαθούσαμε να αναδείξουμε ορισμένα εκ των παραγόμενων της δράσης των μαθητών, ευκρινώς θα επικεντρώναμε την προσοχή μας στις επιμελημένες παρουσιάσεις μνημείων, π.χ. Ακρόπολης, της Αμφίπολης, σε σταθμούς δράσης ιστορικών προσωπικοτήτων
της ελληνικής επανάστασης, σε συνάρτηση με αντίστοιχων της Ρουμανίας, στη βιντεοπαρουσίαση των κοινωνικών δομών της αρχαίας Ελλάδας, της παιδείας, της μουσικής, της διατροφής, στη συνοπτική παρουσίαση της συμβολής των φιλοσόφων, στην προβολή της
παγκόσμιας πολιτιστικής συνδρομής του Μ.Αλεξάνδρου, στην παραγωγή μικρών ταινιών με
σημαίνουσες για την ελληνική ιστορία μάχες, κ.α.
Περισσότερα για τα παραγόμενα έργα της δράσης των μαθητών στη διεύθυνση:
Public link to this TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57596 .
Τρόποι δυνατής διεύρυνσης της εφαρμογής
και σε άλλους τομείς / αντικείμενα
Η συγκεκριμένη, μέσω της πλατφόρμας eΤwinning, δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και να διαφωτιστούν πτυχές που αφορούν στην
εκπαιδευτική φιλοσοφία διαφορετικών μορφωτικών συστημάτων της Ευρώπης. Στην προκειμένη περίπτωση πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η ιστορία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι
δεν μπορεί αυτή να συνδυαστεί με άλλα μαθήματα, επιτυγχάνοντας το ίδιο καλά, το μαθησιακό και γνωσιακό στόχο της. Επειδή η πλατφόρμα προσφέρει μια ποικιλία εναλλακτικών
δράσεων, ο μαθητής πρωταγωνιστεί και αναπτύσσει σχέδιο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά
του, αλλά και την οπτική κάτω από την οποία αυτός βλέπει το κάθε μάθημα, παραμερίζοντας τα εμπόδια της μονολιθικότητας. Ξένες γλώσσες, τεχνολογία και πληροφορική, εικαστικά, μουσική, αλλά και όλα τα γνωστικά αντικείμενα, μπορούν να συνδράμουν στην ολοκλήρωση του επιθυμητού στόχου. Επετειακοί εορτασμοί του σχολείου μπορούν να γίνουν
αντικείμενο επεξεργασίας στην πλατφόρμα, μάλιστα σε επίπεδο συνεργασιών και ευρωπαϊκών δράσεων. Άμεση, βεβαίως, και κυρίαρχη είναι η εμπλοκή της αγγλικής, στην οποία
διεξαγόταν το πρόγραμμα. Θα μπορούσε να είναι άλλη η γλώσσα, ανάλογα με τις χώρες
συμμετοχής. Η καλλιέργεια των ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα η προώθηση της ελληνομάθειας
στο εξωτερικό, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της καινοτόμου αυτής δράσης, αφού η επαφή είναι άμεση και συνεχόμενη.
Προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες
για την καλύτερη ανάπτυξης της δράσης στο σχολείο.
Η καινοτόμος αυτή δράση στηρίζεται στην επιθυμία επικοινωνίας των μαθητών με αλλοεθνείς συμμαθητές τους, έχοντας έτσι την ευκαιρία να προβάλουν τον εθνικό, ιστορικό τους
πλούτο. Εξίσου σημαντική πρέπει να θεωρηθεί και η αυτενέργεια της εκπαιδευτικού να
προωθήσει και να τονίσει την σπουδαιότητα των ΤπΕ στην εκπαίδευση, μέσω τέτοιων δράσεων. Προϋποθέσεις ανάπτυξης της δράσης είναι, εκτός από την ενεργητική συμμετοχή
των μαθητών:
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1. Η εύκολη πρόσβαση στο σχολικό εργαστήριο και στο διαδίκτυο.
2. Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού, αλλά και των μαθητών με τις ΤΠΕ.
3. Η διοίκηση του σχολείου και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να επιτρέπουν και να προτρέπουν
την αυτενέργεια του εκπαιδευτικού και των μαθητών, ώστε να μην εγκλωβίζονται στο
σχολικό βιβλίο στο πρόγραμμα και το δασκαλοκεντρικό σύστημα.
4. Η ύπαρξη οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικού πίνακα, για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων.
Η συνεργασία των ίδιων των μαθητών είναι η υπεράνω όλων προϋπόθεση, προκειμένου η
δράση να εφαρμοστεί. Οι μαθητές πρέπει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να αντιληφθούν ότι με αυτές τις καινοτόμες μεθόδους όχι μόνο το μάθημα θα γίνει πιο ευχάριστο και
δημιουργικό, αλλά και οι ίδιοι θα αποκτήσουν γνώσεις και κομβικές δεξιότητες, που θα
τους φανούν εξαιρετικά χρήσιμες και στη συνέχεια του μαθητικού τους βίου και, πρωτίστως, στην υπόλοιπη ζωή τους. Ιδιαίτερη αξία, εξάλλου, έχει η επικοινωνία και η επαφή με
παιδιά μιας άλλης χώρας, ίσως από ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Το βιβλίο από μόνο
του και η στείρα απομνημόνευση δεν συνάδουν, πλέον, με το σύγχρονο και ενεργό πολίτη,
που ευαγγελίζεται το νέο, ψηφιακό σχολείο. Οι δημιουργίες των μαθητών, που παραμένουν στην πλατφόρμα, είναι, άλλωστε, και ο καλύτερος αντίλογος σε όλους όσοι έχουν ενδοιασμούς για τα μαθησιακά οφέλη μέσω eTwinning.
Συμπεράσματα
Ο καλύτερος τρόπος εμπέδωσης της γνώσης είναι η βιωματική πρόσληψη και η δραστική
επαφή με το μάθημα. Μαθαίνω ιστορία, όταν κάνω ιστορία. Όσο και αν ακούγονται φωνές
εναντίον της τεχνολογικής αντίληψης, η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί ενεργούς πολίτες, με κρίση και αντίληψη των τεκταινόμενων σε μια εποχή, όπου όλα πια μεταφράζονται
ψηφιακά. Ο κύριος ρόλος μεταφοράς της τεχνογνωσίας, αλλά και προώθησης της καινοτομίας, ανήκει, αποκλειστικά, στον εκπαιδευτικό. Ασφαλώς, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτόν και το βιβλίο, αλλά, σίγουρα, η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να κινητοποιήσει τη
φαντασία του μαθητή, τις αισθήσεις του και τη δράση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το βιβλίο λειτουργεί ως αρωγός και σύμβουλος, αλλά η συμβολή του παραμένει αδρανής
και στάσιμη. Το σχολείο είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων και όχι μόνο μια άσπρη σελίδα.
Οι μαθητές χρειάζονται δράση, κίνητρα, δραστηριότητες, συμμετοχή στην ιστορική πραγματικότητα. Το γνωσιακό οικοδόμημα, που χτίζουν οι ίδιοι, παραμένει στον ψυχισμό τους
και αναπαράγεται στη μνήμη τους. Άλλωστε, μιλάμε για παιδιά και η ιστορία, μέσω του
eTwinning, γίνεται παιχνίδι γνώσης, φαντασίας, αναστοχασμού, βιωματικής εμπλοκής. Αδρανείς και αμέτοχοι μαθητές απέδειξαν, περίτρανα, ότι με τις τεχνολογικές τους γνώσεις,
«έδωσαν», πραγματικά, ένα «μάθημα» επιχειρηματολογίας σε όσους δυσφορούσαν με
τον παθητικό ρόλο τους στο σχολείο. Κάθε μαθητής μαθαίνει με τον δικό του τρόπο, γι’ αυτό και προβλέπεται ποικιλία δραστηριοτήτων που να απευθύνονται σε πολλά είδη ευφυΐας.
Οι μαθητές έμαθαν να συνδυάζουν τα φιλολογικά μαθήματα με την τεχνολογία, που δεν
λειτουργεί για να εντυπωσιάσει, όπως πολύ συζητείται, αλλά για να συνδράμει σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση δύσκολου ιστορικού υλικού, με πρωταγωνιστές μαθητές Γυμνασίου. Ας μην ξεχνάμε, ότι παιδί σημαίνει παιχνίδι. Και, εδώ, συνδυάστηκαν άψογα, η μάθηση
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και το παιχνίδι. Είναι γεγονός ότι η πλατφόρμα του eΤwinning προκάλεσε, εξαρχής, το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών, καθώς παρέχει τις τεχνολογικές ευκολίες και
ένα παιδαγωγικά φιλικό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν, υποδυόμενοι διαφορετικούς ρόλους διαχειριζόμενοι τη μάθηση. Έψαξαν, ανακάλυψαν, δημιούργησαν και ανάρτησαν το επίτευγμά τους. Ίσως, ακούγοντας, πια, για το μάθημα της
ιστορίας, να μη δυσανασχετούν αλλά να θυμούνται ευχάριστα κάποιες διαδρομές που
έκαναν στα μονοπάτια της. Υπήρχε πάντα συνάφεια με τους σκοπούς και τους στόχους των
προγραμμάτων σπουδών της τάξης, αν και το συγκεκριμένο θέμα δεν περιορίστηκε μόνο σε
μια χρονική περίοδο, αλλά συνδυάστηκε με όλη την ελληνική ιστορία, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία αναμόχλευσης, ανάκλησης και αναστοχασμού σε θέματα προηγούμενης
ύλης. Ο σχεδιασμός της δράσης έγινε έτσι, ώστε να ανατροφοδοτεί την ιστορική σκέψη των
μαθητών, δίνοντας χώρο σε διαμορφωτική αξιολόγηση. Ο μαθητής εργάζεται σε ανοιχτό
περιβάλλον διερεύνησης, που χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα ελέγχου από το χρήστη
επιτρέποντας έτσι ανοιχτό πλαίσιο δραστηριοτήτων. Η δικτύωση με τα άλλα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών. Η διδάσκουσα μπόρεσε να κατανοήσει δυσκολίες και εμπόδια,
μέσα από την διερευνητική και ανακαλυπτική πορεία μάθησης των μαθητών, αλλά και να
διευκολύνει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, απαραίτητη προϋπόθεση διεκπεραίωσης του
στόχου. Η δραστηριότητα συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης
και καλλιέργειας των μαθητών, αλλά και στην τόνωση της ιστορικής τους αυτοπεποίθησης,
σε καιρούς πολιτικά χαλεπούς για τη χώρα, καθώς είδαν το παρελθόν να αποδεικνύει περίτρανα – όπως είπαν - τη γενναιότητα, την υπεροχή και την υπερηφάνειά τους, ως λαού. Ο
τρόπος διερεύνησης και έρευνας, σε όλες τις δραστηριότητες, καλλιέργησε τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες, ουσιαστικά οι μαθητές κατέκτησαν τη μεταγνώση, έμαθαν πώς να μαθαίνουν, αλλά και να αυτοαξιολογούνται. Ενεργοποιήθηκε η φαντασία τους και, ταυτόχρονα, καλλιεργήθηκε το αίσθημα της ευθύνης μέσω των πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν σε
θέματα οργάνωσης. Το σημαντικότερο όλων απέκτησαν αγαπητούς συνεργάτες σε σχολεία
της Ευρώπης, συνεργάστηκαν άψογα τηρώντας το αρχικό «κοινωνικό συμβόλαιο» με τη
διδάσκουσα, αλλά και μεταξύ τους, έμαθαν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία εκπαιδευτικών
λογισμικών, που θα τους φανούν χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία τους (projects), αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα της ιστορίας, διαμόρφωσαν ελεύθερη κρίση αλλά και κριτική, και
το σπουδαιότερο όλων, αγάπησαν το μάθημα της Ιστορίας.
Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει και στους γονείς των μαθητών- οι οποίοι ενημερώθηκαν και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους από την αρχή- το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών
τους για το -κάποτε- ανιαρό μάθημα της Ιστορίας, χωρίς, βέβαια, να φαντάζονται όποια
θετική επίδραση του προγράμματος στη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών τους.
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Πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Τσιπλακίδης Ιάκωβος
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
tsiplakides@hotmail.com
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Περίληψη
H ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους αποτελούν μια πρόκληση για το Λύκειο. Η πρόσφατη εισαγωγή
των ερευνητικών εργασιών (projects) στην Α’ και τη Β’ τάξη του Λυκείου, ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου, αποτελεί αναμφίβολα μια εκπαιδευτική καινοτομία. Αν και σε θεωρητικό επίπεδο παρέχει δυνατότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο,
κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πραγματοποίησης ερευνητικών εργασιών στην Α΄ τάξη του Λυκείου, αναδύθηκαν δυσκολίες και προκλήσεις. Αντικείμενο της εργασίας μας αποτελεί η αποτελεσματική ένταξη των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ερευνητικών
εργασιών. Παρουσιάζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βοηθήσουν
στην πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών και τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν.
Υποστηρίζουμε ότι η σχέση ανάμεσα στις ερευνητικές εργασίες και την χρήση των Τ.Π.Ε.
είναι πολύ στενή και μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία.
Λέξεις - κλειδιά: Λύκειο, Ερευνητικές εργασίες, Τ.Π.Ε.
Εισαγωγή
Από τη σχολική χρονιά 2011-2012, οι ερευνητικές εργασίες (projects) θεσμοθετήθηκαν ως
μια διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος της Α’ Λυκείου, και εντάσσονται
στη γενικότερη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου (Ματσαγγούρας, 2011). Επίσης, από το σχολικό έτος 2012-2013 οι ερευνητικές εργασίες εισάγονται και στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου ως μια διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών που υλοποιεί βασικές αρχές του
Νέου Σχολείου. Οι ερευνητικές εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου
και έχουν διάρκεια ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους.
Η μεθοδολογία project αποτελεί μία πολυσύνθετη μορφή διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας με κύρια χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία, την αυτονομία και την αυτενέργεια των
μαθητών, με στόχο τη σύνδεση πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας, την ομαδική
δράση και τη συμμετοχή όλων στη διδακτική διαδικασία (Κόπτσης, 2009). Η εφαρμογή της
βασίζεται στις ακόλουθες παιδαγωγικές παραδοχές οι οποίες διατυπώθηκαν από πολλούς
μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς: α) την ανάπτυξη της χειρωνακτικής εργασίας ως αντίβαρο
στην πρακτική της απομνημόνευσης και του βερμπαλισμού, β) την ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των καταρτιζόμενων στη μαθησιακή διαδικασία, και γ) την αξιοποίηση των
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γεγονότων που σχετίζονται με την άμεση πραγματικότητα ως αφετηρία για μάθηση (Χρυσαφίδης, 2005). Η αξιοποίηση της μεθόδου συνδέθηκε με την εσωτερική μεταρρύθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας συνθετικά στοιχεία της οποίας είναι α) το άνοιγμα του σχολείου
στην τοπική κοινωνία, β) η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, γ) η αξιοποίηση του άμεσου χώρου ως
αφετηρία για μάθηση, δ) η συστηματική μελέτη και προσέγγιση των καθημερινών προβλημάτων στο χώρο του σχολείου, ε) η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Βρεττός & Καψάλης, 1997). Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αντίληψης ο ρόλος του εκπαιδευτή δεν είναι
ο κεντρικός, αλλά καθοδηγητικός, συμβουλευτικός, και διαμεσολαβητικός (Κοσσυβάκη,
2006).
Αν και τα στάδια της υλοποίησης μιας ερευνητικής εργασίας, αλλά και το περιεχόμενό τους
ποικίλουν ανάλογα με τη φύση και τους, αλλά και ανάλογα με το ομαδοσυνεργατικό σχήμα
κατανομής του θέματος που ακολουθεί η ομάδα, μπορούν να ακολουθηθούν διάφορα
στάδια, που συνήθως περιλαμβάνουν: (α) τον προβληματισμό, (β) τον προγραμματισμό των
διδακτικών δραστηριοτήτων, (δ) τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και την οργάνωση δεδομένων, και (δ) την αξιολόγηση. Τα τελικά προϊόντα της διεπιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας, που αναπτύσσει η μαθητική ομάδα, είναι (α) η ερευνητική έκθεση, (β) το τέχνημα
(κατασκευή, καλλιτεχνική σύνθεση, κολλάζ, αφίσα, βίντεο, δρώμενο) και (γ) η δράση παρέμβασης, όπως για παράδειγμα μια σχολική εκδρομή ή εκδήλωση με συγκεκριμένη εστίαση (Ματσαγγούρας, 2011).
Τα οφέλη από την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών
Στη σχετική βιβλιογραφία είναι γενικά αποδεκτό ότι η ένταξη των ερευνητικών εργασιών
δεν αποτελεί πανάκεια. Αναφέρονται, ωστόσο, πολλά οφέλη από την ενσωμάτωση των ερευνητικών εργασιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ενισχύουν την πρωτοβουλία των μαθητών, την ομαδική δράση, και συνδέουν την πνευματική με τη χειρωνακτική εργασία (Frey,
1986). Παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα «να φέρουν στο προσκήνιο και να πραγματευτούν ζητήματα που τους απασχολούν ή τους προβληματίζουν, να μετασχηματίσουν τις
αγωνίες και τα όνειρά τους, τις αμφιβολίες και την αμφισβήτησή τους σε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο, να αυτενεργήσουν και να δώσουν δημιουργικές διεξόδους στα ενδιαφέροντα
και τις δεξιότητές τους, να συναντήσουν και να συνεργαστούν με τον ‘άλλο’ - συμμαθητή,
συμμαθήτρια - και να αναπτύξουν σχέση με αυτόν, μέσα στο ίδιο το πεδίο του διδάσκωμαθαίνω, να εξοικειωθούν με τις αρχές της δημοκρατίας, συνομιλώντας με επιχειρήματα
στη βάση του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης» (Ματσαγγούρας, 2011). Παράλληλα, ενισχύουν την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη (Ματσαγγούρας,
2004). Οι μαθητές, εκτός από τις γνώσεις που προσλαμβάνουν, και οι οποίες είναι γνώσεις
ευρύτερες, αποκτούν επίσης σημαντικές δεξιότητες χρήσιμες στην καθημερινή πρακτική,
όπως να οργανώνουν το χρόνο τους, να συνεργάζονται με άλλους, να καταγράφουν τα δεδομένα, και να συνειδητοποιούν τις αδυναμίες και τα επιτεύγματά τους (Βλαχάκης, 2003).
Τέλος, η αξιοποίηση αυθεντικών πηγών πληροφοριών με αυθεντικούς στόχους, αυξάνει το
ενδιαφέρον των μαθητών, και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση (Brophy, 2004).
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Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη. Η
προσπάθεια εστιάζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εφαρμογών τους, και ειδικά
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στηρίζεται στις βασικές αρχές που απορρέουν από την γνωστική ψυχολογία και που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της παθητικότητας και ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή, και την ανάδειξή του ως ενεργό υποκείμενο, την αξιοποίηση των γνώσεων που φέρνουν στην τάξη οι μαθητές, την εστίαση στο «πως» μαθαίνουν οι μαθητές,
μαζί με το «τι μαθαίνουν», την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων, και την ενθάρρυνση εσωτερικών κινήτρων για μάθηση (Brophy, 2004).
Η αποτελεσματική και η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική τάξη για την
πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών είναι δυνατό να επιφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα και καινοτομίες. Ο εκπαιδευτικός εγκαταλείπει το ρόλο του μεταδότη
των γνώσεων και γίνεται διαμεσολαβητής της γνώσης, βοηθά στον αναστοχασμό, παρέχει
κίνητρα και διευκολύνει τη μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του μαθητή. Τα οφέλη
για τους μαθητές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας του μαθητή, την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης, και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, ενώ παράλληλα προσεγγίζουν τα διδακτικά αντικείμενα με διερευνητικό τρόπο αποκτώντας ενεργό και
δυναμικό ρόλο στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης (Κόμης, 2004).

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών
Μέσα στη σχολική τάξη του σύγχρονου Λυκείου, η χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το διαδίκτυο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να αξιοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία των τελικών προϊόντων της διεπιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας. Ειδικότερα, λογισμικό, όπως
προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης, βοηθούν στη συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης και διαφόρων ειδών τεχνημάτων. Επιπλέον, ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί
πεδίο εξεύρεσης αυθεντικών κειμένων, δεδομένων και πληροφοριών για την πραγματοποίηση της φάσης της συλλογής δεδομένων σε μια ερευνητική εργασία. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται, να ανταλλάσουν απόψεις, να αναζητούν υποστήριξη από
τον εκπαιδευτικό, αλλά και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Με άλλα λόγια, οι Τ.Π.Ε. μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησης
της ερευνητικής εργασίας, στην την ερευνητική διαδικασία (διατύπωση του προβλήματος,
τη συλλογή και τη επεξεργασία των δεδομένων, τη διατύπωση και τον σχολιασμό των συμπερασμάτων),αλλά και στα στάδια υλοποίησης του συλλογικού έργου, που περιλαμβάνει,
ανάμεσα στα άλλα, τον προγραμματισμό των δράσεων, την κατανομή ρόλων, αλλά και την
υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας. Ειδικότερα, στο στάδιο του προβληματισμού, οι εκ-
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παιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται επιλεγμένες ιστοσελίδες με σκοπό να ενημερωθούν για τα διάφορα ζητήματα τα οποία θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους, και δημιουργούν προϋποθέσεις ερευνητικής – ερμηνευτικής και κριτικής ανάλυσης της υπάρχουσας
πραγματικότητας (Φραγκούλης και Τσιπλακίδης, 2009). Ιδιαίτερη σημασία για τη διεξαγωγή
του επόμενου σταδίου, τον προγραμματισμό των διδακτικών δραστηριοτήτων, έχει η χρήση
των Τ.Π.Ε., και ειδικότερα του διαδικτύου. Ο σχεδιασμός της δράσης της κάθε ομάδας απαιτεί την επίσκεψη επιλεγμένων ιστοσελίδων, την αναζήτηση και την καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών ανάλογα με το ρόλο που έχει αναλάβει η κάθε ομάδα. Στο επόμενο
στάδιο, η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι επίσης σημαντική. Η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και η
οργάνωση δεδομένων απαιτούν τη χρήση επεξεργαστή κειμένου για τη συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης, αλλά και προγράμματος παρουσίασης (π.χ. PowerPoint). Τέλος, εφόσον τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε όλη την τάξη με τη μορφή πόστερ και προφορικών παρουσιάσεων, η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητη (π.χ. η χρήση προτζέκτορα).
Η εμπειρία από τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών
Η εμπειρία μας από την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012 έδειξε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών. Πρώτον, πολλοί μαθητές δεν
έχουν επαρκείς δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες, σχετικές με το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας που υλοποιούν μέσα από
τον πραγματικά τεράστιο όγκο πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η
εξεύρεση κατάλληλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, και οι τεχνικές αναζήτησης προϋποθέτουν δεξιότητες με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι όλοι οι μαθητές. Επιπλέον, σε σχέση
και με το προηγούμενο, αρκετοί μαθητές δεν έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες
που θα τους επιτρέψει να διακρίνουν ανάμεσα σε αξιόπιστες ή μη πηγές συλλογής δεδομένων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, παρόλο το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, ένας αριθμός μαθητών δεν γνωρίζει σε επαρκές
επίπεδο τη χρήση επεξεργαστή κειμένου και προγραμμάτων παρουσίασης (π.χ.
PowerPoint). Υποστηρίζουμε ότι αποτελεί μια πρόκληση για το σχολείο να εφοδιάσει τους
μαθητές με αυτές τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου.
Μια επιπλέον πρόκληση αποτελεί η ελλιπής υποδομή σε Τ.Π.Ε. που συναντάται σε πολλά
σχολεία. Μια αργή σύνδεση στο διαδίκτυο, απαρχαιωμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και
έλλειψη του κατάλληλου λογισμικού (software), μπορούν να αποθαρρύνουν τη χρήση των
Τ.Π.Ε., και να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ομαλή πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας. Επιπλέον, ιδιαίτερα σε σχολεία με πολλούς μαθητές συχνά ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μικρός και δυσχεραίνει την εργασία.
Συμπέρασμα
Σε αυτή την εργασία επιχειρήσαμε να δείξουμε ότι η πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική και παιδαγωγική
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και
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ιδιαίτερα στο Λύκειο, αποτελεί η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων των μαθητών. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο μπορεί να
αποτελέσει μια πρόσφορη μέθοδο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Φυσικά,
αυτή η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ωστόσο, δεν προκύπτει με «αυτόματο» και φυσικό τρόπο,
αλλά χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια έτσι ώστε πράγματι να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Τέλος, θεωρούμε ότι εμπλουτίσαμε τη σχετική συζήτηση με θεωρητικά, αλλά
και πρακτικά ζητήματα και προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε
να υπάρχει αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο.
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Προτάσεις διδασκαλίας για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη Λογοτεχνία και
τη Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών

Βάλια Λουτριανάκη
Φιλόλογος-εκπαιδευτικός (Αρσάκειο Ψυχικού), εκπαιδεύτρια ρητορικής και επικοινωνίας,
DEA, υπ. Δρ, Επιμορφώτρια για τα νέα ΠΣ
valialoutrianaki@yahoo.gr
Εισαγωγικά
H παρούσα εισήγηση περιγράφει μια πρόταση για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στο πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας και της
Γλώσσας. Η θεματική που έχει επιλεγεί είναι το Περιβάλλον (Α΄ Γυμνασίου). Η ιδιαιτερότητα του σεναρίου έγκειται στο ότι συνδυάζει την αξιοποίηση των ΤΠΕ με την καλλιέργεια του
προφορικού λόγου και της δημιουργικής σκέψης και γραφής.
Λέξεις - κλειδιά: διαδραστικός πίνακας, προφορικός λόγος, Λογοτεχνία και Γλώσσα, ομάδες
Θεωρητικό πλαίσιο – μεθοδολογία
Το παρόν σενάριο αξιοποιεί το διαδραστικό πίνακα εφαρμόζοντας ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ένα εποικοδομιστικό πλαίσιο μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες
έχουν επιλεγεί με γνώμονα την κοινωνική φύση της δημιουργικότητας, όπως την περιγράφει ο Gerhard Fischer (2011): Η δημιουργικότητα δεν συμβαίνει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά μέσα στην αλληλεπίδραση της ατομικής σκέψης με το κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο. Για να επιτευχθεί αυτή η αλληλεπίδραση, ο συντονιστής-δάσκαλος επιτρέπει στα
ποικίλα και συχνά αντιφατικά χαρακτηριστικά των μαθητών να αναδεικνύονται και να συμβάλουν εξίσου σε κάθε διαδικασία.
Επιπλέον, τα λογισμικά που προτείνονται (καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης,
καθώς και έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργικότητας) υπάγονται και αυτά στο πλαίσιο
των κοινωνικοπολιτιστικών θεωριών, του εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού (Κόμης, 2004).
Τέλος, η προτεραιότητα που δίνεται σε επικοινωνιακές διαδραστικές δράσεις ευχέρειας
λόγου (fluency activities) (Μιχάλης, 2009) έχει στη βάση της μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας.
Είδος διδακτικής πρακτικής
Σχέδιο εργασίας, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ρητορικά αγωνίσματα (νοηματική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, προτρεπτικός λόγος, debate), δραστηριότητες προφορικού λόγου και δημιουργικής γραφής.
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Tίτλος σεναρίου: Στη μάχη για το περιβάλλον (προτεινόμενη διάρκεια: 10 ώρες)
Η μορφή της παρούσας πρότασης ακολουθεί το τυπικό των διδακτικών σχεδίων της Λογοτεχνίας, μπορεί όμως να εφαρμοστεί με την ίδια δομή και στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας.
Παρουσιάζονται οι Α΄ και Γ΄ φάσεις της διδασκαλίας, δηλ. οι πριν και μετά την ανάγνωση,
που ενδείκνυνται περισσότερο για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα.
Στη Β΄ φάση –κατά την ανάγνωση– οι ομάδες ασχολούνται κυρίως με την ανάγνωση, συζήτηση και επεξεργασία ολόκληρων βιβλίων ή εκτενών κειμένων.
Σκοποθεσία
Οι μαθητές αναμένεται:




•

να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα,
να συνειδητοποιήσουν τις πολλές διαστάσεις ενός περιβαλλοντικού προβλήματος,
να επισημάνουν τη σημασία αναζήτησης των κατάλληλων χειρισμών και προτάσεων /
ιδεών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων,
να παρακινηθούν σε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά,
να αξιολογήσουν τους τρόπους / μέσα πειθούς που αξιοποιεί ένα λογοτεχνικό κείμενο οικολογικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την αισθητική απόλαυση που προσφέρει.
Δεξιότητες

Οι μαθητές αναμένεται:
•
•

•
•

να μπορούν να εντοπίζουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο
και σε μία πολυτροπική ιστοσελίδας για το περιβάλλον,
να διακρίνουν τα μέσα με τα οποία ένα λογοτεχνικό κείμενο και μια πολυτροπική ιστοσελίδα μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να προτρέψει για την προστασία του περιβάλλοντος,
να διατυπώνουν άποψη σχετικά με τον τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν αποτελεσματική
τη συμμετοχή όλων στη μάχη για το περιβάλλον.
να εξοικειωθούν με τον διαδραστικό πίνακα και να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά.
Μεθόδευση της διδασκαλίας

Α΄ φάση: Πριν την Ανάγνωση (5 ώρες). 1η διδακτική ώρα: Προετοιμασία: Από την προηγούμενη διδακτική ώρα έχει ζητηθεί να έχουν μαζί τους οι μαθητές φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή με θέματα από τη φύση, που έχουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους τραβήξει. Εμφανίζονται στο διαδραστικό πίνακα όλες οι εικόνες που έφεραν οι μαθητές. Αφού δοθούν
3-4 λεπτά για παρατήρηση, ο καθηγητής ζητά από κάθε ομάδα να συζητήσει και να επιλέξει
την εικόνα που τις έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας
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σηκώνεται στο διαδραστικό πίνακα, μεγεθύνει την εικόνα που επέλεξε η ομάδα του, γράφει
από κάτω μία λεζάντα, αιτιολογεί την επιλογή ης ομάδας τους και στο τέλος βάζει σε κύκλο
το σημείο εκείνο που θεωρεί ότι πρέπει όλοι να παρατηρήσουν με μεγαλύτερη
προσοχή. Στη συνέχεια ο καθηγητής προβάλει στο διαδραστικό πίνακα την
εικόνα που παρατίθεται δεξιά και πραγματοποιεί μια δραστηριότητα κατιδεασμού (brainstorming): Ακούει λέξεις και φράσεις που έρχονται στο
μυαλό των μαθητών και που εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με αυτή την εικόνα και τις σημειώνει στο διαδραστικό
πίνακα. Ένας εθελοντής σηκώνεται και μέσα σε ένα λεπτό επιλέγει και
βάζει (σύροντας) σε όποια σειρά θέλει αυτές τις λέξεις. Στη συνέχεια εκφωνεί έναν σύντομο λόγο, στον οποίο αξιοποιεί όλες αυτές τις ιδέες. Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται και με έναν δεύτερο εθελοντή.
2η διδακτική ώρα : Προετοιμασία: Από την προηγούμενη διδακτική ώρα έχει ανατεθεί σε
μαθητές να ετοιμάσουν εκφραστική ανάγνωση κειμένων (από το σχολικό βιβλίο ή άλλες).
Νοηματική / εκφραστική ανάγνωση με αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα: Ο καθηγητής είναι καλό να δίνει έμφαση στη διαδικασία της ανάγνωσης από τους ίδιους τους μαθητές. Μπορεί να παρουσιάσει στο διαδραστικό πίνακα παραδείγματα κειμένων, που υπογραμμίζει κατάλληλα επιτόπου, σύμφωνα με τις παρακάτω βασικές συμβουλές:
Τι προσέχουμε στη νοηματική / εκφραστική ανάγνωση:
•
•
•
•
•
•

Δύναμη των λέξεων (υπογραμμίζω τις λέξεις που έχουν «βάρος» νοηματικό ή συναισθηματικό) – τονίζω ιδιαίτερα ονόματα και αριθμούς.
Ρυθμός – ένταση φωνής (ποικιλία ανάλογα με το περιεχόμενο).
Στίξη κειμένου (άψογη απόδοση)
Παύσεις (προσδίδουν δραματική ένταση και ξεκουράζουν τον ακροατή).
Οπτική επαφή με κοινό κατά διαστήματα.
Μετρημένη χρήση κίνησης σώματος και χεριών.

Τα κείμενα που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές προβάλλονται στο διαδραστικό πίνακα. Κάθε
μαθητής σηκώνεται όρθιος και αναγιγνώσκει το κείμενό του. Ο καθηγητής, χρησιμοποιεί
συγκεκριμένα σύμβολα, για να ενσωματώσει κάποιες από τις παραπάνω συμβουλές μέσα
στο κείμενο ως οδηγίες: Διπλή υπογράμμιση για τις λέξεις που πρέπει να ακουστούν έντονα, διακεκομμένη υπογράμμιση όπου ο ρυθμός της ανάγνωσης πρέπει να γίνει πιο αργός,
δύο κάθετες γραμμές όπου είναι καλό να γίνει παύση, μέσα σε κύκλο οι λέξεις-φράσεις που
προτείνει να ειπωθούν με το βλέμμα στραμμένο στο ακροατήριο. Στη συνέχεια μπορεί να
ζητήσει από τις ομάδες να κάνουν το ίδιο και να αξιολογήσουν το κατά πόσο βοηθήθηκαν
στην καλύτερη προετοιμασία της ανάγνωσης. Ακολουθούν οι υπόλοιπες αναγνώσεις.
Προτεινόμενα κείμενα:
 ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου: Γ. Δροσίνης, Θαλασσινά τραγούδια, Γιάννης Ρίτσος, Τζιτζίκια στήσαν
το χορό, Οδυσσέας Ελύτης, Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι, Κώστας Κρυστάλλης, Ηλιοβασίλεμα
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ΚΝΛ Β΄ Γυμνασίου: Κώστας Ι. Χαρπαντίδης, Χαλασμένες Γειτονιές, Ινδιάνος Σιατλ, Ένα
παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο
Ενδεικτικές ερωτήσεις για τις ομάδες (που μπορούν να δοθούν και ως ατομικές εργασίες, κατ’ επιλογήν του καθηγητή):
Για τα ποιήματα:
Ποιες αισθήσεις σας «ενεργοποιήθηκαν» κατά την πρώτη ανάγνωση αυτών των ποιημάτων; (απαντήστε και ως ακροατές και ως αναγνώστες).
Προσεγγίστε κάθε ένα από αυτά τα κείμενα με βάση τις πέντε αισθήσεις. Σχολιάστε
στην ομάδα σας ποια υπερισχύει / υπολείπεται σε σχέση με τις άλλες / απουσιάζει εντελώς.
Ποιες σκέψεις / ποια συναισθήματα σας γεννούν αυτές οι εικόνες της φύσης;
Για τα πεζά:
Αναζητήστε τα σημεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο Ινδιάνος Σιατλ είχε επισκεφτεί
μια πόλη σαν εκείνη που περιγράφει στο κείμενό του ο Κώστας Χαρπαντίδης.
Αναζητήστε, με οδηγό την «ηρεμία», και την «άλλη γραφή» του ίδιου νοήματος από
τον Κ. Χαρπαντίδη.

4η και 5η διδακτική ώρα: Ιστοσελίδες ΜΚΟ
Ο καθηγητής προετοιμάζει την τάξη για την ηλεκτρονική παρουσίαση που θα ακολουθήσει
και εξηγεί τις ερωτήσεις, ώστε να κρατούν όλα τα μέλη της ομάδας σημειώσεις. Κάθε διαφάνεια προβάλλεται για 5 λεπτά και οι ομάδες κρατούν σημειώσεις και συζητούν με συντομία για τις ερωτήσεις 1-2. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν, εφόσον ο διαδραστικός πίνακας είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, ο καθηγητής να επεκτείνει την «ξενάγηση» στις ιστοσελίδες.
Η ηλεκτρονική παρουσίαση περιλαμβάνει τις αρχικές σελίδες περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η WWF, Greenpeace, Αρκτούρος κ.ά.
Ερωτήματα κοινά για όλες τις ομάδες
Οι γραμματείς / πρακτικογράφοι καλούνται να αντιγράψουν σε ένα χαρτί τις παρακάτω
ερωτήσεις, τις οποίες θα συζητήσουν όλοι μαζί μετά την παρουσίαση:
1. Σημειώστε στο διαδραστικό πίνακα κάποιες λέξεις που θεωρείτε ότι συνδέονται με το
σκοπό της περιβαλλοντικής οργάνωσης και αναζητήστε τη σημασία όσων δεν γνωρίζετε στο
Λεξικό. Εάν ο διαδραστικός πίνακας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, γίνεται προβολή
λήμματος ηλεκτρονικού λεξικού.
2. α) Με ποιον τρόπο προσπαθούν αυτές οι αρχικές ιστοσελίδες να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη; β)Απευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία αναγνωστών; γ) Σε
ποια οργάνωση θα αποφασίζατε να εγγραφείτε ως μέλος και γιατί; (μπορεί να δοθεί και ως
εργασία για το σπίτι)


ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου: Λουίς Σεπούλδεβα, Το μαύρο κύμα
Ενεργό μέλος της Greenpeace ήταν και ο Χιλιανός συγγραφέας Λουίς Σεπούλδεβα. Αφού
διαβάσετε το απόσπασμα από το μυθιστόρημα Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε έναν
γλάρο να πετάει (σελ. 203, ΚΝΛ Α΄ Γυμνασίου), συζητήστε με την ομάδα σας τι συναισθήματα σας γεννά η παρακάτω φράση του γλάρου που έχει κολλήσει απελπισμένος
στο πετρέλαιο: «Η μαύρη κηλίδα. Η μαύρη μάστιγα. Περιμένοντας το τέλος της, η Κεν-
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γκά έπιασε να καταριέται τους ανθρώπους. “Όχι όμως όλους… Να μην είμαι και άδικη”,
έκρωξε αδύναμα».
Προτεινόμενα βιβλία προς επιλογή από τις ομάδες για τη Β΄ φάση

Μπορούν να παρουσιαστούν στο διαδραστικό πίνακα τα εξώφυλλα των παραπάνω βιβλίων,
να γίνει απόκρυψη των τίτλων και να ζητηθεί από την τάξη να τους μαντέψει από την εικόνα
του. Ή να δοθούν οι τίτλοι σε μία στήλη και δίπλα να προβληθούν τα εξώφυλλα και να ζητηθεί από τους μαθητές να κάνουν την αντιστοίχηση. Μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση για
τον τρόπο με τον οποίο ο εικονογράφος προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη
ήδη από την εικόνα του εξωφύλλου.
Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση (5 ώρες): Στη μάχη για το περιβάλλον
Εισαγωγική ηλεκτρονική παρουσίαση, ιδέες για ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες
Κερατέα Αττικής: Εικόνες μιας μάχης για το περιβάλλον
• Συμπληρώστε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα, συνθήματα, λέξεις, εικόνες και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ενδυναμώσει την πειθώ
του μηνύματος που θέλουν να στείλουν οι κάτοικοι της Κερατέας.
• Συζητήστε στην τάξη τούς τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι της Κερατέας αποφάσισαν να δώσουν τη δική τους μάχη για την πόλη τους, προκειμένου να αποτρέψουν τη
δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων. Ποιον / ποιους και γιατί θεωρείτε
περισσότερο αποτελεσματικούς;
•
Πώς θα δίνατε εσείς τη δική σας μάχη για το περιβάλλον;
Σκεφτείτε / αναζητήστε το βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που βασανίζει / απειλεί
την περιοχή σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόβλημα που αφορά κάποια
άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Επιλέξτε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους για να συμβάλετε στην αντιμετώπιση /
στον περιορισμό αυτού του προβλήματος.
Στην παρουσίαση της δικής σας πρωτοβουλίας για το περιβάλλον φροντίστε να ενημερώσετε την τάξη για τα εξής θέματα και να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο το
διαδραστικό πίνακα:
- Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και σε ποια περιοχή αφορά; Μπορείτε να προβάλετε
στο διαδραστικό πίνακα εικόνες από το Google Earth και να κυκλώσετε τα όρια της προβληματικής περιοχής.
- Τι στοιχεία γνωρίζω σχετικά με τις διαστάσεις του; Προβάλετε στο διαδραστικό πίνακα
άρθρα, στατιστικούς πίνακες, βίντεο με μαρτυρίες κατοίκων και ό,τι άλλο πιστεύετε ότι θα
συμβάλει στην πληρέστερη ενημέρωση των συμμαθητών σας.
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- Γιατί επέλεξα τον συγκεκριμένο τρόπο ευαισθητοποίησης των γύρω μου; Σε ποιους απευθύνομαι ακριβώς;
- Ποια βήματα σχεδίασα αρχικά και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισα κατά την πραγματοποίηση της εργασίας μου;
- Τι ανταπόκριση / αντίδραση περιμένω να «πυροδοτήσει» η πρωτοβουλία μου; Ρωτήστε
μετά το τέλος, σε μια δημοσκόπηση που θα διενεργήσετε μεταξύ των συμμαθητών σας, με
τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, εάν και κατά πόσον πείστηκαν / ευαισθητοποιήθηκαν από την εργασία της ομάδας σας.
- Ποιες ήταν οι πηγές μου;
1. Δημιουργική γραφή με θέμα το περιβάλλον: Αφού διαβάσετε τις παρακάτω συμβουλές
που δίνει μια δασκάλα δημιουργικής γραφής (Ελένη Σβορώνου, Εργαστήριο του Παιδικού
Βιβλίου, ΕΚΕΒΙ, http://www.svoronou.gr/?p=380), συζητήστε με την ομάδα σας κατά πόσο
τα βιβλία / το βιβλίο που διαβάσατε ανταποκρίθηκε σε αυτά τα κριτήρια (να αναφέρετε
συγκεκριμένα παραδείγματα). Στη συνέχεια ο καθένας / κάθε ομάδα θα αναλάβει να γράψει το δικό του / δικό της διήγημα για το περιβάλλον (χωρίς περιορισμό σελίδων και με
ελεύθερο θέμα), προσπαθώντας να αξιοποιήσει όσες παραπάνω συμβουλές δημιουργικής
γραφής μπορεί. Στο τέλος μπορείτε να εμπλουτίσετε το έργο σας με εικόνες, φωτογραφίες,
ζωγραφιές και ό,τι άλλο σας εκφράζει και να παρουσιάσετε το πολυτροπικό κείμενό σας
στο διαδραστικό πίνακα. Τα σχόλια, οι προτάσεις και οι πιθανές διορθώσεις που θα ακούσετε από τους συμμαθητές σας μπορούν να σημειωθούν επάνω στο διαδραστικό πίνακα,
να τις αποθηκεύσετε και να τις πάρετε μαζί σας για συζήτηση και ενσωμάτωση. Οι συμβουλές μπορούν να προβληθούν παράλληλα με το κείμενο στο διαδραστικό πίνακα και να χρησιμεύσουν ως κριτήρια και βάση του σχολιασμού.
2. Γυρίζω ένα βίντεο για το περιβάλλον. Εμπνεύσεις στο διαδραστικό πίνακα:
http://youtu.be/oROsbaxWH0M
3. Συνθέτω ένα τραγούδι για το περιβάλλον. Έμπνευση στο διαδραστικό πίνακα: Earth
Song – Michael Jackson http://www.youtube.com/watch?v=4FZcAzZOyOg
4. Μια αφίσα για το περιβάλλον. Στείλε το μήνυμά σου σε όλους! Ζήτησε από τους συμμαθητές σου τα δικά τους συνθήματα για την αφίσα σου και σημείωσέ τα στο διαδραστικό
πίνακα, σε όποιο σημείο της αφίσας θεωρείς καλύτερο.
Αξιολόγηση σεναρίου
Το παρόν σενάριο αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών κυρίως γιατί προωθεί ιδιαιτέρως την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ο διαδραστικός πίνακας λειτουργεί στο
επίκεντρο του μαθήματος ως σημείο αφόρμησης, έναρξης συζητήσεων, προβληματισμού
και δημιουργικής δράσης. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία προσφέρει γρηγορότερο ρυθμό, μεγαλύτερη ποικιλία ερεθισμάτων και ευκαιρίες συμμετοχής όλων των μαθητών (βλ. και Νιάρρου και Γρουσουζάκου, 2007, για σχετικά ερευνητικά δεδομένα από τον
διεθνή και ελληνικό χώρο).
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Στο μουσείο των Μυκηνών. Τα μυστικά ενός αγγείου - Μια εκπαιδευτική περιήγηση
Μπιλιούρη Αργυρή
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
arbiliouri@sch.gr

Περίληψη
Η εργασία αυτή με θέμα: « Στο Μουσείο των Μυκηνών- Τα μυστικά ενός αγγείου», προτείνει την αξιοποίηση και ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδακτική πράξη. Αποδέκτες οι μαθητές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και όποιος θέλει να είναι ενημερωμένος και πιστεύει ότι
η επίσκεψη σε ένα μουσείο δεν είναι χάσιμο χρόνου. Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό μουσειακής αγωγής, που σχεδιάστηκε για ιστοσελίδα και μπορεί να αξιοποιηθεί ως διαδικτυακό γνωστικό εργαλείο από ανήλικους και ενήλικες, Έλληνες και ξένους εφόσον είναι στην
ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η ιστοσελίδα, που δημιουργήθηκε, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για τους μάρτυρες ενός από τους πιο πολυσυζητημένους αρχαίους πολιτισμούς
και το σήμερα και αποτελεί εργαλείο ανάδειξης της ιστορίας του τόπου.
Λέξεις- κλειδιά: δημιουργία ιστοσελίδας, μουσειακή αγωγή, τοπική ιστορία, εκπαιδευτικό
υλικό, πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης και της
διάπλασής τους ως ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Απώτερος σκοπός της είναι να
συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά στην κοινωνία.
Οι ειδικότεροι στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων κατά συνέπεια είναι η απόκτηση
κοινωνικής ταυτότητας και συνείδησης, η καλλιέργεια και η αρμονική ανάπτυξη του πνεύματος και του σώματος, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η κατανόηση της σημασίας της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, η εκτίμηση και η σωστή χρήση των αγαθών του
σύγχρονου πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης, η ανάπτυξη πνεύματος, φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης.
Μέρος αυτών των στόχων μπορεί να καλυφθεί ικανοποιητικά από τη στοχοθεσία επιμέρους
μαθημάτων. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εκμεταλλεύεται τα ερεθίσματα που προσφέρει η
επικαιρότητα και η περιοχή, που βρίσκεται το σχολείο, να τα συνδέει με συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ώστε να τα αξιοποιεί κατάλληλα προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών και ενθαρρύνοντας την επαφή των παιδιών με την κοινωνία και το πολιτισμό.
Συγκεκριμένα, το μάθημα της Ιστορίας μπορεί να γίνει αποδοτικότερο συνδυασμένο με μια
επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο. Βέβαια πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο
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τρόπο ώστε να έχει άμεση σχέση με το γενικότερο σκοπό και τους ειδικότερους στόχους
του μαθήματος και να αποτελεί μέσο για τη βελτίωση και την ολοκλήρωση της διδασκαλίας
και επέκταση των γνώσεων που παρέχονται στο σχολείο. Παράλληλα η Μουσειακή Αγωγή
συνδυασμένη με διδακτικές ενότητες της Ιστορίας λειτουργεί εποικοδομητικά αν στόχος
είναι η απόκτηση γνώσεων με ανακαλυπτικές και βιωματικές μεθόδους, η κατανόηση του
διδακτικού αντικειμένου με δημιουργικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, του προβληματισμού, της φαντασίας και του αισθητικού κριτηρίου.
Η επίσκεψη σε ένα μουσειακό χώρο, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, απαιτείται η προετοιμασία του εκπαιδευτικού, η θετική στάση του και ο ενθουσιασμός για τα οφέλη της επίσκεψης, η ενημέρωση του για το αντικείμενο. Άλλη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ένας
προγραμματισμός, που να ακολουθεί τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και να βασίζεται στις νέες παιδαγωγικές αρχές, σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης και σε επιλεγμένες
μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Έτσι οι μαθητές προετοιμασμένοι, ενημερωμένοι και με ενεργοποιημένο το ενδιαφέρον, να συμμετέχουν σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα με μακροπρόθεσμα οφέλη.
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών, της επικοινωνίας και της πληροφορίας δίνει ένα σημαντικό
εργαλείο στην διδακτική διαδικασία αλλά κυρίως δίνει μια νέα διάσταση στην εκπαιδευτική
πράξη (Ζαράνης, 2001). Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο βοηθά σημαντικά
στην διεπιστημονική σύνδεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και τη διαθεματική
προσέγγιση διάφορων θεμάτων (Βακαλούδη, 2001). Επίσης η χρήση των εκπαιδευτικών
λογισμικών βοηθά το μαθητή όχι μόνο να αποθηκεύει πληροφορίες αλλά και να μετέχει
ενεργά στη διαδικασία της μάθησης δηλαδή να αναλαμβάνει την ευθύνη για το «τι» θέλει
να μάθει, το «πως» θέλει να το μάθει και το «πότε» θέλει να μάθει (Μακράκης, 2000). Η
θεωρία του εποικοδομισμού δεν θέλει εξωτερικό έλεγχο και αυστηρή καθοδήγηση αλλά
ζητά από το μαθητή να λειτουργεί με το δικό του ρυθμό και να ενδιαφέρεται για την κατασκευή της γνώσης και το στοχασμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τεχνολογία συμβάλλει στην
απελευθέρωση των εκπαιδευόμενων από εξωτερικούς ελέγχους και τους βοηθά να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δρώμενα (Μακράκης, 2000).
Η μάθηση απαιτεί μόχθο, υπομονή, επιμονή και διαρκή προσπάθεια. Μακρόχρονη, αποτελεσματική και ουσιαστική γνώση προκύπτει όταν ο μαθητής εμπλέκεται στη διαδικασία της
μάθησης και αυτενεργεί για να την αποκτήσει. Η παθητική αναπαραγωγή παρεχόμενων
γνώσεων δεν ενεργοποιεί τις νοητικές διεργασίες και οδηγεί σε πρόσκαιρη και επιφανειακή
μάθηση. Άρα οι μαθητικές δραστηριότητες, παρουσιασμένες με παιγνιώδη μορφή, πρωτότυπη παρουσίαση και προσαρμοσμένες στο πνεύμα των καιρών είναι πνευματικές προκλήσεις, που ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για συμμετοχή στην πρόσκτηση της γνώσης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η συλλογή δεδομένων με την παρατήρηση, την αναγνώριση και την ανάκληση, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων με την σύγκριση, την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση δομικών στοιχείων και η υπέρβαση δεδομένων με την επαλήθευση, περίληψη και αξιολόγηση των στοιχείων. Οι δραστηριότητες εκτός του ότι ενεργοποιούν τον μαθητή, του επιτρέπουν να εφαρμόζει ποικίλους τρόπους δράσης και τον βοηθούν
να συνειδητοποιήσει ότι η μάθηση συνδέεται στενά με την πράξη τόσο σαν γνώση όσο και
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σαν εφαρμογή. Επιπλέον, οι μαθητές ενθουσιάζονται όταν καλούνται να ολοκληρώσουν
μια δραστηριότητα και μάλιστα να την παρουσιάσουν.
Όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μοιράζονται τη γνώση, επικοινωνούν, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν γνώμες αναλαμβάνουν ρόλους (Ράπτης, 2004). Η συνεργατική μάθηση
σε ομάδες προετοιμάζει τους μαθητές για ρόλους που συνάδουν με έναν ενεργό, υπεύθυνο, συμμετοχικό πολίτη.
Οι συλλογικές συνθετικές εργασίες προσδίδουν ποιότητα στη μάθηση γιατί η γνώση προσλαμβάνεται δημιουργικά με την ενεργή δράση του μαθητή και την ανάπτυξη «ρόλων ζωής».
Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων βοηθά το μαθητή να μεταφέρει τις μαθησιακές καταστάσεις της σχολικής ζωής, στην καθημερινότητα της ενήλικης
ζωής του.
Η καθημερινότητα προσφέρει στον κάθε μαθητή μια πληθώρα ερεθισμάτων πολλαπλής και
ποικίλης μορφής. Κατά συνέπεια το σχολείο για να διατηρήσει την εκπαιδευτική του αξία
και να παραμείνει ζωντανός οργανισμός πρέπει να συμβαδίζει με τη δυναμική της κοινωνίας και να έχει προτάσεις που, συνταιριάζοντας τη σύγχρονη παιδαγωγική και την κοινωνική
πραγματικότητα, ισορροπούν τον καταιγισμό πληροφοριών που βομβαρδίζουν καθημερινά
ένα μαθητή.
Ο δάσκαλος οφείλει να οργανώσει τη διδασκαλία του αξιοποιώντας τις σύγχρονες μορφές
διδασκαλίας ώστε να κεντρίσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Η λειτουργία της τάξης σε ομάδες, η αναζήτηση της γνώσης, η διαδραστική σχέση μαθητή – γνώσης,
η παρουσίαση του διδακτικού αντικειμένου με ελκυστικό τρόπο , η εξακτίνωση της γνώσης
σε πολλά πεδία και ο συσχετισμός αυτής με το σήμερα είναι ζητούμενα και απαιτήσεις της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο μαθητής πρέπει να αποκτά σφαιρική αντίληψη για ότι μαθαίνει και να κατανοήσει ότι δεν
είναι μονοδιάστατο ένα θέμα αλλά ότι η γνώση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και
πραγματώνεται ταξιδεύοντας σε διάφορα γνωστικά πεδία.
Ένα καλό διδακτικό εργαλείο αλλά και ένα δυναμικό εποπτικό μέσο, που συμβάλλει στην
«κατασκευή γνώσης» είναι ο Η/Υ. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο – και, κυρίως, των ηλεκτρονικών υπολογιστών- βοηθά σημαντικά στην διεπιστημονική σύνδεση των
επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και τη διαθεματική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων
(Βακαλούδη, 2001). Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού «ο υπολογιστής λειτουργώντας
ως συμπλήρωμα κι όχι ως υποκατάστατο των διαφόρων δραστηριοτήτων» (Hoot, 1986)
συμβάλλει στην αναθεώρηση κάποιων σταδίων της διδασκαλίας, παρέχει περισσότερο
πληροφοριακό υλικό, πραγματοποιεί διαφορετικές δραστηριότητες, προτείνει ενεργητική
μάθηση.
Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Σε μια δασκαλοκεντρική διδασκαλία ο εκπαιδευτικός θα παρουσίαζε το διδακτικό αντικείμενο, θα έφερνε φωτογραφίες και κάποια βιβλία με εποπτικό υλικό και θα ακολουθούσε η
περιήγηση στο μουσειακό χώρο. Η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν με την συμπλήρωση κά-
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ποιου ερωτηματολογίου. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση έχει πλέον μείνει στην
ιστορία.
Στο νέο διδακτικό – μαθησιακό περιβάλλον, όπου αξιοποιείται η χρήση του Η/Υ, ο μαθητής
εργάζεται με περισσότερα μέσα και πραγματοποιεί ποικίλες δραστηριότητες. Ο δάσκαλος
γίνεται καθοδηγητής, κι όχι αυθεντία, και ενθαρρύνει το μαθητή να ανακαλύψει τις δικές
του διαδρομές μάθησης. Η τάξη γίνεται κοινότητα μάθησης. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι «οι τεχνολογίες αποτελούν έναν έξυπνο τρόπο για να αναθεωρήσουμε ορισμένες
πλευρές της διδασκαλίας» (Disessa, 1998).
Ο Η/Υ μπορεί να φέρει τον μαθητή σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο μέσα από την παρουσίαση εικόνων, δηλαδή να γίνει εργαλείο αναζήτησης, πειραματισμού και έκφρασης
στα χέρια του μαθητή. Η χρήση του υπολογιστή σαν συμπλήρωμα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει τη φιλοσοφία της διδασκαλίας, τη διαμόρφωση της τάξης και την φύση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Ως μέσο έρευνας, επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριών. Μπορούμε από το διαδίκτυο
να ανακτήσουμε πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου και από διαφορετικούς προορισμούς. Επιτρέπει την επικοινωνία με ανθρώπους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Ως μέσο έκφρασης του γραπτού λόγου. Με τους επεξεργαστές κειμένου, ο μαθητής μπορεί
να γράψει ένα κείμενο, να το διορθώσει συντακτικά και ορθογραφικά, να το επεξεργαστεί
και να το μετασυγγράψει σωστά.
Ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Η πολυαισθητηριακή παρουσίαση ενός θέματος κεντρίζει
το ενδιαφέρον των μαθητών και το διατηρεί αμείωτο ως το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εποπτικό υλικό που παρέχει είναι πλούσιο και μπορεί να είναι ποιοτικό.
Ως μέσο ενίσχυσης, εξάσκησης και εμπέδωσης. Η ελκυστική παρουσίαση της πληροφορίας
με ήχο και εικόνα και πολλαπλούς τρόπους δημιουργεί ευχάριστη διάθεση για συμμετοχή
στη γνώση. Η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης. Η
διαδραστική σχέση, που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητή και γνώσης
Ως μέσο ανάπτυξης των νοητικών διεργασιών. Ο χειρισμός των Η/Υ αναπτύσσει την αυτενέργεια του μαθητή και οργανώνει την σκέψη του ορθολογικά, ιεραρχικά και εποικοδομητικά (Μητρογιαννοπούλου, 1998)
Για να γίνουν οι μαθητές κριτικά σκεπτόμενα άτομα και όχι παθητικοί δέκτες πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση, επεξεργασία και κατανόηση πληροφοριών, στην κριτική επεξεργασία και επιλογή των κατάλληλων και τον μετασχηματισμό της πληροφορίας σε γνώση.
Η εμπλοκή και η αξιοποίηση των προϊόντων των τεχνολογιών της πληροφορικής αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική πράξη, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών για την αναζήτηση γνώσης και την έρευνα, κάνοντας ελκυστικότερες τις δραστηριότητες και παιχνίδι τη γνώση.
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Τοπική ιστορία
Ένας επιπρόσθετος λόγος δημιουργίας της ιστοσελίδας ήταν η θέση του Μουσείου. Οι Μυκήνες είναι μια τοποθεσία για την οποία γίνεται αναφορά σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς της υφηλίου, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη μας και αναφέρεται
στην καθημερινότητά μας, εμπλέκεται στην ανάπτυξη του τόπου κι όμως είναι άγνωστα τα
βαθύτερα μυστικά τους.
Η δημιουργία της ιστοσελίδας, λοιπόν, είναι μια πρόταση καλύτερης γνωριμίας με τοπικά
στοιχεία της κοινωνίας, που εμπλέκονται στη σύνθεση της προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης των πολιτών, στην πρόοδο του πολιτισμού αλλά και στην ευημερία των πολιτών.
Η ιστοσελίδα: www.mycenaemuseum.com

Εικ.1. Η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας στα αγγλικά
www.mycenaesmuseum.com

Γενικά
Με αναφορά το θεωρητικό πλαίσιο, που προαναφέρθηκε, και ξεκινώντας από τις εκπαιδευτικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης τάξης, δημιουργήθηκε η εκπαιδευτική ιστοσελίδα, που
είναι διαμορφωμένη κατάλληλα για την επίσκεψη στο Μουσείο των Μυκηνών.
Βασικός σκοπός της δημιουργίας της ήταν η επαρκής προετοιμασία των Ελλήνων μαθητών
για την επίσκεψη στο μουσείο, στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας της Γ΄ τάξης του
Δημοτικού για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό ή το μάθημα της Δ΄ τάξης του Δημοτικού για την
τέχνη των Γεωμετρικών χρόνων και των Αρχαϊκών χρόνων. Επειδή όμως, οι Μυκήνες είναι
προορισμός του μεγαλύτερου μέρους των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και
δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο για το χώρο του Μουσείου, η σελίδα μεταφράστηκε και στα αγγλικά, επιτρέποντας και στον αλλοδαπό επισκέπτη, να έχει μια εμπεριστατωμένη περιήγηση στο χώρο.
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Οι πληροφορίες, που παρέχονται, οι συνδέσεις, που συνάπτει η ιστοσελίδα, οι ευχάριστες
ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες, που προτείνονται, στοχεύουν, βασικά, να γνωρίσει ο επισκέπτης το μουσείο των Μυκηνών και τα εκθέματά του. Παράλληλα μέσα από την
παρατήρηση των αγγείων, την αναζήτηση συσχετισμών του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι της εποχής και τους προβληματισμούς, που αναδύονται, επιδιώκεται η καλλιέργεια
δεξιοτήτων, που χρειάζονται στην σχολική ζωή των μαθητών αλλά είναι αναγκαίες και στην
καθημερινότητα ενός ενήλικα πολίτη. Η οργάνωση της εργασίας και η παρουσίασή του διδακτικού αντικειμένου με την χρήση των Η/Υ στοχεύει στην προσέγγιση του θέματος με
πρωτότυπο και ελκυστικό τρόπο και στην ανάδειξη και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας
στο σχολικό περιβάλλον.
Ειδικότερα
Η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αλλά και σε όποιον
θέλει να έχει μια εποικοδομητική εμπειρία στο μουσείο. Στους μικρούς επισκέπτες καλλιεργεί πλήθος δεξιοτήτων, γνωστικών και κοινωνικών.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να σέβονται το χώρο ενός μουσείου
Να αντλούν πληροφορίες από τις επιγραφές που συνοδεύουν τα εκθέματα
Να αναγνωρίζουν τα αγγεία και να μάθουν τα ονόματά τους
Να γνωρίσουν τη χρήση των αγγείων
Να αντιστοιχίσουν τα αγγεία με σημερινά χρηστικά αντικείμενα
Να βρουν ομοιότητες και διαφορές αγγείων και σημερινών αντικειμένων
Να κατηγοριοποιούν, να ταξινομούν, να επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές
στα αντικείμενα της συλλογής του μουσείου
Να συγκρίνουν αγγεία από άλλες συλλογές
Να γνωρίσουν τις διατροφικές συνήθειες της εποχής
Να κατανοήσουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής
Να μάθουν για το εμπόριο και τις ανταλλαγές προϊόντων στην αρχαία εποχή
Να γνωρίσουν την ιστορικότητα των αντικειμένων και τη σχέση τους με τις κοινωνικές, πολιτικές ή πολιτιστικές εξελίξεις.
Να συνειδητοποιήσουν την αξία του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών, την εποχή της ακμής αυτού του πολιτισμού και τη σχέση του με τη σημερινή εποχή
Να βιώσουν τη συνέχεια του χώρου και του χρόνου
Να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες του Η/Υ
Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών
Να είναι δημιουργικοί και αποτελεσματικοί χρήστες των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας.
Να αναδείξουν τις μεταγνωστικές του ικανότητες
Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούν να μεταδώσουν τις εμπειρίες
τους και τα συναισθήματά τους
Στους ενήλικες θυμίζει το παρελθόν και δίνει μαθήματα για το μέλλον.
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Στην ιστοσελίδα γίνονται υπερσυνδέσεις με άλλες σελίδες για πληρέστερη ενημέρωση, είναι αναρτημένο το θεωρητικό πλαίσιο της ιστοσελίδας και η σχετική βιβλιογραφία που
χρησιμοποιήθηκε, παρατίθενται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μουσείο. Επίσης προτείνονται δραστηριότητες προετοιμασίας (μελέτες γραφείου), που στοχεύουν στην προετοιμασία των μαθητών, δραστηριότητες κατά την επίσκεψη (μελέτες πεδίου), όπου οι επισκέπτες αναζητούν στις προθήκες τις απαντήσεις για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και δραστηριότητες και κατασκευές, που ακολουθούν την επίσκεψη για εμπέδωση. Όλα αυτά σε ένα ελκυστικό περιβάλλον με χαρούμενα χρώματα και εύκολη περιήγηση
στις σελίδες.
Η συζήτηση, ο προβληματισμός και ο διάλογος, που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού ή ανήλικου και ενήλικα, δραστηριοποιεί τον επισκέπτη. Οι δυνατότητες των
Η/Υ προκαλούν το ενδιαφέρον, κάνουν το διδακτικό αντικείμενο πιο ελκυστικό, αξιοποιούν
νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η ετοιμότητα των μαθητών διατηρείται μέχρι το τέλος
της διδακτικής διαδικασίας. Η λειτουργία των ομάδων, οι δραστηριότητες και οι κατασκευές αναπτύσσουν την συνεργασία, την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα των μαθητών.
Γενικά η ιστοσελίδα του Μουσείου των Μυκηνών επιδιώκει να φέρει τους επισκέπτες σε
επαφή με τα αντικείμενα που εκτίθενται στο μουσείο, ώστε:
•
•
•
•
•

Να κατανοήσουν την αξία αυτών που είδαν
Να αντιληφθούν ότι το παρελθόν δεν είναι ξεκομμένο από το σημερινό γίγνεσθαι
Να συνειδητοποιήσουν το χρόνο που πέρασε
Να θαυμάσουν τα δημιουργήματα των αρχαίων και να αναγνωρίσουν την αξία των
άγνωστων δημιουργών
Να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν για την προστασία και διατήρηση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Πιστεύουμε ότι η περιήγησή σας και η αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Μουσείου των Μυκηνών θα είναι εποικοδομητική. Γιατί η προετοιμασία αποτελεί πυξίδα για το ταξίδι μέσα
στο μουσείο, η επίσκεψη στο φυσικό περιβάλλον διασφαλίζει άμεση πληροφόρηση και η
βιωματική προσέγγιση της γνώσης εξασφαλίζει μακρόχρονη και σταθερή γνώση.
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Συνάντηση με τον Γκόγια στο Τελλόγλειο
Αναστάσιος Παπάς
Εκπαιδευτικός - ΠΕ70 στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,
Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου
papastasos@gmail.com
Ελένη Μπούσια
Εκπαιδευτικός - ΠΕ70 στο 1 Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης
ebous@the.forthnet.gr
ο

Περίληψη
Η έκθεση «Ο Goya στο Τελλόγλειο» για το Φρανθίσκο Γκόγια ήταν η αφορμή για να γνωριστούν οι μαθητές των Στ΄2 και Ε΄1, του 17ου Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης και του 1ου Δ. Σχ. Νεάπολης αντίστοιχα. Μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο wiki
http://goyafrancisco.wikispaces.com οι μαθητές των δύο σχολείων συνεργάστηκαν σε μεικτές ομάδες στο Εργαστήρι Πληροφορικής των σχολείων τους, αναζήτησαν, παρατήρησαν,
ανέλυσαν, δημιούργησαν, έμαθαν για το Γκόγια και γνωρίστηκαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του wiki. Διαχειρίστηκαν τις ομάδες, έγραψαν διαλόγους, συμπλήρωσαν εννοιολογικούς χάρτες, ανήρτησαν φωτογραφίες, αναζήτησαν μέρη, πρόσωπα, γεγονότα, δημιούργησαν παρουσιάσεις. Στην έκθεση συζήτησαν, μοιράστηκαν ό,τι τους ενώνει, παρουσίασαν τη δουλειά τους στους συμμαθητές τους, σχολίασαν τον τρόπο που εργάστηκαν για να φτάσουν ως την τελική παρουσίαση. Τέλος κατέγραψαν τις εντυπώσεις και
τα συναισθήματά τους στο wiki και ενημέρωσαν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, μέσα
από τη συχνότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής «Το Τελλόγλειο μιλάει» του FM100,6.
Λέξεις - κλειδιά: wiki, διαταξικό, διασχολικό, τέχνη, Φ. Γκόγια, Τελλόγλειο
Εισαγωγή
Θεωρώντας ότι «το σχολείο δεν πρέπει να νοείται ως χώρος κλειστός, όπου καταβάλλεται
προσπάθεια μόνο για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ταχύτερη διοχέτευση γνώσεων
από το δάσκαλο στο μαθητή, ούτε η διδασκαλία πρέπει να είναι μια σύνθεση παιδαγωγικών τεχνικών που στοχεύει απλώς και μόνο να κάνει τα παιδιά περισσότερο παραγωγικά»
(Ιωαννίδου, 2011) επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί μια από κοινού δράση, όπου η έννοια «δημιουργικό σχολείο» θα έπαιρνε ουσιαστική υπόσταση με όχημα την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει το wiki.
Αφορμή στάθηκε η έκθεση που διοργάνωσε το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. την
περίοδο από 20/10/11 - 29/1/12 με τίτλο «Ο Goya στο Τελλόγλειο». Οι δύο εκπαιδευτικοί
αποφάσισαν να βασίσουν στο wiki http://goyafrancisco.wikispaces.com τόσο την προετοιμασία της έκθεσης αναρτώντας εκεί κατάλληλο υλικό, με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές
το έργο του Ισπανού ζωγράφου Φ. Γκόγια, όσο και την προώθηση μιας διαδικτυακής συ-
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νεργασίας μεταξύ δύο σχολείων, του 17ου Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης και του 1ου Δ. Σχ. Νεάπολης. Το wiki «είναι ένας συνεργατικού τύπου ιστότοπος, όπου το περιεχόμενο μπορεί να
επεξεργαστεί από τα μέλη του, επιτρέποντας στους χρήστες την εύκολη δημιουργία και διαμόρφωση των σελίδων του στο διαδίκτυο με συνεργατικό τρόπο» (Boulos, Maramba, &
Wheeler, 2006).
Μέθοδος
Υιοθετήθηκε η συνεργατική μέθοδος, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας
σε επίπεδο ομάδας. Δημιουργήθηκαν εννιά μεικτές ομάδες αποτελούμενες από τέσσερις
μαθητές, δύο από κάθε σχολείο. Η κάθε ομάδα εργαζόταν παράλληλα, ταυτόχρονα και αυτόνομα στο δικό της χώρο και παρακολουθούσε την εξέλιξη της εργασίας των άλλων ομάδων, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επέμβει. Η εργασία γινόταν στο σχολείο τις ώρες της
ευέλικτης ζώνης ή από το σπίτι, αν δεν επαρκούσε ο χρόνος στο σχολείο. Ο ρόλος των διδασκόντων ήταν καθοδηγητικός και συμβουλευτικός.
Υλοποίηση της δράσης
Οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν την έκθεση και επέλεξαν προς επεξεργασία δεκαοκτώ έργα
από το σύνολο των χαρακτικών που αποτελούσαν την έκθεση. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε
το wiki goyafrancisco.wikispaces.com, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τις πιθανές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών πριν την επίσκεψη στην έκθεση. Το σκεπτικό τους
ήταν απλό: οι μαθητές των δυο σχολείων θα γνώριζαν από πριν τα χαρακτικά της έκθεσης
και καθώς θα επεξεργάζονταν κάποια απ' αυτά συνεργατικά, συγχρόνως θα αλληλεπιδρούσαν και θα γνωρίζονταν μεταξύ τους διαδικτυακά. Στη συνέχεια, την ημέρα που θα μετέβαιναν και τα δυο σχολεία στο χώρο της έκθεσης, αφενός θα έβλεπαν τα αυθεντικά εκθέματα με τα οποία ασχολήθηκαν αφετέρου θα γνώριζαν και τους μαθητές του άλλου σχολείου με τους οποίους είχαν συνεργαστεί.
Η εκπαιδευτική δράση αποφασίστηκε να αναπτυχθεί σε πλατφόρμα wiki, γιατί ήδη είχαν
παρατηρηθεί τα πολλαπλά οφέλη, μιας και οι δύο εκπαιδευτικοί το είχαν ενταγμένο στην
καθημερινή τους εκπαιδευτική διαδικασία. Εξάλλου το «wiki επιτρέπει τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα, τη νοηματοδότηση και το
στοχασμό. Ένα wiki μπορεί να περιλαμβάνει ατομική εργασία (π.χ. δημιουργία μιας σελίδας), συνεργασία (π.χ. από κοινού κατασκευή μιας σελίδας), επικοινωνία (π.χ. συζήτηση
γύρω από ένα θέμα) και αξιολόγηση (π.χ. κρίση εργασίας από μέλη της ομάδας)» (Καρασαββίδης & Θεοδοσίου 2010). Όπως αναφέρει κι ο Fountain (2005) «χρησιμοποιώντας το
wiki ως εργαλείο γραφής μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματα του αναστοχασμού, της επανεξέτασης, της δημόσιας έκφρασης, καθώς τα αποτελέσματα της συγγραφής είναι άμεσα
παρατηρήσιμα την ώρα που αυτά εξελίσσονται». Τέλος, ο Lamb (2004) απαντώντας στο
γιατί να χρησιμοποιηθεί ένα wiki στη διδασκαλία κειμενικής γραφής αναφέρει τα δυνατά
σημεία αυτού του μέσου:
•

το wiki ενεργοποιεί τη γραπτή έκφραση («διασκέδαση» και «wiki» συνδέονται συχνά)
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τα wikis παρέχουν ένα χαμηλού κόστους, αλλά αποτελεσματικό επικοινωνιακό και
συνεργατικό εργαλείο (με έμφαση στο κείμενο και όχι σ’ αυτό καθαυτό στο λογισμικό)
ένα wiki προωθεί την προσεκτική ανάγνωση, την αναθεώρηση ενός κειμένου και την
παρακολούθηση των αρχικών εργασιών
τα wikis αποθαρρύνουν αυτό που λέμε «προσανατολισμένο προϊόν γραφής», διευκολύνοντας παράλληλα «το γράψιμο ως μια διαδικασία»
το wiki διευκολύνει τους μαθητές στο γράψιμο που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο
κοινό.

•

•
•
•

H φιλοσοφία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στα projects Artful Thinking και
Visible Thinking, που αναπτύχθηκαν υπό την αιγίδα του Project Zero του Πανεπιστημίου του
Harvard (http://www.pz.harvard.edu/). Τα μοντέλα αυτά στηρίζονται στην αναλυτική κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου και στη διεργασία της μάθησης έτσι όπως
αυτή συντελείται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και των τεχνών. «Τα «μοντέλα παρατήρησης» έργων τέχνης, είναι μια γνωστική διαδικασία που βασίζεται σε ένα δομημένο φάσμα ερωτημάτων που ο εκπαιδευτικός θέτει τους μαθητές του.
Τα ερωτήματα αυτά κατηγοριοποιούνται σε φάσεις ανάλογα με τους ειδικούς στόχους που
αυτά εξυπηρετούν. Όλες οι φάσεις στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη στοχαστικών
ικανοτήτων του μαθητή. παράλληλα ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα πολιτισμού,
ενώ αναπτύσσουν ολιστικά την προσωπικότητα» (Μέγα, 2011).
Οι περισσότερες δραστηριότητες είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης στην έκθεση, ώστε οι μαθητές, κατά την επίσκεψη, να είναι έτοιμοι και ενημερωμένοι, άρα ενεργοί θεατές και όχι απλοί παρατηρητές. Βασικές, επίσης, επιδιώξεις ήταν η εξάσκηση των μαθητών στο γραπτό και τον προφορικό λόγο, την έκφραση και τη δημιουργία, η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους και τέλος η προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να υιοθετήσουν μια νέα εκπαιδευτική
διαδικασία, μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση.
Η κοινή δράση αποσκοπούσε επί πλέον στο:
•
•
•
•

•

να δημιουργήσει κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και έκφρασης καταργώντας τους
τοίχους της αίθουσας
να ενισχύσει τη συνεργασία (διαταξική και διασχολική) και να αναπτύξει τις διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών
να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση της σκέψης, την εμβάθυνσης της παρατήρησης,
της επιχειρηματολογίας, της ανάλυσης και της σύνθεσης
να γνωρίσουν οι μαθητές την εποχή και το έργο του Φ. Γκόγια και συγχρόνως να
συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη είναι έκφραση των κοινωνικοοικονομικών και άλλων συνισταμένων κάθε εποχής
να αποτυπώσουν οι μαθητές γραπτά τις σκέψεις τους χρησιμοποιώντας τα κειμενικά είδη της αφήγησης, της περιγραφής και του διαλόγου.
Η δομή του wiki
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Κατά το πρώτο στάδιο, αφού οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ιδέα, κλήθηκαν να δημιουργήσουν σε μια σελίδα στα wikis των τάξεών τους ένα κείμενο παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους. Μετά τη διασύνδεσή τους με το κύριο wiki,
προέκυψε η σελίδα «Ας Γνωριστούμε». Χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά ερεθίσματα
επιδιώχθηκε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις συνθήκες που διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή διανόηση (Διαφωτισμός), την πολιτική και κοινωνική ζωή (Γαλλική ΕπανάστασηΝαπολέων Βοναπάρτης) και επηρέασαν το ζωγράφο. Οι μαθητές δημιούργησαν παρουσιάσεις τις οποίες συζήτησαν στην τάξη. Ακολούθησε ο καταμερισμός του έργου στις ομάδες.
Οι ομάδες 1-5 ασχολήθηκαν με έργα από τη σειρά «Τα καπρίτσια», οι ομάδες 6-7 με έργα
από τη σειρά τα «Δεινά του πολέμου» και οι ομάδες 8- 9 με έργα από τη σειρά «Ταυρομαχία». Η κάθε ομάδα επεξεργαζόμενη πληροφορίες για το ζωγράφο έπρεπε: αρχικά να συμπληρώσει ένα χρονολόγιο - εννοιολογικό χάρτη και να δουλέψει στοχευμένα πάνω σε δύο
χαρακτικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς
με τα οποία επιδιώκονταν η ενεργοποίηση της στοχαστικής τους διάθεσης και η άσκηση της
φαντασίας τους, μέσω των ερεθισμάτων που δέχονταν παρατηρώντας τα έργα. Συγκεκριμένα κλήθηκαν να περιγράψουν τα χαρακτικά, να δώσουν δικό τους τίτλο, να σχολιάσουν την
ατμόσφαιρα, να αναζητήσουν το δυνατό τους σημείο, να προσθέσουν χρώμα, να αφαιρέσουν αντικείμενα ή να ζωντανέψουν τα πρόσωπα δημιουργώντας διαλόγους ή να αφηγηθούν την ιστορία τους. Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίαζε την εργασία της στην ολομέλεια και μετά από διάλογο τροποποιούσαν, αναστοχαζόμενοι, τα στοιχεία που έκριναν ότι
χρειάζονται αλλαγή. Ακολούθησε δραματοποίηση των έργων. Η βασική ενεργοποίησηπαιχνίδι ρόλων- ξεκινούσε από τους μονολόγους - διαλόγους που είχαν γράψει, αλλά υπήρχε ελευθερία στον αυτοσχεδιασμό και την προσθήκη στοιχείων όπου και όποτε έκριναν.
Οι αλλαγές ενσωματώθηκαν στο wiki και έκλεισε η πρώτη φάση κατά την οποία οι μαθητές
δούλεψαν στοχευμένα, εστίασαν στα συγκεκριμένα ερωτήματα που τους τέθηκαν καθώς οι
απαντήσεις τους προϋπόθεταν την αναζήτηση και την ανακάλυψη της γνώσης. Τα wikis εξάλλου «ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο ατομικό χτίσιμο της γνώσης» (Boulos, Maramba, & Wheeler, 2006).
Η επίσκεψη στο Τελλόγλειο
Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 τα δύο τμήματα συναντήθηκαν στο Τελλόγλειο και σχημάτισαν τις ομάδες έτσι όπως είχαν συσταθεί στο wiki. Στο χώρο της έκθεσης κάθε ομάδα παρουσίαζε τα έργα που είχε επεξεργαστεί στο wiki. Την ώρα που παρουσιάζονταν και δραματοποιημένα οι υπόλοιπες ομάδες είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν. Στο τέλος δόθηκε στα
παιδιά η ευκαιρία να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους, συζητώντας.
Αξιολόγηση
Ο αναστοχασμός κι η αξιολόγηση, που αποτελούσαν ζητούμενα σε πολλά στάδια της δράσης, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς η νέα τροποποιημένη γνώση ενσωματωνόταν στην προηγούμενη. Ειδικότερα επιχειρήθηκε τόσο
η διαμορφωτική όσο και η τελική αξιολόγηση με στόχο την παγίωση των γνώσεων και την
ενεργοποίηση ανωτέρου τύπου γνωστικών λειτουργιών. Συμπλήρωσαν εννοιολογικό χάρτη/ιστοριογραμμή με το λογισμικό «spiderscribe» στο οποίο πρόσθεσαν με το διαδικτυακό
google maps χάρτη με σημαντικούς σταθμούς της ζωής του ζωγράφου ενώ παράλληλα ανα-

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

641/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ζήτησαν στο διαδίκτυο πίνακες του Γκόγια. Ζητήθηκε από τους μαθητές να συζητήσουν τις
εντυπώσεις τους και να σχολιάσουν την όλη εμπειρία που βίωσαν. Από τα προφορικά σχόλια προέκυψαν τα ηχογραφημένα μηνύματα (podcasts) και τα γραπτά σχόλια που είναι αναρτημένα στη σελίδα «Εντυπώσεις με αφορμή το Γκόγια». Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή «voicethread» αναστοχάστηκαν και περιέγραψαν την πορεία εργασίας στο
σχέδιο εργασίας. Με τη διαδικτυακή εφαρμογή «artsteps» δημιούργησαν το δικό τους εικονικό μουσείο και ανήρτησαν τους πίνακες που είχαν επεξεργαστεί προσθέτοντας επεξηγηματικά κείμενα όπως είχαν παρατηρήσει ότι γίνεται και στα μουσεία. Επιχρωμάτισαν χαρακτικά με τα χρώματα που επέλεξαν, τα φωτογράφισαν και τα ανήρτησαν με το διαδικτυακό λογισμικό «photopeach». Δημιούργησαν κολάζ με χαρακτηριστικά σημεία όλης της εργασίας, τα οποία τοποθέτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε σχολείου. Το επιστέγασμα της δράσης αποτέλεσε ραδιοφωνική εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό
της πόλης, όπου μαθητές και των δύο σχολείων συμμετείχαν σε συζήτηση με τη Γ.Γ. του
Τελλογλείου τόσο για την εμπειρία της προεργασίας τους μέσω wiki όσο και για τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από την επίσκεψη.
Συμπεράσματα
Η δραστηριότητα κατόρθωσε να κινητοποιήσει τους μαθητές και των δύο τμημάτων των
δύο σχολείων. Τους έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθούν «ολιστικά (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά). Αυτή η ολιστική ανάπτυξη τείνει σε μια βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση της πραγματικότητας. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής έχει πιθανότητες να
παίξει αργότερα αποτελεσματικά το ρόλο του ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη»
(Μέγα, 2011).
Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι η δράση συνέβαλε :
• στην επίτευξη πολλαπλών στόχων μάθησης
• στην προώθηση της συμμετοχής των μαθητών
• στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες και
στις ανάγκες των μαθητών.
Παράλληλα, οι μαθητές αντιλήφθηκαν τις συνδέσεις μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων
(διαθεματικότητα) καθώς γνώρισαν την εποχή και το έργο του ζωγράφου κι ήρθαν σε επαφή με στοιχεία του ισπανικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ιστορίας συνυφασμένα με
την εποχή του Γκόγια.
Αξιοποιηθήκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι νέες τεχνολογίες καθώς και εργαλεία του
λεγόμενου web 2.0 (wiki, podcasts, voicethread, photopeach, spiderscribe, google maps,
slideshare, artsteps).
Οι αρχικοί στόχοι, που τέθηκαν κατά την προετοιμασία της δράσης, επιτεύχθηκαν καθώς
συνειδητοποίησαν την ισχυρή δυναμική που φέρει η τέχνη στη διεργασία της μάθησης και
γνώρισαν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παρατήρηση έργων τέχνης. Κατά τον
Κόκκο (2009) «η αισθητική εμπειρία προσφέρει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να οργανώ-
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νει τις γνωστικές του ικανότητες με τρόπο που διαφέρει από τον κυρίαρχο και να αντιλαμβάνεται την εμπειρική πραγματικότητα με μια εναλλακτική προοπτική».
Σε επίπεδο στάσεων και αυτογνωσίας καλλιεργήθηκε αίσθημα σεβασμού προς τις ιδέες, τις
σκέψεις των υπολοίπων καθώς εμβάθυναν σε αυτές μετά την παρατήρηση των έργων.
Σε επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων ενεργοποιήθηκαν τα συναισθήματά τους, αναπτύχθηκε η στοχαστική τους ικανότητα, επιχειρήθηκε το πέρασμα από την παρατήρηση στην ερμηνεία συμβόλων, κατατέθηκε η προσωπική -στα μέτρα των δυνατοτήτων τους- τεκμηριωμένη άποψη. Οι γνωστικοί στόχοι ακολούθησαν την πορεία της ελεύθερης έκφρασης και
δημιουργίας καθώς και του αναστοχασμού μέσα από συζήτηση που οδήγησε στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου και την ανταλλαγή απόψεων.
Σε μαθησιακό επίπεδο ενεργοποιήθηκε η δημιουργική σκέψη κι η φαντασία τους και παρουσιάστηκαν πρωτότυπες ιδέες. Καθώς ενδυναμώθηκε η παρατήρηση ενισχύθηκαν τα
αποθέματα των γνώσεων που ήταν απαραίτητες για να ερμηνευτούν οι πολιτικοκοινωνικές
συνθήκες που διαμόρφωσαν την εποχή στην οποία δημιούργησε ο Γκόγια. Αναπτύχθηκε
ερευνητικό πνεύμα, διάθεση για έκφραση και δημιουργία. Μέσα από την επεξεργασία των
έργων εξελίχθηκε η αισθητική τους αντίληψη.
Σε επίπεδο κοινωνικό οι μαθητές γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν, ανέπτυξαν επικοινωνιακές
δεξιότητες, καλλιέργησαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η εργασία στο wiki αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από τους μαθητές, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες για δημιουργία
αναζητώντας επιπλέον χρόνο για τις συναντήσεις στο σχολικό εργαστήριο. Η ενασχόληση
με το θέμα έδωσε αφορμή για συζητήσεις και ενεργό συμμετοχή, αναδεικνύοντας παράλληλα μια διαφορετική δυναμική της ομάδας της τάξης.
Συμπερασματικά, η δράση έδωσε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ιδιαίτερη χαρά και
ικανοποίηση, καθώς παρατηρούσαν το ενδιαφέρον των μαθητών να αυξάνει, τη συμμετοχή
να είναι καθολική και τα οφέλη της συνεργασίας να είναι άμεσα ορατά.
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Σχέδιο εργασίας (διδακτικό σενάριο): Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια
Κοκκινιά Θεώνη
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
thaniakok@gmail.com
Ντούμα Ευμορφία
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
mor_fo@hotmail.com
Περίληψη
«Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια». Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο είκοσι διδακτικών ωρών που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές/ριες της Γ΄ Δημοτικού και αφορά στην ευαισθητοποίηση
αλλά και στην δραστηριοποίηση των μαθητών/ριών απέναντι στο περιβάλλον γενικότερα
και στην ανακύκλωση πιο συγκεκριμένα. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με σκοπό
την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι δυνατότητές του
αποτέλεσαν αρωγό του σκοπού αυτού.
Λέξεις-κλειδιά: σκουπίδια, ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση, ηλεκτρονικός υπολογιστής
Εισαγωγή
Η επιλογή του σεναρίου έγινε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας: «Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων» σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2003). Το σενάριο αυτό περιλαμβάνει
δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το Α.Π.Σ. και
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Δημοτικό Σχολείο. Στο σενάριο περιλαμβάνονται δραστηριότητες από
τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας, της Μελέτης
Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας και Έκφρασης και της Τεχνολογίας, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Οι μαθητές/ριες εργάστηκαν σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
Στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές/ριες είναι υπεύθυνοι/ες όχι μόνο για τη δική
τους μάθηση, αλλά και για τη μάθηση των άλλων μελών της ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαίας αλληλοτροφοδότησης. Τελικός στόχος είναι
τόσο η ατομική απόδοση κάθε μέλους της ομάδας όσο και η ομαδική απόδοση (Ματσαγγούρας, 1998).
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών δραστηριοτήτων.
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Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, «το κύριο αποτέλεσμα της χρήσης του υπολογιστή
στη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης εκδηλώνεται στη δημιουργία ενός νέου παιδαγωγικού περιβάλλοντος που προσεγγίζει περισσότερο και καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ένα
άτομο μαθαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση του υπολογιστή μεταβάλει τόσο τις συνθήκες
της δουλειάς στην τάξη όσο και τις συνθήκες της εργασίας των μαθητών/ριών καθώς και τα
αποτελέσματα της μάθησης. (...) Η εποικοδομητική χρήση του υπολογιστή έχει άκρως ευεργετικά αποτελέσματα αναφορικά με την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών στάσεων από τα
παιδιά, καθώς συντελεί στην κοινωνικοποίησή τους και στην ανάπτυξη αυτόσυναισθήματος και αυτό-πεποίθησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της
προσωπικότητάς τους.» (Σολωμονίδου, 2007)
Το σενάριο υλοποιήθηκε σε δύο σχολικές τάξεις:
• στο 44ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στο Γ 2 που απαριθμεί 22 μαθητές/ριες (10 κορίτσια,12 αγόρια), από την εκπαιδευτικό Κοκκινιά Θεώνη.
• στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων στο Γ 1 που απαριθμεί 21 μαθητές/ριες (10 κορίτσια, 11 αγόρια), από την εκπαιδευτικό Ντούμα Ευμορφία.
Το πρόγραμμα διήρκησε 20 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Δεκέμβριος 2011 - Μάρτιος 2012. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο εργαστήριο
υπολογιστών που διέθεταν και τα δύο σχολεία. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου τα παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες σε μικρές ομάδες των τριών παιδιών ανομοιογενείς, ως προς την ηλικία, το φύλο και τις ικανότητες. Στη συνέχεια, οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στο σύνολο της τάξης.
Διδακτικοί στόχοι
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Σχετικά με τη Μελέτη Περιβάλλοντος:
• Να αναπτύξουν στάσεις σεβασμού προς το περιβάλλον.
• Να εντοπίσουν και να ερευνήσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα (εν προκειμένω αυτό της
διαχείρισης των σκουπιδιών).
• Να μάθουν τη διαδικασία ανακύκλωσης των διαφορετικών υλικών και τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
• Να σκεφτούν ορθολογικά για τη διαχείριση των σκουπιδιών και τις ευθύνες του ανθρώπου.
• Να γνωρίσουν τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων.
• Να προβληματιστούν για τις αιτίες και τους κινδύνους που απορρέουν από την κακή
διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων.
• Να συνειδητοποιήσουν την περιβαλλοντική και οικονομική αξία της ανακύκλωσης.
• Να ασκηθούν για να συνειδητοποιήσουν ότι η καθαριότητα του σχολείου, της γειτονιάς
και της περιοχής τους είναι υπόθεση πρώτα ατομική και μετά κοινωνική.
• Να γίνουν ευαισθητοποιημένοι και σκεπτόμενοι καταναλωτές.
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Σχετικά με τη Γλώσσα
• Να περιγράφουν, να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους.
• Να συζητούν και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία.
• Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα.
• Να εξοικειωθούν στην κατασκευή κόμικ.
Σχετικά με τη Δημιουργία και Έκφραση
• Να αναπτύσσουν ιδέες και συναισθήματα και να δημιουργούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας νέους τρόπους έκφρασης και εικονικής αναπαράστασης.
• Να διερευνούν τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία για δημιουργία νέων εικόνων.
• Να αναπαραστήσουν δημιουργικά εικόνες του θέματος με βάση τις εμπειρίες και τις
γνώσεις τους.
• Να ελευθερώσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους.
Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών
•

•
•

Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία
του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως πηγή γνώσης αλλά και ως παιχνίδι και
διασκέδαση.
Να αναζητούν την αναγκαία πληροφορία στο διαδίκτυο.
Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον:
α. των υπολογιστικών φύλλων (Excel).
β. της παρουσίασης (PowerPoint).
γ. του κειμενογράφου (Word).
δ. της έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art)
ε. της εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration και Kidspiration
στ. των ιδεοκατασκευών
ζ. του Hot Patatoes
η. του λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος Π.Ι.
θ. του λογισμικό Γλώσσας Γ’ - Δ’ Δημοτικού Π.Ι.
ι. της δημιουργίας παζλ (Jigsaw Puzzle)
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

•

•
•
•

Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας ανταλλάσσοντας ιδέες
και προτάσεις και να αναπτύξουν έτσι εναλλακτικές στρατηγικές προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων.
Να εκφράζουν τις ιδέες τους τόσο στην ομάδα τους όσο και στην ολομέλεια της τάξης.
Να παρατηρούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής και να γενικεύουν.
Να επεκτείνουν τη δράση τους σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
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Το προτεινόμενο σενάριο
1η Δραστηριότητα
Σκοπός αυτής δραστηριότητας ήταν από τη μία η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών/ριών και από την άλλη η ενοποίηση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα. Έτσι μέσω
του εννοιολογικού χάρτη οργανώθηκε και παρουσιάστηκε το νέο μαθησιακό υλικό.
Ως αφόρμηση για το νέο διδακτικό αντικείμενο χρησιμοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/ριών. Αρχικά τους τέθηκαν ερωτήσεις που στόχευαν στην ανάκληση των
προυπαρχουσών ιδεών και στη συνέχεια δόθηκε στους/στις μαθητές/ριες ο ελλιπής εννοιολογικός χάρτης (μέσω του προγράμματος Inspiration) ως προκαταβολικός οργανωτής και
προκλήθηκε καταιγισμός ιδεών. Ο ελλιπής εννοιολογικός χάρτης προβλήθηκε από τον εκπαιδευτικό στο βίντεο προτζέκτορα. Επιπλέον, το αρχείο inspiration βρισκόταν στην επιφάνεια σε κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου μέσα στο φάκελο «Τα σκουπίδια που δεν είναι
σκουπίδια». Οι μαθητές/ριες ανέφεραν τις λέξεις-φράσεις που τους έρχονταν στο μυαλό
ακούγοντας τη λέξη «ανακύκλωση» παράλληλα συμπλήρωναν και επέκτειναν με αυτές τον
εννοιολογικό χάρτη.
Για την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών/ριών από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι με τίτλο «Το ταξίδι της ανακύκλωσης» το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Εικόνα 1: Ελλιπής εννοιολογικός χάρτης στο πρόγραμμα Inspiration

2η Δραστηριότητα
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν από τη μία η διερεύνηση στο διαδίκτυο και από την
άλλη ο γλωσσικός εγγραμματισμός των μαθητών/ριών.
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Δόθηκαν οδηγίες στους/στις μαθητές/ριες να αναζητήσουν στο λεξικό τον όρο «ανακύκλωση» καθώς και άλλους παρεμφερείς όρους όπως επαναχρησιμοποίηση, απόβλητα, χωματερή, περιβάλλον, αλουμίνιο. Η δραστηριότητα αναλυόταν βήμα προς βήμα σε ένα φύλλο
οδηγιών για να διευκολύνει τους/τις μαθητές/ριες στην εκπόνηση της δραστηριότητας. Το
φύλλο οδηγιών με τίτλο «2η Δραστηριότητα - Φύλλο οδηγιών» βρισκόταν στο φάκελο «Τα
σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια» στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή.

3η δραστηριότητα
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν την σύνθετη αναζήτηση και να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν μέσω της
σύνθετης αναζήτησης στο google ενός video της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και στη συνέχεια να το παρακολουθήσουν. Δόθηκαν οδηγίες στους/στις μαθητές/ριές βήμα προς βήμα
για να διευκολυνθούν στην αναζήτηση. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονταν σε ένα αρχείο word με
τίτλο «3η Δραστηριότητα - Φύλλο οδηγιών» στο φάκελο «Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια». Κατόπιν, οι μαθητές/ριες πλοηγήθηκαν και σε άλλες ιστοσελίδες σχετικές με την
ανακύκλωση, ενημερώθηκαν και άντλησαν στοιχεία σχετικά με το θέμα.
4η δραστηριότητα
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να έρθουν σε επαφή και έτσι να
γνωρίσουν το λογισμικό powerpoint σαν ένα μέσο παρουσίασης.
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/ριες παρακολουθήσαν ένα αρχείο
powerpoint με θέμα «Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια» και ακολούθησε συζήτηση
σχετικά με το θέμα που παρουσιάστηκε. Η παρουσίαση περιελάμβανε πληροφορίες για τα
σκουπίδια ως ένα σύγχρονο οικολογικό πρόβλημα από τις οποίες γίνονταν αντιληπτή η σημασία της ανακύκλωσης. Αναφέρονταν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο που πραγματοποιείται η ανακύκλωση καθώς και για τα ανακυκλώσιμα υλικά.
5η δραστηριότητα
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
σε ένα βαθμό με το λογισμικό κειμενογράφου word. Παράλληλα δόθηκε στους/στις μαθητές/ριες η δυνατότητα να συζητήσουν και να ανακεφαλαιώσουν τα όσα αποκόμισαν μέσω
των προηγούμενων δραστηριοτήτων.
Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να ανοίξουν το αρχείο word με τίτλο «Ερωτηματολόγιο» που
βρισκόταν στο φάκελο «Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια» στην επιφάνεια εργασίας
κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου. Στη συνέχεια, ύστερα από συζήτηση η κάθε ομάδα συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο όπου περιλαμβάνονταν ερωτήσεις βασισμένες στις πληροφορίες που άντλησαν οι μαθητές/ριες από την παρουσίαση στην δραστηριότητα 4.
Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να κάνουν μία μικρή έρευνα για τα σκουπίδια του σχολείου τους.
Κάθε ομάδα ανέλαβε τρεις τάξεις από τις οποίες συνέλεξε στοιχεία. Η κάθε ομάδα προμη-
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θεύτηκε ένα φύλλο καταγραφής, γάντια μίας χρήσης και σακούλες σκουπιδιών. Οι μαθητές/ριες επισκέφθηκαν τις τάξεις που είχαν αναλάβει να διεξάγουν την έρευνα και άδειασαν τα σκουπίδια σε ένα χαρτόνι, τα κατέγραψαν και τα επανατοποθέτησαν στους κάδους.
6η δραστηριότητα
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
σε ένα βαθμό με το λογισμικό excel. Παράλληλα, τους/τις δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούν και να διεξάγουν μία μορφή έρευνας και μέσα από αυτή να οδηγηθούν και να εκφράσουν συμπεράσματα σχετικά με την ανάγκη ή όχι της ανακύκλωσης στο χώρο του σχολείου.
Οι μαθητές/ριες ανά ομάδες πέρασαν τα αριθμητικά αποτελέσματα της ερευνάς τους (σχετικά με τα σκουπίδια στο σχολείο) στο «Φύλλο 1» του αρχείου excel με τίτλο «Τα σκουπίδια
του σχολείου μας», που βρισκόταν στο φάκελο «Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια»
στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου. Στη συνέχεια, πέρασαν στο
«Φύλλο 2» όπου είδαν τα αριθμητικά δεδομένα που εισήγαγαν με τη μορφή γραφήματος.
Ακολούθησε η μελέτη του γραφήματος στην κάθε ομάδα και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης. Τέλος, έβγαλαν ένα γενικό συμπέρασμα σε σχέση με τα
σκουπίδια που υπήρχαν στο σχολείο.

Εικόνα 2: Γράφημα που απεικονίζει τα αποτελέσματα της έρευνας μίας ομάδας μαθητών/ριών

7η δραστηριότητα
Σκοποί: α. Η ανάπτυξη της συνεργασία και της από κοινού διαπραγμάτευσης νοημάτων.
β. Η κατευθυνόμενη αλλά ανοικτή διερεύνηση και η καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από την παιγνιώδη μάθηση.
Στην 7η δραστηριότητα έγινε χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Μελέτη Περιβάλλοντος» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι ομάδες άνοιξαν το λογισμικό από τη συντόμευση
που βρισκόταν στο φάκελο «Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια» στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου. Από την αρχική σελίδα του λογισμικού οι ομάδες
ακολούθησαν την εξής πορεία: «Αναλαμβάνουμε δράση»  «Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον». Πρόκειται για ένα κλειστό λογισμικό στο οποίο η μικρή φώκια η Κλειώ κατηύθυνε
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τους/τις μαθητές/ριες και τους έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για την ανακύκλωση και τα
ανακυκλώσιμα υλικά.

Εικόνα 3: Λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος του Π.Ι.

8η δραστηριότητα
Σκοπός της 8ης δραστηριότητας ήταν η εξάσκηση στην επίλυση προβλήματος και στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας σε συγκροτημένο κείμενο αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/ριες στις ομάδες εξέφρασαν τις ιδέες τους και κυρίως
τη γνώμη τους με τη χρήση του λογισμικού Ιδεοκατασκευές. Πρόκειται για ένα λογισμικό
που βοηθά το/τη μαθητή/ρια να οργανώνει τις ιδέες του/της και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που έχουν ροή. Οι μαθητές/ριες στην ομάδα ανέπτυξαν ένα κείμενο επιχειρηματολογίας με θέμα «Η ανακύκλωση ωφελεί» το οποίο παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης.

Εικόνα 4: Από το λογισμικό Ιδεοκατασκευές
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9η δραστηριότητα
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης καθώς
και η καλλιέργεια του συμβολισμού.
Η 9η δραστηριότητα αποτελεί μία δραστηριότητα καλλιέργειας της δημιουργικής έκφρασης
αλλά και της επικοινωνίας των μαθητών/ριών. Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με θέμα «Η ανακύκλωση στη ζωή μας» στο πρόγραμμα Revelation
Natural Art. Πρόκειται για ένα ανοιχτό λογισμικό με πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες
καθώς και δυνατότητες δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές/ριες βρήκαν πολύ διασκεδαστική
αυτή τη δραστηριότητα και φάνηκε να την απολαμβάνουν. Στη συνέχεια, τα έργα τους παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης.

Εικόνα 5: Έργο ομάδας μαθητών/ριών στο λογισμικό Revelation Natural Art

10η δραστηριότητα
Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό τους.
Οι ομάδες επίλυσαν παζλ μέσα από το πρόγραμμα Jigsaw Puzzle. Τα παζλ ήταν τα έργα τους
που είχαν δημιουργήσει στην προηγούμενη δραστηριότητα
11η δραστηριότητα
Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η καλλιέργεια της έκφρασης και της φαντασίας των μαθητών/ριών μέσα από την ομαδική κατασκευή κόμικ.
Στην 11η δραστηριότητα έγινε χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Γλώσσα Γ΄- Δ΄» του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι ομάδες άνοιξαν το λογισμικό από τη συντόμευση που βρισκόταν στο φάκελο «Τα σκουπίδια που δεν είναι σκουπίδια» στην επιφάνεια εργασίας κάθε
υπολογιστή του εργαστηρίου. Από την αρχική σελίδα του λογισμικού επέλεξαν την εφαρμογή «Το εργαστήρι μου» και από εκεί εισήλθαν στην εφαρμογή «κόμικ». Το λογισμικό
«Γλώσσα Γ’ - Δ’» είναι ένα ανοιχτό λογισμικό. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα (κόμικ), δίνεται στους/στις μαθητές/ριες η δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους κόμικ προσθέτοντας τόσο τα κείμενα όσο και τις εικόνες. Οι μαθητές/ριες φάνηκε να απολαμβάνουν
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την ενασχόληση τους με αυτή τη δραστηριότητα. Στο τέλος, εκτύπωσαν τα κόμικς τους και
τα αντάλλαξαν με αυτά των συμμαθητών/ριών τους.

12η δραστηριότητα
Σκοποί: α. Η επαφή των μαθητών/ριών με ένα τρισδιάστατο παραμύθι
β. Η επαφή τους με το πρόγραμμα Kid inspiration και η καλλιέργεια αφαιρετικών
ικανοτήτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη.
Οι μαθητές/ριες ακολούθησαν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.deneinai
paramithi.gr/, ξεφύλλισαν τις σελίδες του ηλεκτρονικού βιβλίου και άκουσαν την ιστορία με
τίτλο «Δεν είναι παραμύθι». Μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού αυτού βιβλίου και μέσα από τις παιγνιώδεις - κωμικές δραστηριότητες του ήρωα οι μαθητές/ριες ενημερώθηκαν
και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Έπειτα, ήταν
σε θέση να εξάγουν το δικό τους εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του προγράμματος Kid
inspiration.
13η / 14η / 15η δραστηριότητα
Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η αξιολόγηση από τη μία των μαθητών/ριών για
την κατάκτηση του αντικειμένου και από την άλλη της διδακτικής πράξης.
Στις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να επιλύσουν ένα σταυρόλεξο, μια
δραστηριότητα αντιστοίχησης και μία δραστηριότητα συμπλήρωσης κενού στο πρόγραμμα
HotPotatoes.

Σκοπός της 16ης
τρόπο.

16η δραστηριότητα
δραστηριότητας ήταν η εμπέδωση των όσων διδάχθηκαν με παιγνιώδη

Εδώ οι μαθητές/ριες μπήκαν στη διεύθυνση http://geogr.eduportal.gr/games/recycle
/recycle.htm όπου υπήρχε μία δραστηριότητα προσομοίωσης της ανακύκλωσης. Κλήθηκαν
να διαχωρίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους αντίστοιχους κάδους.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μία έκθεση - παρουσίαση που έκαναν οι μαθητές/ριες και
παρουσίασαν σε παιδιά άλλων τάξεων ότι είχαν κάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
σχεδίου εργασίας. Η προετοιμασία για την έκθεση αυτή αποτέλεσε σημαντική ανατροφοδότηση για τους μαθητές/ριες στο τέλος του προγράμματος.
Αξιολόγηση
Κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία, διότι μέσω
αυτής αφενός εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής, και αφετέρου,
επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τους στόχους που αρχικά τέθηκαν και από το βαθμό επίτευξής τους.
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Η μορφή αξιολόγησης που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν η διαμορφωτική. Αυτή η μορφή αξιολόγησης χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριος στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι να
βοηθηθούν μαθητής και εκπαιδευτικός στο να οργανώσουν το είδος της μάθησης που
χρειάζεται για να οδηγηθεί ο μαθητής σε επαρκή κατοχή του θέματος (mastery). Έχει βασικά πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας του μαθητή προς της
επίτευξη συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. Από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την τροποποίηση του προγράμματος ή των μεθόδων διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ύλη κατακερματίζεται σε μικρές ενότητες
και οι γενικοί στόχοι διδασκαλίας χωρίζονται σε συγκεκριμένους υποστόχους, οι οποίοι ελέγχονται από τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Η επίδοση του μαθητή δεν βαθμολογείται,
υπάρχει μόνο ένδειξη για επαρκή ή ανεπαρκή επίτευξη του στόχου. (ΠαπαναούμΤζίκα,1985)
Όσον αφορά στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, οι στόχοι του σεναρίου ως προς το
γνωστικό αντικείμενο, ως προς την μαθησιακή διαδικασία και ως προς την χρήση των νέων
τεχνολογιών επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
Συμπεράσματα -Αποτελέσματα
Η εργασία σε ομάδες βοήθησε τα παιδιά να συνεργάζονται, να συζητούν και να παίρνουν
αποφάσεις από κοινού. Στις περισσότερες δραστηριότητες τα παιδιά ενεργούσαν ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζονται τη συνεχή παρέμβαση της εκπαιδευτικού και μέσα από τη συνεργασία με τα μέλη της ομάδας κατέληγαν στην επιλογή της καλύτερης λύσης. Επίσης, η
ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρουσίαση της εργασίας τους στα υπόλοιπα παιδιά
της τάξης, τα βοήθησε να ασκήσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και την
ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν. Τόνωσε, τέλος, την αυτοπεποίθησή τους.
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο για την εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα
λογισμικά τα οποία καλούνταν να χρησιμοποιήσουν.
Γενικά, το ενδιαφέρον των παιδιών παρέμεινε ζωντανό σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου.
Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και των παρουσιάσεων πολλά παιδιά
ζητούσαν να επαναλάβουν τις δραστηριότητες.
Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, αφορούσαν κυρίως σε τεχνικά προβλήματα (όπως συχνή διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο). Πέρα
από τις συγκεκριμένες αυτές δυσκολίες, η υλοποίηση του σεναρίου καταγράφηκε από τα
παιδιά και τις εκπαιδευτικούς ως μια πολύ θετική και εποικοδομητική εμπειρία.
Βιβλιογραφία
1. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Δημοτικό (2003)
2. Ματσαγγούρας Η., 1998. Στρατηγικές διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Τόμος Α’. Αθήνα: Gutenberg
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Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Δημοτικό: Εκφράζω μύθους και
δημιουργώ ιστορίες με πολυμέσα.
Μπέκος Χρ. Νικόλαος
Εκπαιδευτικός ΠΕ 19
bekos@sch.gr
Περίληψη
Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείται
γνωστικό‐μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον επιστημονικό και
γλωσσικό γραμματισμό (literacy), τα μαθηματικά. Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση
ενός πολυμεσικού έργου (κόμικ), βασισμένου στη περιγραφή των μύθων και ιστοριών
κάποιοι από τους οποίους αναφέρονται στο διδακτικό βιβλίο της Ιστορίας της τρίτης
Δημοτικού, με υπότιτλο: Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Η περιγραφή του μύθου
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Οι μαθητές/τριες, για το έργο αυτό χρησιμοποιούν
δικτυακό τόπο, με κατάλληλες οδηγίες. Χρησιμοποιούν επίσης και τις σύγχρονες ψηφιακές
τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση,
διαχείριση, ενσωμάτωση, επικοινωνία, αξιολόγηση πληροφοριών, με τελικό προϊόν τη
δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου. Στη διάρκεια υλοποίησης επιτυγχάνονται κάποιοι
από τους στόχους του νέου Π.Σ., όπως αυτός της απόκτησης ευρύτερης ψηφιακής παιδείας,
η κατανόηση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Τελικός στόχος είναι η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού στο επίπεδο του Δημοτικού.
Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα Σπουδών, μύθοι, κόμικ .
Εισαγωγή: μύθοι και μυθολογία.
Ο πιο κοινότυπος, αλλά λιγότερο αμφιλεγόμενος ορισμός είναι ότι οι μύθοι αποτελούν παραδοσιακές ιστορίες (Burkert, 1993). Πρώτος ο Ηρόδοτος χρησιμοποίησε τη λέξη μύθος με
την έννοια της «απίθανης ιστορίας» (Β 23, 1 και Β 45, 1). Ο Θουκυδίδης διαχώρισε την ιστορία του, με την καινοφανή αξίωσή για φιλαλήθεια, από το μυθῶδες, που είναι απλή αφήγηση ιστοριών (Α 22, 4) (Graf, 2011). Γενικά, οι μύθοι:
• Μεταβιβάζονται από τη μία γενιά στην άλλη χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιος τους
δημιούργησε και αυτό ακριβώς υποδηλώνεται με τη φράση "παραδοσιακές ιστορίες".
• Δίνουν έγκυρες πληροφορίες για την προέλευση του κόσμου, την κοινωνία και τους
θεσμούς της, τους θεούς και τις σχέσεις τους με τους θνητούς, με λίγα λόγια για
ο,τιδήποτε από το οποίο εξαρτάται η ανθρώπινη ύπαρξη.
• Οι πηγές τους χάνονται βαθιά μέσα στον χρόνο & τον χώρο (Τίμαιος 20e-2Ιe).
Η μυθολογία, η μελέτη των μύθων, σχετίζεται με τη θρησκεία, την ιστορία & την επιστήμη.
Αναδεικνύει θέματα όπως α) η ιστορικότητα των μύθων, β) η σχέση τους με τη θρησκεία,
γ) το πώς αναπαριστώνται από τις εικαστικές τέχνες, δ) που βρίσκουμε αναπαραστάσεις
τους (μουσεία κτλ), ε) η παράδοση-προέλευσή τους (Κακριδής, 2008). Οι μύθοι της εργασίας
επιλέχθηκαν για να αναδείξουν κάποια από τα παραπάνω θέματα.
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Σχεδίαση και εφαρμογή του σεναρίου
Παρακάτω παρουσιάζεται η σχεδίαση & εφαρμογή ενός σεναρίου (ΙΤΥ, 2011) ως μία
εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας που υλοποιήθηκε από τους μαθητές του Ολοήμερου
Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής Π.Π.Σ.Π.Θ.) για
την περιγραφή ελληνικών μύθων.
Τίτλος Σεναρίου: ΤΠΕ στο Δημοτικό: Δημιουργώ & εκφράζω μύθους και ιστορίες με
πολυμέσα.
Συνοπτική περιγραφή σεναρίου : Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
αποτελούν δομική συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας. Η αλματώδης ανάπτυξη και
διάδοση των ΤΠΕ, ο τεράστιος όγκος & η πολλαπλότητα της διαθέσιμης ψηφιακής
πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνουν ένα
νέο κοινωνικό, πολιτισμικό & εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι ΤΠΕ αποτελούν
βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη & ενίσχυση της
μάθησης και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (Μαϊστρέλλης κά. 2000).
Ανέκαθεν η ανθρώπινη επικοινωνία επιτυγχάνεται και με άλλους κώδικες πλέον της
γλώσσας. Ωστόσο, κυρίως σήμερα η αλματώδης ανάπτυξη & διάδοση της τεχνολογίας
οδηγούν στη διαμόρφωση πολυτροπικών κειμένων, που συνδυάζουν τον γλωσσικό με
άλλους κώδικες των οποίων τα σημεία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα (εικόνες, πίνακες, σχέδια
κ.λπ.) (Σπυρογιάννη, 2005). Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση στην τάξη μέρους του
προτεινόμενου πλαισίου ένταξης των ΤΠΕ στη βασική εκπαίδευση. Γι' αυτό δημιουργείται
πολυτροπικό ψηφιακό υλικό (κείμενο), που περιγράφει μύθους και ιστορίες, κάποιοι από
τους οποίους αναφέρονται στο διδακτικό βιβλίο της Ιστορίας Γ' Δημοτικού, (τίτλος ενότητας: "Από τη Μυθολογία στην Ιστορία") (Μαϊστρέλλης κά. 2000). Τελικό προϊόν αποτελεί
ένα πολυμεσικό έργο (κόμικ) το οποίο υλοποιείται με τη βοήθεια ΤΠΕ. Η αφήγηση ιστοριών
επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας στις εικόνες που περιγράφουν το μύθο, την ηχητική αφήγηση από μέρους των μαθητών.
Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες για την παρουσίαση & την κατανόηση της εργασίας. Οι
μαθητές/τριες, εξοικειώνονται με δικτυακό τόπο, όπου υπάρχουν κατάλληλες οδηγίες.
Στόχοι : Στο τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να συλλέγουν - συγκεντρώνουν στοιχεία του μύθου.
Να συμμετέχουν στη συμπλήρωση της δομής του μύθου (Φύλλο εργασίας 1).
Να αναγνωρίζουν το θέμα, τον τίτλο και την καταγωγή του μύθου.
Να αναγνωρίζουν την τοποθεσία του συμβάντος (πού, σε ποιο μέρος).
Να διακρίνουν την ύπαρξη αξιόπιστης πηγής.
Να ονομάζουν τους ήρωες της ιστορίας.
Να αναγνωρίζουν τα σύμβολα του μύθου.
Να περιγράφουν το μύθο.
Να καταγράφουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου εξελίσσεται η δράση.
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• Να σχεδιάζουν το σενάριο, τα στάδια και τις σκηνές της ιστορίας.
• Να αναζητούν φωτογραφικό υλικό σχετικό με το μύθο.
• Να οργανώνουν & να ταξινομούν το φωτογραφικό υλικό ανάλογα με τις σκηνές του
κόμικ.
• Να συνεργάζονται με σκοπό την δημιουργία ενός κόμικ.
• Να καταγράφουν τα λόγια του αφηγητή της ιστορίας.
• Να αναγνωρίζουν την ανάγκη διατύπωσης μίας βελτιωμένης έκδοσης.
• Να εξασκούνται στη χρήση εργαλείων κατασκευής κόμικς.
• Να αποκτούν θετική στάση για τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Ιστορία, Πληροφορική, ΤΠΕ.
Προαπαιτούμενες γνώσεις : οι μαθητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία
ψηφιακού κειμένου, και συγκεκριμένα πρέπει να:
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (γράμματα, αριθμοί, κενό, διαγραφή, αλλαγή γραμμής, κεφαλαία, αλλαγή γλώσσας).
• Να αποθηκεύουν κείμενα που τους δίνονται ή τα συνθέτουν ο ίδιοι.
• Να μπορούν να εισάγουν εικόνες σε κείμενο.
• Να εκτυπώνουν κείμενο.
Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα : Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο μπορεί να
εκπονηθεί από μαθητές Γ' Δημοτικού στο μάθημα της Ιστορίας. Το συγκεκριμένο διδακτικό
σενάριο έχει ήδη υλοποιηθεί από μαθητές του ολοήμερου Π.Π.Σ.Π.Θ στο πλαίσιο του άξονα
μαθησιακών στόχων "Χειρίζομαι & δημιουργώ με τα εργαλεία ΤΠΕ - Βασικές έννοιες ΤΠΕ",
(Τζιμογιάννης κ.ά. 2011).
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή : Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με τουλάχιστον
έναν Η/Υ με σύνδεση στο Internet. Πίνακας, μαρκαδόροι, σελίδες τετραδίου, φύλλα
εργασίας, βιντεοπροβολέας. Εγκατάσταση λογισμικών (Cartoon Story Maker v1.1, Tagxedo,
Wordle, Pixton, Imazer).
Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση : Η εργασία στηρίχτηκε σε δύο
βασικούς άξονες, στη διδακτική μέθοδο της συνεργατικής μάθησης και στην εφαρμογή
δεξιοτήτων τόσο γλωσσικών όσο και χρήσεων ΤΠΕ.
Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών : Οι παρανοήσεις & δυσκολίες που παρουσιάζουν οι
μαθητές εστιάζονται στο γεγονός ότι αδυνατούν να οικοδομήσουν εύκολα επαρκείς
νοητικές αναπαραστάσεις για έννοιες που δεν αποτελούν αντικείμενο άμεσης
παρατήρησης.
Οργάνωση τάξης - Προετοιμασία δραστηριότητας:
• Καθορισμός διδακτικών στόχων (αναφέρθηκαν παραπάνω).
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• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού : Ο εκπαιδευτικός α) εισηγείται, β) ρυθμίζει την οργάνωση
της τάξης με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών, το μέγεθος των ομάδων και τη σύνθεσή
τους, γ) συντονίζει τις ομάδων των μαθητών. Οι επεμβάσεις του εκπαιδευτικού έχουν
σημαντικό καθοδηγητικό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει και ενθαρρύνει την
συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. Οι έγκαιρες επεμβάσεις του είναι χρήσιμες
για διευκρινήσεις σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί κάθε μύθος. Η επιλογή των
εικόνων πρέπει να είναι επιλογή των μαθητών. Σε περίπτωση που είναι εκτός της
περιγραφής του μύθου επιλέγεται η πιο κατάλληλη εικόνα από τις υπόλοιπες.
• Επιλογή χώρου που θα χρησιμοποιηθεί : εργαστήριο Η/Υ ή αίθουσα.
• Ομάδες 3-4 μαθητών.
Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές : Ερωτοαπαντήσεις, Συζήτηση, Εποικοδομητισμός,
Αποκαλυπτική, Συνεργατική μάθηση, Συνεργατική αξιολόγηση.
Αναλυτική περιγραφή σεναρίου
1-2η Διδακτική ώρα : Ως έναρξη – ερέθισμα μπορούμε να δείξουμε ένα μικρό βίντεο ή να
ακούσουμε μια αφήγηση για έναν από τους μύθους. Ζητάμε από τους μαθητές να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας
( https://sites.google.com/site/psauth/ ). Στην αρχική σελίδα υπάρχουν αρχεία κειμένου με
σχετικές πληροφορίες για τους μύθους που θα επεξεργαστούμε. Στην ίδια σελίδα δίνονται
προτεινόμενοι σύνδεσμοι, αλλά και παροτρύνουμε τους μαθητές να βρουν και άλλους
συνδέσμους με σχετικές πληροφορίες, μέσω μηχανής αναζήτησης. Τέλος, γίνεται αναφοράσύνδεση στη σχετική ενότητα με τίτλο "από τη Μυθολογία στην Ιστορία" του διδακτικού
βιβλίου της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού.
3-4η Διδακτική ώρα : Αφού συζητηθεί ο μύθος συμπληρώνουμε το Φύλλο εργασίας
1(βρίσκεται στο σύνδεσμο https://sites.google.com/site/psauth/home/sylloge-ermeneiaperigraphe-mython, και αναφέρεται στη δομή του μύθου.
5-6η Διδακτική ώρα : Συζητούμε την ανάγκη δημιουργίας σκίτσων ή αυθεντικών εικόνων,
ώστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιλέγουμε ένα πρόγραμμα
δημιουργίας σκίτσων. Αποφασίζουμε για τους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους όπου
εξελίσσεται η δράση, για τους ήρωες και για τα λόγια του αφηγητή της ιστορίας. Στην
ενότητα Οδηγίες Δημιουργίας κόμικς (comic) συμπληρώνουμε το Φύλλο εργασίας 2 που
αναφέρεται στη δημιουργία κόμικς. Δημιουργούμε 4-10 επεισόδια κόμικς που
περιγράφουν το μύθο. Για τους ήρωες της ιστορίας χρησιμοποιούμε τις εικόνες που
επιλέχτηκαν
ή/και προκαθορισμένους
(default) χαρακτήρες του προγράμματος
δημιουργίας σκίτσων. Επισκεπτόμαστε το wiki μας για εκτενέστερη συζήτηση-υποστήριξη.
Δίνεται η δυνατότητα η εργασία να συμπληρώνεται και έκτος ωρών διδασκαλίας.
6-8η Διδακτική ώρα :
Ενσωματώνουμε στις εικόνες που περιγράφουν το μύθο, την ηχητική αφήγηση των
μαθητών, γιατί ανέκαθεν ο μύθος αποτελούσε είδος αφήγησης που μεταδίδονταν
προφορικά. Κατά την πορεία υλοποίησης της εργασίας μας ένα πρόβλημα που
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παρουσιάστηκε ήταν η ύπαρξη κατάλληλου χώρου για την ηχογράφηση της αφήγησης των
μύθων από τους μαθητές, αφού στη τάξη η ύπαρξη θορύβου είναι αναπόφευκτη.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης του μύθου μπορεί να γίνει κατά τη συμπλήρωση του
Φύλου εργασίας 1. Η αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να γίνει με βάση τους
στόχους του διδακτικού σεναρίου για το βαθμό κατανόησης του μύθου. Μια φόρμα
αξιολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια, μπορεί να είναι η ακόλουθη :
Κλίμακα Αξιολόγησης 4 επιπέδων
Κριτήριο
Καθόλου
Μέτρια
Ικανοποιητική
Συλλογή
- Ο μαθητής δεν Ο
μαθητής
συγκέντρωση
μπορεί
να αδυνατεί
να
στοιχείων του συγκεντρώσει
ολοκληρώσει την
μύθου.
στοιχεία για τον συγκέντρωση
στοιχείων για τον
μύθο.
μύθο.
Αναγνώριση του Ο μαθητής δεν
θέματος και του μπορεί να
τίτλου
του αναγνωρίζει το
μύθου.
θέμα και το
τίτλο του μύθου.
Αναγνώριση της
τοποθεσίας του
συμβάντος (πού,
σε ποιό μέρος).

Ο μαθητής δεν
μπορεί να
αναγνωρίσει τη
τοποθεσίας του
συμβάντος.

Αναγνώριση και Ο μαθητής δεν
ονομασία των μπορεί να
ηρώων
της αναγνωρίσει
ιστορίας.
τους ήρωες της
ιστορίας.
Αναγνώριση των Ο μαθητής δεν
σύμβολων του μπορεί να
μύθου.
αναγνωρίσει τα
σύμβολα
του
μύθου.
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Ο
μαθητής
αδυνατεί
να
ολοκληρώσει την
αναγνώριση του
θέματος και του
τίτλου του μύθου.
Ο
μαθητής
αδυνατεί
να
ολοκληρώσει την
αναγνώριση
τη
τοποθεσίας του
συμβάντος.
Ο
μαθητής
αδυνατεί
να
ολοκληρώσει την
αναγνώριση των
ηρώων
της
ιστορίας.
Ο
μαθητής
αδυνατεί
να
ολοκληρώσει την
αναγνώριση των
συμβόλων
του
μύθου.
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Ικανοποιητική

Άριστη

Ο μαθητής με
λίγη βοήθεια
συγκεντρώνει
και ταξινομεί
στοιχεία
για
τον μύθο.

Ο μαθητής με
ευκολία
συγκεντρώνει
και ταξινομεί
στοιχεία για
τον μύθο.

Ο μαθητής με
λίγη βοήθεια
αναγνωρίζει το
θέμα και το
τίτλο
του
μύθου.
Ο μαθητής με
λίγη βοήθεια
αναγνωρίζει τη
τοποθεσίας
του
συμβάντος.
Ο μαθητής με
λίγη βοήθεια
αναγνωρίζει
τους
ήρωες
της ιστορίας.

Ο μαθητής με
ευκολία
αναγνωρίζει
το θέμα και το
τίτλο
του
μύθου.
Ο μαθητής με
ευκολία
αναγνωρίζει
τη τοποθεσίας
του
συμβάντος.
Ο μαθητής με
ευκολία
αναγνωρίζει
τους
ήρωες
της ιστορίας.

Ο μαθητής με
λίγη βοήθεια
αναγνωρίζει τα
σύμβολα του
μύθου.

Ο μαθητής με
ευκολία
αναγνωρίζει
τα σύμβολα
του μύθου.
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Περιγραφή του Ο
μαθητής
μύθου.
αδυνατεί
να
περιγράψει το
μύθο.

Ο μαθητής μπορεί
να περιγράψει τη
φιλοσοφία
του
μύθου αλλά όχι
με λεπτομέρειες.
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Ο
μαθητής
μπορεί
να
περιγράψει
ικανοποιητικά
το μύθο.

Ο
μαθητής
μπορεί
να
περιγράψει
άριστα
το
μύθο.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα πολυμεσικό έργο πού φαίνεται στους συνδέσμους του πίνακα της ιστοσελίδας http://bekos.site90.com, βασισμένο στη περιγραφή των
μύθων μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στο διδακτικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού. Η περιγραφή κάθε μύθου επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ με τελικό προϊόν
τη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες καθώς
και οδηγίες που δίνονται, οι μαθητές είναι σε θέση να δημιουργούν πολυμεσικό ψηφιακό
υλικό, όπου γίνονται συγγραφείς και αφηγητές των μύθων. Τελικός σκοπός η εκμάθηση και
κατανόηση από τους μαθητές των μύθων με βιωματικό τρόπο.
Βιβλιογραφία
1. ΙΤΥ (2011) Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Πάτρα.
Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 – 2013).
2. Κακριδής, Φάνης Ι. (2008) Εισήγηση - στρογγυλό τραπέζι. Ικαρία. Αναρτήθηκε από
http://www.ikarianet.gr/content/articles_dtls.asp?articleID=798 (30-4-2012).
3. Μαϊστρέλλης Σ. , Καλύβη Ε. , Μιχαήλ Μ. (2000). Ιστορία Γ΄ ∆ηµοτικού - Από τη
µυθολογία στην ιστορία (ενότ. 12, σ. 7-20) ΑΘΗΝΑ: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
4. Σπυρογιάννη Μ (2005). Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου - Τετράδιο Εργασιών
Μαθητή. (ενότητα 3. σελ 80-81) ΑΘΗΝΑ . ΥΠΕΠΘ .
5. Τζιμογιάννης, Α. κ.ά. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό
στο Γυμνάσιο. 2η Έκδοση, Μάρτιος 2011.
6. Burkert, W. (1993) Ελληνική μυθολογία και τελετουργία: Δομή και ιστορία / μτφρ. Η.
Ανδρεάδη, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
7. Graf, Fr. (2011). Εισαγωγή στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας / μτφρ. Αγγελική
Λέλλου, επιμ. Άγγελος Χανιώτης. (Ηράκλειο): Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

661/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Φύλλο εργασίας 1
Συλλογή, περιγραφή, μύθων και εντοπισμός των λέξεων-συμβόλων (σύνδεσμος στην 3-4η
Διδακτική ώρα).
Φύλλο εργασίας 2
Όνομα ομάδας : ................., Ονόματα μελών : ....................,
Ημερομηνία:......................
Δημιουργία κόμικς (comic)
Να κατασκευάσετε μαζί με τους συνεργάτες σας το δικό σας κόμικ (comic). Αρχικά πρέπει
να γράψετε το σενάριο του κόμικ (comic) σας. Να σκεφτείτε και θα συζητήσετε τα βασικά
σημεία της ιστορίας σας και τους ήρωες της με τους συνεργάτες σας. Γράψτε το σενάριο σας
προσπαθώντας να : α) Καταγράψετε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου θα
εξελιχθεί η δράση. β) Καταγράψετε τους διάλογους ή τα λόγια του αφηγητή στην ιστορία
σας. γ) Συζητήστε μεταξύ σας για τον τρόπο αναπαράστασης των ηρώων και των διαφόρων
χώρων (σκηνές - φωτογραφίες - σκίτσα). δ) Σχεδιάστε σε καρέ μια από τις σκηνές και τους
διάλογους και φτιάξτε το κόμικς (comic).
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Τ.Π.Ε. & ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
Πλεονεκτήματα και προτάσεις

Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος
Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04
ezogo@otenet.gr

Περίληψη
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια εναλλακτική παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία, που δύναται να οδηγήσει στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, δηλαδή στη διαδικασία
ομαδικής μάθησης στην οποία πραγματοποιούνται σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν τα ισχυρά
σημεία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση
και εμπλοκή των ΤΠΕ, μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά: ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ΤΠΕ

Εισαγωγή
Μέχρι και τον 18ο αιώνα, η σχολική εκπαίδευση ήταν αποκλειστικά δασκαλοκεντρική. Έκτοτε, σε αρκετές χώρες μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία,
η Αυστρία, η Σοβιετική Ένωση, αλλά και στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες
ζυμώσεις και δόθηκε έμφαση στην κοινωνική αγωγή που πρέπει να λαμβάνει ο μαθητής
στο σχολείο, στην ανάγκη ικανοποίησης των ιδιαίτερων αναγκών, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών τους ικανοτήτων. Έτσι,
τέθηκε στο προσκήνιο η σημασία των αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, ανέκυψε το θέμα της εξισορρόπησης μεταξύ ανταγωνιστικών και συνεργατικών μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης (Johnson & Johnson, 2009) και τέθηκαν τα
θεμέλια της κοινωνιοπολιτισμικής θεωρίας της γνώσης, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ως
προς τη σύστασή της κοινωνία, η οποία αποτέλεσε σταθμό στην εδραίωση της συνεργατικής μεθόδου μάθησης. Προβλήθηκαν παιδαγωγικές αρχές και αιτήματα για τη δημιουργία
συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης με μεγαλύτερη ενεργό εμπλοκή όλων των τομέων της
προσωπικότητας των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, που να δημιουργούν για τους
μαθητές ένα διευκολυντικό για την ολόπλευρη γνωστική, κοινωνική και προσωπική τους
ανάπτυξη περιβάλλον σε ένα πιο αποκεντρωμένο, αυθεντικό, κοινωνικά πλαισιωμένο, αλληλεπιδραστικό και ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον, που να ευνοεί την αυτόνομη, διερευνητική και συνεργατική μάθηση στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό (Jonassen & Land,
2000).
Αναδύθηκε έτσι η αναγκαιότητα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ως κύριας διδακτικής
προσέγγισης στην προαγωγή και οικοδόμηση της γνώσης, με τα μέλη μιας ομάδας να εργά-
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ζονται για έναν κοινό σκοπό με τέτοιο τρόπο ώστε μέσα από τις συνεργατικές διεργασίες
ανάμεσά τους, να προωθείται η ατομική μάθηση.
Πλεονεκτήματα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών μιας τάξης είναι ισότιμες και σύμμετρες (Baudrit, 2007).
Καλλιεργείται η αλληλεγγύη και η αποδοχής των μαθητών – μελών μιας ομάδας που είναι
λιγότερο δημοφιλείς στην τάξη (Panitz, 1999).
Μειώνονται τα επίπεδα σχολικού άγχους αλλά και του φόβου της αποτυχίας (Κοσσυβάκη,
2006).
Ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη των μαθητών καθώς και η θετική στάση τους
προς το σχολείο, μειώνονται κρούσματα σχολικής απειθαρχίας ενώ δημιουργείται και κατάλληλο σχολικό κλίμα (Slavin, 1985).
Επιτυγχάνονται ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών, της αυτονομίας, της αυτενέργειας, της εξατομίκευσης και αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια
του μαθήματος (Baines et al., 2009).
Διευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη με την παραχώρηση της διοίκησης της τάξης στους μαθητές (Αναγνωστοπούλου, 2001).
Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση (ιδιαίτερα στα μέλη εκείνα που για διάφορους λόγους
διστάζουν να εκτεθούν) και στη δημοκρατική αγωγή και ήθος του μαθητή, στην εδραίωση
του δημοκρατικού πνεύματος της κοινωνικής συνευθύνης και της αίσθησης του δικαίου στη
συνείδηση των μαθητών (Gillies, 2004).
Αναπτύσσει τις επικοινωνιακές ικανότητες των μαθητών την αμοιβαιότητα και την μεταξύ
τους συνεργασία και συντελεί στην ταχύτερη προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς καλλιεργείται η κριτική σκέψη, το συναισθηματικό κλίμα και ανώτερες πνευματικές δεξιότητες (Webb,
2009).
Επιφέρει την αμέριστη σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων και την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου, αμβλύνει αδυναμίες μαθητών και επιδρά ουσιαστικά στην
ποιότητα των γνώσεων που αποκτούνται (Χρυσαφίδης, 2006).
Παρέχει μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ομάδας
δυνατότητες για συζήτηση, διαφωνία, αντιπαράθεση, λήψη αποφάσεων, προάγοντας με
αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του μαθητικού λόγου, αλλά και την υλοποίηση κοινών στόχων και σκοπών (Γερμανός, 2002).

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

664/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συντελεί στην αποδοχή της ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας των ανθρώπων οι οποίοι
συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου και στη βελτίωση των μεταξύ τους στάσεων
και συμπεριφορών (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2007).
Συμβάλλει στον σχολικό και κοινωνικό γραμματισμό, στην ηθική ανάπτυξη (Χατζηγεωργίου,
2004) και προωθεί μελλοντικά μια νέα φιλοσοφία κοινωνικής οργάνωσης.
Συντελεί στην καλύτερη κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας γιατί η δημοσιοποίηση της
γνώσης από το κάθε μέλος το βοηθά να αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά με το αντικείμενο (Hijzen et.al, 2007).
Συμβάλλει στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και προωθεί την ανακαλυπτική βιωματική και διερευνητική μάθηση (Van Petegem et.al, 2009).
Καλλιεργεί πολλαπλές εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίλυση ενός προβλήματος, καθώς υφίσταται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ομάδας, επινόηση και χρήση επιχειρημάτων, ανάπτυξη της από κοινού αναπαράστασης του προβλήματος, δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας των δεδομένων του προβλήματος, ποικιλία των στρατηγικών
αντιμετώπισης που επινοούνται από τα μέλη της ομάδας, ενώ τους επιτρέπει να βλέπουν
το θέμα και μέσα από τα «μάτια» των συμμαθητών τους (Gillies & Asaduzzaman, 2008).
Η εμπλοκή των ΤΠΕ στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Από τη διερεύνηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας διαπιστώνεται πως η συμβολή της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο
σχολείο, ως εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους
γνωστικούς και ψυχοκοινωνικούς τομείς, είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των δυνατοτήτων
έκφρασης, δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση, που παρέχουν (Ζωγόπουλος, 2001), (Μακράκης, 2000),
(Σολομωνίδου, 2001). Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες που περιλαμβάνουν
συζήτηση, έρευνα, εκπόνηση ομαδικών εργασιών και από κοινού επίλυση προβλημάτων.
Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα
δυναμικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, διότι προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ταξινόμησης και παρουσίασης της πληροφορίας, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διακίνησης πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου,
επιτρέπουν στο μαθητή να επεξεργάζεται τη γνώση ποικιλοτρόπως, να την προσεγγίζει ολιστικά και να μαθαίνει σε ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης (Μπαμπινιώτης, 2000).
Οι ομαδοσυνεργατικές παιδαγωγικές δραστηριότητες που δημιουργούνται στο ηλεκτρονικό
υπολογιστικό περιβάλλον και συνδυάζουν επικοινωνία, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση των μαθητών με τις πηγές (λογισμικά καθοδήγησης και διδασκαλίας, διαδίκτυο), αυτενέργεια των μαθητών στην πορεία του μαθήματος και διαθεματικότητα τείνουν να μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική τάξη (Chapman & Cope, 2004).
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Τα περισσότερα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας όπως και τα εκπαιδευτικά λογισμικά,
προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες για άμεση και σύγχρονη επικοινωνία (µε ήχο, εικόνα,
γραπτό κείμενο), συμμετοχή σε κοινότητες, ιστολόγια, κ.ά. Πιο συγκεκριμένα:
Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικών με το θέμα (πηγή άντλησης διδακτικού
υλικού) και η χρήση εικόνων και video από το διαδίκτυο παρέχει αφόρμηση για έναυσμα
συζήτησης και γόνιμου διαλόγου στην ομάδα σχετικά με το προς διερεύνηση θέμα.
Η χρήση εφαρμογών για παράδειγμα του Microsoft Office, παρέχει αφορμή για συνεργασία
σε δημιουργία διαγραμμάτων, χρήση εννοιολογικών χαρτών, πινάκων, δημιουργία παρουσιάσεων που απαιτεί ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία από όλα τα μέλη της ομάδας.
Η χρήση επιλεγμένων εκπαιδευτικών λογισμικών αποσκοπεί στη διερεύνηση, εξάσκηση, και
αξιολόγηση προόδου της ομάδας.
Η βιντεοσκόπηση και προβολή διαφόρων σταδίων της πορείας της εργασίας παρέχει έναυσμα για σχολιασμό από τα μέλη της ομάδας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, την
υλοποίηση νέων ιδεών, τη μελέτη της γενικότερης εξέλιξης της εργασίας.
Η ανάρτηση των εργασιών στο διαδίκτυο συμβάλλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων ενώ
μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία ιστοσελίδας.
Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) συντελεί στην επικοινωνία και τη συνεργασία.
Μια άλλη εμπλοκή των ΤΠΕ στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι αυτή του διαδραστικού πίνακα,ο οποίος ευνοεί την ομαδοσυνεργατική μάθηση.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, η ομαδοσυνεργατική μάθηση σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ προσφέρουν υπό τις κατάλληλες κάθε φορά προϋποθέσεις, και υπό την αποφασιστική καθοδήγηση
και συντονισμό από πλευράς εκπαιδευτικού (οργάνωση της τάξης σε ομάδες, εκτίμηση του
μεγέθους και του τρόπου σχηματισμού και αλληλεπίδρασης, διαχείριση χρόνου, εκτίμηση
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κ.ά), αρκετά διδακτικά πλεονεκτήματα. Ghaith et.al,
2007). Ουσιαστική έκφραση της συνεργατικής προσέγγισης στη μάθηση και στη διδασκαλία είναι η εφαρμογή του σχεδίου εργασίας (project), μια μέθοδος που ενσαρκώνει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και η οποία, μέσω της ελκυστικότητας που παρουσιάζει για τους
μαθητές, μπορεί να επιφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα (Μιχαηλίδης, 2003).
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η εκπαίδευση δεν πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη, απαθής και αποστασιοποιηµένη από τη
νέα πραγµατικότητα, καθώς οφείλει να αναπροσαρµόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της
κοινωνίας και διότι είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει, εντάσσοντας στους μηχανισµούς της,
τις ΤΠΕ είτε ως εργαλείο διδασκαλίας, είτε ως επικοινωνιακό µέσο, αναβαθµίζοντας έτσι
ποιοτικά τη μαθησιακή διαδικασία. Η εισαγωγή και ενσωμάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα κάθε σύγχρονης κοινωνίας, ενώ γίνεται
άμεσα φανερή η επιτακτική ανάγκη αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην
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εκπαίδευση. Παρά τις θετικές τάσεις που σημειώνονται για τη συνεχή προσπάθεια ενσωμάτωσης και χρήσης των τεχνολογικών μέσων, δεν έχουν φανεί ακόμα οι συνέπειες σε εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση σε μαθησιακό επίπεδο (Ζωγόπουλος, 2012). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δύναται υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις να επιφέρει θετικά αποτελέσματα και βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μεγαλύτερη, καθώς οι μαθητές έχουν δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη
με αποτέλεσμα να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, δημοκρατικές συμπεριφορές και να
αναπτύσσουν συλλογικές πρακτικές και στάσεις. Δυσκολίες υφίστανται στη δημιουργία των
ομάδων, στον χρόνο που πρέπει να εξοικονομηθεί για την προετοιμασία και την υλοποίηση
των εργασιών και από τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν εξαιτίας της ανομοιογένειας μεταξύ των μελών.
Για την καλύτερη εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σε συνάρτηση με τη χρήση ΤΠΕ προτείνουμε την άμεση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις εναλλακτικές αυτές
μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες απαιτούν άριστη κατάρτιση που να οδηγεί στη δημιουργία καλών πρακτικών και στην αναζήτηση καινοτομικών ιδεών προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η μέθοδος ή η μορφή διδασκαλίας που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, οφείλει να είναι
προμελετημένη και να βασίζεται στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών καθώς και στην
προσωπικότητα και κουλτούρα τους καθώς κάθε μορφή διδασκαλίας επιδρά με διαφορετικό τρόπο στην προσωπικότητα του μαθητή.
Προτείνουμε επίσης τη συνολική αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
κυρίως του Λυκείου, με κατεύθυνση που να λαμβάνει υπόψη τις βιωματικές εμπειρίες των
μαθητών και να ευνοεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενώ παρέχει ευελιξία στην αναπροσαρμογή των διδακτικών σκοπών και στόχων, σύμφωνα με το εκάστοτε γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών.
Τέλος, χρήσιμη και απαραίτητη θεωρούμε την αμοιβαία και αγαστή συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων φορέων στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (εκπαιδευτικών, μαθητών,
στελεχών εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων μεταξύ τους) με συνεργασίες στα πλαίσια προγραμμάτων ενδοσχολικών ή και Ευρωπαϊκών, συνεργασίες στα πλαίσια εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών όπως τηλεδιδασκαλία κ.ά.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο την ανάδειξη εύκολων τρόπων δημιουργίας διαδραστικών ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, με χρήση
ενός απλού υπολογιστή και του λογισμικού Microsoft PowerPoint. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό παιχνίδι του τύπου «Βρες το θησαυρό», στο οποίο
οι μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου πρέπει να ολοκληρώσουν μία σειρά δραστηριοτήτων με
χρήση υπολογιστή, μέσω των οποίων προσεγγίζουν μαθηματικές έννοιες χώρου σε σχέση
με σταθερό σύστημα αναφοράς, έννοιες χώρου με παρατήρηση και καταμέτρηση και σύγκριση πληθικού αριθμού. Επίσης, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας του
συγκεκριμένου διαδραστικού παιχνιδιού και προτείνονται ενδεικτικά άλλα πεδία εφαρμογής και δημιουργίας παρόμοιων δραστηριοτήτων. Τέλος, αναδεικνύονται θετικά σημεία της
ένταξης αυτών των ψηφιακών/εικονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική πρακτική.
Λέξεις - κλειδιά: Διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια, σχεδιασμένα από τον εκπαιδευτικό,
PowerPoint, Νηπιαγωγείο
Εισαγωγή
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιφέρει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας θεμελιακές αλλαγές. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τεχνολογικά επιτεύγματα πολύ πριν φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, επισημαίνεται η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των εμπειριών που έχουν ήδη βιώσει τα παιδιά στο περιβάλλον τους και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003). Σύμφωνα με μελέτες, η ένταξη του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες στο χώρο της
προσχολικής εκπαίδευσης (Ντολιοπούλου, 2003). Με δεδομένη τη σημασία που έχει, παγκοσμίως πλέον, ο «τεχνολογικός γραμματισμός» (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη,
2007) είναι αναμενόμενο να επιδιώκεται η εμπλοκή μικρών παιδιών σε πρακτικές που συνδέονται με τις ΤΠΕ.
Οι ΤΠΕ προσφέρουν σημαντικά εργαλεία για το παιδί και τον εκπαιδευτικό (Papert, 1980).
Τα εργαλεία αυτά, μέσω σωστά σχεδιασμένων προγραμμάτων, συνδυάζουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων με τη διασκέδαση, προάγουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, αποτελούν
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έναν καλό τρόπο αναπαράστασης της πραγματικότητας, διευκολύνουν την ανατροφοδότηση και τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή. Η διδασκαλία και η αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ
στην Εκπαίδευση έχουν ως κύριο στόχο να διευρύνουν τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών (Ράπτης Α. & Ράπτη Α.,2007), να εμπλουτίσουν τους τρόπους διδασκαλίας και να διευκολύνουν τα παιδιά να βιώσουν θετικές εμπειρίες μάθησης (Clemens, 1987). Τα προγράμματα Προσχολικής Ηλικίας, με τη χρήση ΤΠΕ, προάγουν τη μάθηση, όταν χαρακτηρίζονται
από παιδοκεντρικές διαδράσεις και αλληλεπιδράσεις που πλαισιώνονται από περιβάλλοντα
και δραστηριότητες με νοήμα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά (Yelland, 2005· Καπέλου
- Φουρνάρη Μ., 2009). Επομένως, η χρήση των ΤΠΕ και πολυμέσων στην τάξη συμβάλει στη
διατύπωση ευκρινών στόχων με νόημα και ενδιαφέρον για τους εμπλεκόμενους
(Dimitracopoulou, 1999). Επιπλέον, βοηθούν τους μαθητές να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τη νέα γνώση (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2007). Σύμφωνα δε με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής (ΔΕΠΠΣΠ, 2003) η χρήση
τεχνολογικών διδακτικών εργαλείων βοηθά μεταξύ άλλων και:
• Στην ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών
• Στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και την κοινωνικοποίησή τους
• Στην εξέλιξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους
• Στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας
• Στην ενίσχυση της παρατηρητικότητας
• Στην κατανόηση αιτίου-αποτελέσματος
• Στη δυνατότητα ανάπτυξης μηχανισμών αυτοδιόρθωσης, δοκιμής και επανάληψης με
βιωματικό τρόπο.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις αρχές του Νέου Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011, Μέρος 1ο ,σελίδα 26) το παιχνίδι θεωρείται
η «κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στην ηλικία 4-7
ετών και αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης». Μέσω του παιχνιδιού τα
παιδιά αναπτύσσουν βασικές ικανότητες όπως:
• Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με συνομήλικους και ενήλικες θέτοντας και
υλοποιώντας κοινούς στόχους
• Να λειτουργούν υπεύθυνα και αυτόνομα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να
τολμούν να δοκιμάζουν χωρίς φόβο μέσα από την ασφάλεια που τους παρέχει το
παιχνίδι
• Να διατυπώνουν ερωτήματα, να θέτουν προβλήματα, να αναπτύσσουν στρατηγικές
για να λύσουν προβλήματα
• Να προσεγγίζουν γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές (πχ.
μαθηματικά, ΤΠΕ, κ.ά.)
Ένα εργαλείο ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Παπαθανασίου & Κόμης, 2003) μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ένα
πλήθος γενικών στόχων όπως:
• Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (ΧριστοδούλουΓκλιάου& Γουργιώτου, 2009)
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Δημιουργία ελκυστικού και διευκολυντικού περιβάλλοντος για τη διερευνητική μάθηση, προσαρμοσμένη στην καθημερινή ζωή
Εμπλουτισμός των πηγών πληροφόρησης και δυνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας
Εμπλοκή των μαθητών σε καταστάσεις προβληματισμού, επίλυσης προβλημάτων,
δημιουργίας υποθέσεων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων
Δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει και τους πιο συνεσταλμένους μαθητές στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Με βάση όλα τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι το οποίο βοηθά τους μαθητές στην προσέγγιση ενός συνόλου εκπαιδευτικών στόχων στη μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 2003· Καπέλου, 2008), όπως:
• Να κάνουν συγκρίσεις και εκτιμήσεις ποσοτήτων
• Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις
• Να επιλύουν προβλήματα
• Να προσανατολίζονται στο χώρο
• Να αντιλαμβάνονται σχέσεις στο χώρο (τοπολογικές έννοιες, κατευθύνσεις)
• Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές
• Να απαριθμούν αντικείμενα
• Να αντιλαμβάνονται την πληθικότητα μέσω της αντιστοίχισης
• Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αριθμούς
Περιγραφή παιχνιδιού
Η συγκεκριμένη ψηφιακή δραστηριότητα αφορά σ’ ένα παιχνίδι του τύπου «Βρες το θησαυρό». Το σενάριο του παιχνιδιού είναι το εξής: Η δασκάλα εμφανίζει μια τσάντα η οποία
είναι κλειδωμένη με ένα λουκέτο. Αναφέρει στα παιδιά ότι μέσα στη τσάντα υπάρχει ένας
«θησαυρός», αλλά για να ανοίξουν την τσάντα πρέπει να βρουν το κλειδί για το λουκέτο. Αν
παίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι στον υπολογιστή (Εικόνα 1) και το ολοκληρώσουν με επιτυχία, τότε θα μάθουν που είναι το κλειδί.

Εικόνα 1
η
1 διαφάνεια – Σενάριο παιχνιδιού

Το παιχνίδι περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες: Η πρώτη δραστηριότητα σχετίζεται με έννοιες χώρου σε σχέση με ένα σταθερό σύστημα αναφοράς. Οι μαθητές ενημερώνονται με
φωνητικό μήνυμα (κάνοντας click στην εικόνα ενός αυτιού) ότι πρέπει να επιλέξουν το
φρούτο που βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι (εικόνα 2). Αν επιλέξουν το λάθος φρούτο (κάτω από το τραπέζι), τότε λαμβάνουν το μήνυμα ότι «πρέπει να προσπαθήσουν πάλι» (εικόνα 3). Αν επιλέξουν το σωστό φρούτο, τότε λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης και προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα (εικόνα 4).
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η
2 διαφάνεια –Αρχικό ερώτημα
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Εικόνα 4
η
4 διαφάνεια –ΣΩΣΤΟ

Η δεύτερη δραστηριότητα σχετίζεται με έννοιες χώρου, παρατήρησης και καταμέτρησης. Οι
μαθητές ενημερώνονται με φωνητικό μήνυμα ότι πρέπει να ερευνήσουν τη βιβλιοθήκη
τους και να καταμετρήσουν τα κόκκινα κουτιά που έχει (τα έχει τοποθετήσει πιο πριν η δασκάλα). Κατόπιν, επιλέγουν στον υπολογιστή την εικόνα που αντιστοιχεί στο σωστό αριθμό.
Η τρίτη δραστηριότητα σχετίζεται την καταμέτρηση και τη σύγκριση ποσοτήτων ως προς τον
πληθικό αριθμό τους. Οι μαθητές ενημερώνονται με φωνητικό μήνυμα ότι πρέπει να επιλέξουν (μεταξύ δύο τραπεζιών) το τραπέζι στο οποίο υπάρχουν τα περισσότερα μήλα.
Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες, τότε στην τελευταία διαφάνεια ακούν
το τελευταίο φωνητικό μήνυμα με το οποίο ενημερώνονται ότι το κλειδί του λουκέτου βρίσκεται στην τσέπη της δασκάλας (εικόνα 5).

Εικόνα 5
η
13 διαφάνεια –Τελική διαφάνεια

Διαδικασία δημιουργίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικοί άξονες και τα σημεία κλειδιά
για τη δημιουργία του ψηφιακού παιχνιδιού με τη χρήση PowerPoint.
Σχεδιασμός και διάρθρωση παιχνιδιού
Η 1 διαφάνεια του PowerPoint περιέχει τον τίτλο και τις οδηγίες για το παιχνίδι με μορφή
φωνητικών εντολών. Η 2η, 3η και 4η διαφάνεια περιέχει την πρώτη δραστηριότητα (αρχικό
ερώτημα, λάθος απάντηση, σωστή απάντηση) (εικόνα 6). Η 5η, 6η, 7η, 8η και 9η διαφάνεια
περιέχει τη δεύτερη δραστηριότητα (αρχικό ερώτημα, λάθος, λάθος, λάθος, σωστό). Η 10η,
11η και 12η δραστηριότητα περιέχει την τρίτη δραστηριότητα (αρχικό ερώτημα, λάθος, σωστό). Τέλος, στη 13η διαφάνεια αποκαλύπτεται πού είναι το κλειδί για το «θησαυρό».
η

Εικόνα 6
Διάρθρωση των διαφανειών του PowerPoint
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Σχεδιασμός - Υλοποίηση του παιχνιδιού
Η πρώτη διαφάνεια αποτελεί την εισαγωγική διαφάνεια του παιχνιδιού όπου παρουσιάζεται ο τίτλος του παιχνιδιού και οι οδηγίες. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν (click) την εικόνα
ενός αυτιού για να ακούσουν τις οδηγίες με φωνητικό μήνυμα. Κατόπιν, πρέπει να επιλέξουν την εικόνα ενός παιδιού για να μεταβούν στην πρώτη δραστηριότητα.
Καταγραφή φωνητικού μηνύματος (εικόνα 7): Από τη γραμμή εντολών επιλέγουμε “Insert<Sound<Record sound…”. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου καταγράφουμε την
επιθυμητή φωνητική εντολή. Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, εμφανίζεται στη διαφάνειά μας, η εικόνα ενός κίτρινου ηχείου.

Εικόνα 7
Εισαγωγή φωνητικού μηνύματος

Σύνδεση φωνητικού μηνύματος με την εικόνα του αυτιού (εικόνα 8 και 9): Από τη γραμμή
εντολών επιλέγουμε “Animation<Custom animation” και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο δεξιό μέρος της οθόνης. Σε αυτό το παράθυρο, επιλέγουμε (δεξί click) το αρχείο
ήχου και κατόπιν επιλέγουμε το “timing…”. Στο νέο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
επιλέγουμε το “triggers” και μετά “start effect on click of…”. Εδώ μας ανοίγει ένα μενού,
όπου επιλέγουμε την εικόνα του αυτιού (πρέπει να ξέρουμε σε ποιο όνομα αντιστοιχεί).

Εικόνα 8
Παράθυρο διαλόγου (timing)

Εικόνα 9
Παράθυρο διαλόγου (trigger)

Μετατροπή της εικόνας του παιδιού σε «κουμπί μετάβασης σε μια διαφάνεια» (εικόνα 9
και 10): Επιλέγουμε (δεξί click) την εικόνα του παιδιού. Στη γραμμή εντολών, επιλέγουμε
“Insert<hyperlink”. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου∙ στο «Place in this document» επιλέγουμε τη διαφάνεια που επιθυμούμε να μεταβούμε (εν προκειμένω τη 2η διαφάνεια).

Εικόνα 9
Μετατροπή μιας εικόνας σε «κουμπί»
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Εικόνα 10
Διασύνδεση με συγκεκριμένη διαφάνεια

Στη δεύτερη διαφάνεια, παρουσιάζεται η πρώτη δραστηριότητα. Εισάγουμε το φωνητικό
μήνυμα, όπως πριν.
Δημιουργία «κουμπιών» για το σωστό και το λάθος (εικόνα 11, 12 και 13): Εισάγουμε δύο
σχήματα (τετράγωνα) πάνω από κάθε φρούτο. Επιλέγουμε το ένα σχήμα (δεξί click) και στη
γραμμή εντολών επιλέγουμε “Insert<hyperlink”. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου∙ στο
«Place in this document» επιλέγουμε τη διαφάνεια που επιθυμούμε να μεταβούμε (εν προκειμένω την 3η ή 4η διαφάνεια). Μετά, μετατρέπουμε τα σχήματα-κουμπιά σε διαφανή: Επιλέγουμε το ένα σχήμα (αριστερό click) και στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε το format picture. Κατόπιν, ορίζουμε τη διαφάνεια (transparency) στο 99%. Πριν
κλείσουμε, επιλέγουμε το “Line Color” και ορίζουμε “No line”.

Εικόνα 11
Μορφοποίηση «κουμπιού»

Εικόνα 12
Μορφοποίηση «κουμπιού»

Εικόνα 13
Μορφοποίηση «κουμπιού»

Στην 3η διαφάνεια (ΛΑΘΟΣ), εισάγουμε το κατάλληλο φωνητικό μήνυμα, όπως πριν. Επίσης,
συνδέουμε την εικόνα του παιδιού με τη διαφάνεια 2 (ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ). Στην τέταρτη
διαφάνεια (ΣΩΣΤΟ), εισάγουμε το κατάλληλο φωνητικό μήνυμα και συνδέουμε την εικόνα
του παιδιού με τη διαφάνεια 5 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ).
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για συνδέσουμε τις διαφάνειες τις δεύτερης δραστηριότητας (διαφάνειες 5, 6, 7, 8, 9), της τρίτης δραστηριότητας (διαφάνειες 10, 11, 12) και της
τελικής επιβράβευσης (διαφάνεια 13).
Αποθήκευση αρχείου (εικόνα 14): Σε περίπτωση που θέλουμε να «κλειδώσουμε» το αρχείο
PowerPoint, ώστε να μη μπορεί να γίνει επεξεργασία από κάποιον άλλον, τότε αποθηκεύουμε το αρχείο και ως PowerPoint show (Save as…).
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Εικόνα 14
Αποθήκευση αρχείου

Άλλες εφαρμογές
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δημιουργίας δραστηριοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλου τύπου δραστηριότητες. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί εύκολα να
σχεδιαστεί μια εφαρμογή-παιχνίδι για την εξάσκηση και τον έλεγχο της φωνολογικής ενημερότητας των μαθητών ή των μουσικών δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, μπορεί να σχεδιαστεί μια δραστηριότητα όπου ακούγεται ο ήχος μας κιθάρας και κατόπιν παρουσιάζονται
μια κιθάρα και ένα καναρίνι. Οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν τη σωστή εικόνα που αντιστοιχεί στον ήχο που άκουσαν. Το γεγονός ότι το παιχνίδι σχεδιάζεται εξαρχής προσδίδει
υψηλή προσαρμοστικότητα των παιχνιδιών στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού από την επιδιωκόμενη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, το πεδίο εφαρμογών είναι
ευρύ και πρακτικά οριοθετείται από τις γνώσεις του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Συμπεράσματα
Η δημιουργία και η ένταξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού - όπως παραπάνω - στην εκπαιδευτική διαδικασία συνοδεύεται από ένα πλαίσιο θετικών επιδράσεων σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία παιχνιδιών με χρήση PowerPoint αποτελεί μια απλή διαδικασία, την
οποία μπορεί να αναπαραγάγει ένας εκπαιδευτικός. Οι υλικοτεχνικές απαιτήσεις περιορίζονται στην ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop με μικρόφωνο ή ένα laptop)
και την εγκατάσταση του λογισμικού Microsoft PowerPoint. Οι δυνατότητες σχεδιασμού και
υλοποίησης ενός παιχνιδιού οριοθετούνται κυρίως από τις γνώσεις και τη φαντασία του
ίδιου του εκπαιδευτικού. Η πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον ενός υπολογιστή μειώνει το ενδεχόμενο κόστος (είτε σε χρήματα για την αγορά υλικών είτε
σε χρόνο) για την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η
αγορά φρούτων για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου παιχνιδιού αποτελεί ένα κόστος το οποίο εδώ εξαλείφεται. Επίσης, η ίδια δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί στο
μέλλον, χωρίς άλλη προετοιμασία.
Κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής στην τάξη (τμήματα των Εκπαιδευτηρίων Δούκα), το
ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα υψηλό και ταυτόχρονα εξασκήθηκαν στη χρήση των ΤΠΕ. Στην περίπτωση που η σχολική τάξη διαθέτει πολλούς υπολογιστές, γίνεται η εφικτή η δημιουργία ομάδων μαθητών, οι οποίοι ταυτόχρονα ασχολούνται
ταυτόχρονα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η διασύνδεση
της «εικονικής πραγματικότητας» των ψηφιακών παιχνιδιών με το φυσικό κόσμο, προσδίδοντας καλύτερη και ασφαλέστερη αντίληψη του «εικονικού κόσμου». Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα αν εντάξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στις διαφάνειες
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του PowerPoint. Για παράδειγμα, μπορούμε να φωτογραφίσουμε ένα ντουλάπι της τάξης
και να το εισάγουμε στη διαφάνεια. Κατόπιν, εισάγουμε μια φωνητική εντολή με την οποία
οι μαθητές καθοδηγούνται στο να διερευνήσουν το συγκεκριμένο ντουλάπι της τάξης και
να επιστρέψουν στον υπολογιστή, αφού εντοπίσουν μία συγκεκριμένη πληροφορία (πχ σε
ποιο ράφι του ντουλαπιού υπάρχει ένα βιβλίο;).
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Αυτόματη Αξιολόγηση Μαθητών στο Διαδίκτυο.
Σαμαράς Χρήστος
Εκπαιδευτικός ΠΕ18.18 Οχημάτων, 1ου ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
xrsamaras@sch.gr
Περίληψη
Πρόκειται για μια εφαρμογή που βρίσκεται οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμη στο διαδίκτυο,
στην διεύθυνση http://autosoft.gr.cloud1.xelixis.gr. Την έχω σχεδιάσει και αναπτύξει προγραμματιστικά με βασικό στόχο την εύκολη, άμεση, αξιόπιστη, αλλά και πιο ευχάριστη αξιολόγηση των μαθητών μου στο σχολείο. Κατά την χρήση του συστήματος και με την πάροδο
του χρόνου, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και στο στάδιο της «εφαρμογής» στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαδικτυακή της ικανότητα προσφέρεται ώστε οι μαθητές να
προετοιμάζονται και στο σπίτι και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα πολλά σχολεία να έχουν κοινή και δίκαια αξιολόγηση των μαθητών τους. Για να δημιουργηθεί το σύστημα, δυσκολεύτηκα στην αρχή με το στήσιμο της εφαρμογής και την συγκέντρωση των ερωτήσεων
από τα μαθήματα, όμως ο κόπος αντισταθμίστηκε καθώς τώρα μου παίρνει λιγότερο χρόνο
να βάλω κάποιο τεστ ή διαγώνισμα. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το VISUAL
STUDIO με γλώσσα C# και οι τεχνολογίες ASP.NET και AJAX.
Λέξεις - κλειδιά: Εφαρμογή, διαδίκτυο.
Εισαγωγή
Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, διαπίστωσα με χαρά πως η εφαρμογή της αξιολόγησης μπορούσε να ενταχθεί σε αρκετούς άξονες της ενδεικτικής θεματολογίας του. Αρχικά στην «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και μάθηση, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση», καθώς η αξιολόγηση είναι κομμάτι της διδασκαλίας, αφού πρέπει να διαπιστώσουμε αν πέτυχαν οι διδακτικοί μας στόχοι. Αναμφισβήτητα είναι «Εκπαιδευτικό λογισμικό», εξ ολοκλήρου γραμμένο από εκπαιδευτικό. Τέλος, η διαδικτυακή του παρουσία και χρήση το εντάσσει στον άξονα «Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο». Η εφαρμογή συμμετείχε στο Συνέδριο ως «Εκπαιδευτικό λογισμικό», που θα στηρίξει και την παρακάτω παρουσίαση και τεκμηρίωση.
Οι περισσότεροι μαθητές, ακόμα και οι φοιτητές, κάποια στιγμή των σπουδών τους παραπονιούνται ότι έχουν υποστεί αδικία καθώς εξετάζονταν ή διαπιστώνουν να πραγματοποιείται αδικία σε βάρος κάποιου συμμαθητή τους. Η υποψία και μόνο της αδικίας, δημιουργεί μια απόσταση μαθητή - εκπαιδευτικού, κλονίζει την επικοινωνία τους, με αποτέλεσμα
να φθείρεται το εκπαιδευτικό σύστημα, χάνοντας ενέργεια και χρόνο ώστε να αποδείξει το
αυτονόητο.
Ως εκπαιδευτικός, μετά την παραπάνω διαπίστωση, αναζήτησα μια διέξοδο στο πρόβλημα
αυτό. Αφού μέσα στις υποχρεώσεις μου είναι να αξιολογώ τους μαθητές, αποφάσισα να
αξιοποιήσω τις νέες Τ.Π.Ε. στην διαδικασία αυτή. Έτσι δημιούργησα μια διαδικτυακή εφαρμογή, την οποία ο κάθε μαθητής μπορεί να έχει στην διάθεσή του όλο το εικοσιτετράωρο.
Από τα πρώτα δοκιμαστικά τεστ που έβαλα στους μαθητές, διαπίστωσα μια σημαντική δι-

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

677/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

αφορά στην σχέση μου μαζί τους, με θεωρούσαν σύμμαχο που μαζί θα αντιμετωπίζαμε τον
Η/Υ, έναν ψυχρό και δίκαιο εξεταστή.
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μπαίνει στην ζωή μας, γίνονται συζητήσεις να αξιολογηθούν με
τον τρόπο αυτό οι δημόσιοι υπάλληλοι, υφίσταται ήδη στις εξετάσεις του ECDL, κάποιων
ξένων γλωσσών, του διπλώματος οδήγησης, αλλά και σε κάποιες εταιρίες στον χώρο του
αυτοκινήτου αξιολογούνται οι τεχνίτες με παρόμοια συστήματα, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες ευθύνες και δικαιοδοσία. Από την στιγμή που εφαρμόζεται στην καθημερινότητά μας, πρέπει και το σχολείο να προετοιμάζει τους μαθητές, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με
τη διαδικασία αυτής της αξιολόγησης.
Η εξέταση που προσφέρει το σύστημά μου αποτελείται μόνο από ερωτήσεις κλειστού τύπου, πράγμα που είναι και η αδυναμία του, αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως ανάπτυξης, ώστε να διαπιστώσει προβλήματα σύνθεσης κειμένου, ορθογραφίας, ικανότητας στην περίληψη και άλλες αδυναμίες.
Περιγραφή εξέτασης με το αυτοματοποιημένο σύστημα
Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση με την διαδικασία αυτή, είναι αναγκαίο ο κάθε μαθητής να βρίσκεται μπροστά σ’ έναν Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Από την στιγμή που ανοίξει ο Η/Υ, ο εκπαιδευτικός καθορίζει τα βήματα ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν το
σύστημα της εξέτασης. Το σημαντικό είναι να αποφεύγεται η παρέμβαση του εκπαιδευτικού στο πληκτρολόγιο ή το ποντίκι για να μην δημιουργηθούν οι παραμικρές υποψίες. Το
σύστημα είναι εύκολο στην χρήση του και τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν αναπτύξει απίστευτες ικανότητες στην διαχείριση πιο πολύπλοκων εφαρμογών.
Διαμόρφωση του συστήματος.
Ο κάθε μαθητής πρέπει να διαμορφώσει με υποδείξεις την εξέτασή του. Τα βήματα που θα
ακολουθήσει στην φάση αυτή είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός προσαρμόζει την ταχύτητά του με αυτήν του τελευταίου μαθητή που διεκπεραιώνει το κάθε βήμα. Το σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αλλά οι μαθητές είναι
ήδη εξοικειωμένοι με τα παιχνίδια σε Η/Υ, που απαιτούν αρχικοποίηση με παρόμοιο τρόπο.

Σχήμα 1: Αρχικοποίηση βήμα 1ο
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Στην αρχή εμφανίζεται το παραπάνω σχήμα, όπου οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν το Σχολείο που φοιτούν και Τμήμα. Μετά την επιλογή αυτή, στην ίδια οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα των μαθητών του τμήματος, από την οποία επιλέγουν το όνομά τους και
στη συνέχεια πληκτρολογούν τον κωδικό που έχουν. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται για
επίσημο διαγώνισμα, αλλά για ένα τεστ προετοιμασίας, διαλέγουν στο θέμα «Σχολείο» την
επιλογή «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ». Σε τέτοια τεστ προετοιμασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση και από
το σπίτι τους.

Σχήμα 2: Αρχικοποίηση βήμα 2ο
Με την σωστή επιλογή ο μαθητής θα βρεθεί στην παραπάνω οθόνη. Εδώ, αφού επιλέξει το
μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί, εμφανίζονται τα κεφάλαια που περιλαμβάνει το μάθημα.
Από την στιγμή που θα επιλέξει τα κεφάλαια και θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα,
πατά το κουμπί «ΒΗΜΑ 2ο», το οποίο τον μεταφέρει στη επόμενη οθόνη.

Σχήμα 3: Αρχικοποίηση βήμα 3ο
Η τελευταία επιλογή που πρέπει να κάνει ο μαθητής που αξιολογείται είναι η οθόνη του
σχήματος 3. Εδώ καθορίζεται η δυσκολία της εξέτασης, αν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
με κάθε λάθος απάντηση, αλλά και αν υπάρχει αρνητική βαθμολογία όταν επιλέξει ο μαθητής την απάντηση «δεν γνωρίζω». Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργείται διαγώ-
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νισμα ή τεστ με αρνητικό βαθμό λάθος απαντήσεων μικρότερο ή ίσο του αρνητικού βαθμού
των απαντήσεων «δεν γνωρίζω», γιατί με τον τρόπο αυτό επιδοτείται η προσπάθεια των
μαθητών να επιλέγουν τυχαία κάποιες ερωτήσεις που δεν γνωρίζουν.
Διαδικασία εξέτασης
Στην φάση της εξέτασης ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιληφθεί πως οι μαθητές δεν είναι
εξοικειωμένοι με το να απαντούν σε ερωτήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επομένως,
τις πρώτες φορές που θα αναμετρηθούν οι μαθητές με τον Η/Υ, θα πρέπει να μειώσει την
βαρύτητα της εξέτασης στον τελικό βαθμό και να αυξήσει την βοήθεια που θα ζητούν οι
μαθητές.

Σχήμα 4: Διαδικασία Εξέτασης
Το σύστημα κατά την διαδικασία της εξέτασης εμφανίζει μία μόνο ερώτηση με διάφορες
πιθανές απαντήσεις και για κάθε ερώτηση υπάρχει τις περισσότερες φορές μια φωτογραφία που διευκολύνει την απάντηση. Ο μαθητής, αν γνωρίζει την απάντηση, την επιλέγει και
πατά το κουμπί «Αποδοχή Απάντησης», διαφορετικά, αν δυσκολεύεται, μπορεί να επιλέξει
το κουμπί «Αναβολή για το τέλος» και το σύστημα θα ξαναφέρει για μια φορά ακόμα την
ερώτηση στο τέλος. Η δυνατότητα αυτή είναι μια τακτική που έχει αποδειχθεί χρήσιμη στις
εξετάσεις, δηλαδή να ξεκινά ο μαθητής με τα εύκολα και να προχωρά στις ερωτήσεις που
τον δυσκολεύουν. Με τον τρόπο αυτό μειώνει το άγχος και διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο που διαθέτει.
Αποτελέσματα εξέτασης
Όταν ο εξεταζόμενος μαθητής τελειώσει όλες τις ερωτήσεις, τότε εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η επίδοση που είχε στο διαγώνισμα. Το θετικό είναι ότι ο Η/Υ είναι αυτός που
βγάζει τα αποτελέσματα, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Αυτό διασφαλίζει την ακεραιότητα των εξετάσεων, αλλά ταυτόχρονα δεν βάζει σε δοκιμασία την
σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή, απεναντίας ο εκπαιδευτικός είναι πλέον σύμμαχος του μαθητή απέναντι στον άψυχο ανελέητο εχθρό που είναι κάποιος διαδικτυακός Server.
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Σχήμα 5: Μετά την εξέταση, τα αποτελέσματα του μαθητή.
Συνεχόμενη βελτίωση του Συστήματος
Η εξέταση πραγματοποιείται από μια διαδικτυακή εφαρμογή, όπου οι ερωτήσεις αλλά και
οι απαντήσεις κάθε μαθητή αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Άρα τα στοιχεία είναι
διαθέσιμα ώστε να βγουν οι βαθμολογίες του κάθε τμήματος, αλλά και τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για να χαρακτηριστούν κάποιες ερωτήσεις πολύ εύκολες ή πολύ δύσκολες, ώστε να αντικατασταθούν ή να αλλαχθούν. Δηλαδή το σύστημα όσο περισσότερο
χρησιμοποιείται, τόσο περισσότερο βελτιώνεται.
Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα να βελτιωθεί και ο εκπαιδευτικός, που διαπιστώνει πλέον με άμεσο τρόπο κατά πόσο οι διδακτικοί του στόχοι είχαν επιτυχία και αφομοιώθηκαν
από τους μαθητές του. Με τον τρόπο αυτό, βέβαια, υπάρχει περίπτωση να προκύπτουν ζητήματα σύγκρισης ανάμεσα σε καθηγητές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα.
Αυτοματοποίηση «ερωτηματολογίων»
Στο σχολείο μου, το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας, στο οποίο έχω την χαρά να εργάζομαι, εφαρμόζουμε
πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2010-11 και
2011-12. Η δράση μας αυτή δημιούργησε την ανάγκη να πάρουμε την γνώμη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, με ερωτηματολόγια πολλών ερωτήσεων, από μεγάλο πληθυσμό.
Επειδή ο κόπος της συγκέντρωσης των πληροφοριών είναι μεγάλος, λάβαμε την γνώμη από
όλα τα μέλη με το αυτοματοποιημένο σύστημα αξιολόγησης. Δηλαδή το σύστημα μετατράπηκε από σύστημα αξιολόγησης μαθητών σε σύστημα διαχείρισης και συγκέντρωσης αποτελεσμάτων από ερωτηματολόγια.
Απαιτήσεις και υποδομές
Οι απαιτήσεις σε μέσα και πόρους ώστε να πραγματοποιηθεί μια εξέταση με το αυτοματοποιημένο σύστημα είναι οι παρακάτω:
• Ένα δίκτυο από υπολογιστές.
• Οι υπολογιστές να έχουν ως λειτουργικό σύστημα κάποια έκδοση Windows.
• Ο κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής να έχει σύνδεση με το διαδίκτυο.
• Σε κάθε υπολογιστή να υπάρχει κάποιος φυλλομετρητής.
Οι απαιτήσεις για την διαδικασία της εξέτασης είναι οι μαθητές:
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• Να μπουν στην δυναμική σελίδα εξέτασης.
• Να καθορίσουν όλοι τους ίδιους κανόνες εξέτασης.
• Να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις.
• Να δεχτούν το αποτέλεσμα των επιδόσεών τους.
Οι παραπάνω υποδομές είναι πλέον διαθέσιμες σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρά εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό να μπορέσει να διαθέσει το εργαστήριο
στο μάθημά του και ας μην είναι πληροφορικής.
Παιδαγωγικές προεκτάσεις της διαδικτυακής εφαρμογής
Με την εμφάνιση αυτών που ο Πιαζέ ονομάζει «τυπικές διεργασίες», το παιδί γίνεται όλο
και πιο ικανό για αφηρημένη σκέψη και για το είδος του συλλογισμού που την προϋποθέτει
(Flavell,1985). Αυτό συχνά οδηγεί στον ιδεαλισμό και την απόρριψη της εξουσίας, είτε γιατί
το παιδί τη θεωρεί αποτυχημένη στο έργο της, είτε γιατί τη βλέπει σαν εμπόδιο στις φιλοδοξίες και τους στόχους της ζωής του. Όπως είναι αναμενόμενο, ο δάσκαλος και το σχολείο
θεωρούνται συχνά ως κύριοι εκπρόσωποι της εξουσίας όπου τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν πιο συχνά την τάση να προκαλούν την εξουσία αυτή (Fontana,1996).
Το παραπάνω πρόβλημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να το μειώσει δραστικά αν τα εργαλεία
της εξουσίας που θεωρούν οι μαθητές, τις απουσίες και τις εξετάσεις, τα αναθέσει σε κάτι
άψυχο και ακέραιο, όπως είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Πλεονεκτήματα του αυτοματοποιημένου συστήματος αξιολόγησης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι μαθητές έχουν εμπιστοσύνη στην διαδικασία, χωρίς να αμφισβητούν τα θέματα.
Ο αντίπαλος που εξετάζει είναι ο Η/Υ και όχι ο καθηγητής.
Δεν υπάρχει αμφισβήτηση του αποτελέσματος.
Ο μαθητής βλέπει άμεσα το αποτέλεσμα.
Υπάρχουν πολλοί διδακτικοί στόχοι να εξεταστούν.
Οι στόχοι που εξετάζονται στο διαδικτυακό διαγώνισμα μπορεί να είναι κρίσης και όχι
μόνο απομνημόνευσης.
Οι φωτογραφίες βοηθούν στην συσχέτιση της γνώσης.
Το σύστημα βοηθά στην απάντηση των εύκολων ερωτήσεων στην αρχή και την καθυστέρηση των δύσκολων.
Οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν την ίδια στιγμή και με άλλους μαθητές σε άλλη περιοχή.
Οι μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν από το σπίτι μια και το σύστημα βρίσκεται στο
διαδίκτυο.
Οι μαθητές καθορίζουν στην αρχή τους κανόνες το διαγωνίσματος.
Συμπεράσματα

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, εκτός των πολύ νεαρών ηλικιών, είναι αδικημένος αφού έχει
σπουδάσει σε ένα σύστημα που σήμερα είναι αναχρονιστικό και μη λειτουργικό στις νέες
συνθήκες και απαιτήσεις. Ευτυχώς έχει μάθει να μαθαίνει. Μέσα στις αλλαγές που προκαλεί ο ψηφιακός κόσμος, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να αντιδράσει, να προσαρμοστεί και
να συμμαχήσει μαζί του. Φυσικά ο ρόλος του δεν απαξιώνεται, αντίθετα διασφαλίζεται,
γιατί ο νέος κόσμος είναι περισσότερο απαιτητικός με ανάγκες για συνεχόμενες αποφάσεις
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μετά από έτοιμες πληροφορίες αλλά και δεδομένα. Καταργείται ολοένα ο ρόλος του μεταφορέα πληροφοριών σε ρόλο αξιολόγησης των χρησίμων πληροφοριών.
Ο σύγχρονος μαθητής πρέπει να αλληλεπιδρά με πληροφοριακά συστήματα, ώστε μέσα
από κάθε μάθημα (ανεξάρτητα αν είναι πληροφορική), σε κάθε δράση, να διαχωρίζει την
πληροφορία από τα δεδομένα, αλλά και να παίρνει χρήσιμες αποφάσεις μόνο με τις γνώσεις που θα ιεραρχήσει ως χρήσιμες.
Στην δυναμική των ψηφιακών αλλαγών, πρέπει το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να βγει
νικητής και να αναγνωρίσει μια ευκαιρία αλλαγών των αδυναμιών που το βασάνιζαν.
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Παρουσίαση λογισμικού διδασκαλίας Θρησκευτικών στη Γ΄ Δημοτικού σε κωφούς
μαθητές. Διδακτέα ενότητα: Το μυστήριο του Βαπτίσματος
Ιωάννης Καραμούζης
Karion.karion.karion4@gmail.com

Περίληψη
Το Λογισμικό διδασκαλίας των θρησκευτικών σε κωφούς μαθητές δημιουργείται για πρώτη
φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και αποτελεί μία πρόταση κάλυψης του κενού
που υπάρχει στον συγκεκριμένο τομέα. Μέσα από αυτό οι μαθητές και ο δάσκαλος
εξοικειώνονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
επιτυγχάνουν την κατάκτηση της γνώσης με τρόπο ευχάριστο, εξασφαλίζουν την ύπαρξη
δίγλωσσου περιβάλλοντος και καλλιεργούν τη μεταξύ τους επικοινωνία. Η εγκατάσταση του
λογισμικού είναι πολύ απλή και εύκολη, και μέσα από αυτό ο κωφός μαθητής κατανοεί
καλύτερα και εμπεδώνει την διδακτέα ύλη του, που είναι στη προκειμένη περίπτωση το
μυστήριο του βαπτίσματος.
Λέξεις - Κλειδιά: Λογισμικό θρησκευτικών, Μυστήριο Βαπτίσματος, Νέες τεχνολογίες στην
εκπαίδευση, Κωφοί μαθητές Δημοτικού Σχολείου.
Στόχοι του Λογισμικού διδασκαλίας των θρησκευτικών σε κωφούς μαθητές.
Το συγκεκριμένο λογισμικό καλύπτει τους εξής εκπαιδευτικούς στόχους:
1. Την παρουσίαση μίας εκ των ενοτήτων του μαθήματος των Θρησκευτικών σε
κωφούς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με δίγλωσσο τρόπο, σύμφωνα με το
Νόμο (Ν. 2817/2000) της Ειδικής Αγωγής, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών και τα Αναλυτικά Πλαίσια Σπουδών για κωφούς και
βαρήκοους μαθητές.
2. Την παροχή ενός συστηματοποιημένου ως προς τη δομή και το περιεχόμενό του
διδακτικού βοηθήματος, το οποίο με ευχάριστο τρόπο συμπληρώνει τη διδασκαλία
των ενοτήτων των Θρησκευτικών αποκλειστικά για κωφούς και βαρήκοους
μαθητές.
3. Την εξασφάλιση βοήθειας στον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία των Θρησκευτικών σε
κωφούς και βαρήκοους.
4. Την εξοικείωση των εκπαιδευτικών κωφών και βαρήκοων μαθητών με το δίγλωσσο
μοντέλο διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών.
5. Την εφαρμογή των γενικών κανόνων διδασκαλίας των Θρησκευτικών, δεδομένου
ότι οι κωφοί μαθητές δεν υστερούν νοητικά σε σχέση με τους ακούοντες,
ενισχύοντας όμως τα οπτικά ερεθίσματα αφού η όραση είναι η βασική οδός
πρόσβασης στο διδακτέο αντικείμενο για την απόκτηση της πληροφορίας και την
μετουσίωσή της σε γνώση.
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Τεχνικές Λεπτομέρειες Λογισμικού
Το συγκεκριμένο λογισμικό δημιουργήθηκε με χρήση της δωρεάν πλατφόρμας ανάπτυξης
λογισμικού Microsoft Visual Basic 2010 Express και είναι γραμμένο σε γλώσσα Visual Basic.
Μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε οποιονδήποτε υπολογιστή φέρει
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP ή νεότερο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Pentium 4 1,7GHz ή γρηγορότερος
Μνήμη: 256MB RAM
Σκληρός δίσκος: 2GB free
Κάρτα γραφικών: 32MB RAM
Ηχεία, ποντίκι, οθόνη, πληκτρολόγιο.
Η εγκατάσταση του λογισμικού γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω πακέτου εγκατάστασης
και η λειτουργία του μέσω διπλού κλικ σε συντόμευση που έχει δημιουργηθεί στην οθόνη
κατά την εγκατάσταση.
Διδακτική Μεθοδολογία
1η φάση: Παρουσίαση μαθήματος
Ο εκπαιδευτικός ξεκινά με την διαμόρφωση της τάξης με κατάλληλο τρόπο ώστε να
μπορέσει να παρουσιάσει την ενότητα του βαπτίσματος μέσα από το λογισμικό. Αυτό
σημαίνει ότι χωρίζει τους κωφούς μαθητές σε ομάδες μέχρι και τεσσάρων ατόμων,
ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών που διαθέτει ώστε κάθε ομάδα να αναπτύσσεται
γύρω από έναν υπολογιστή. Αν υπάρχει διαδραστικός πίνακας στην τάξη, τότε δεν είναι
αναγκαίος ο χωρισμός των παιδιών σε ομάδες, δεδομένου ότι μπορούν όλοι να βλέπουν σε
αυτόν. Κάθε φορά ορίζεται ένα παιδί που θα θέτει σε εφαρμογή το λογισμικό, ώστε με
αυτόν τον τρόπο να επιτυγχάνεται η εξοικείωση των κωφών μαθητών με τις νέες
τεχνολογίες. Καθώς το λογισμικό τίθεται σε λειτουργία οι κωφοί μαθητές βρίσκονται
μπροστά στην πρώτη οθόνη που περιέχει τα διάφορα κεφάλαια της διδακτέας ύλης, τα
οποία έχουν τη μορφή «κουμπιού». Δίπλα σε κάθε κουμπί υπάρχει μια περιγραφική εικόνα
που βοηθάει τους χρήστες στην κατανόηση του αντικειμένου. Οι χρήστες κάνοντας «κλικ»
σε κάποιο από τα αριθμημένα κουμπιά μεταφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, σε επόμενη
οθόνη. Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης υπάρχουν δύο επιπλέον κουμπιά. Το μπλε
κουμπί με την ένδειξη «i». Όταν πατηθεί δίνει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες και τις
λειτουργίες που επιτρέπονται στην εκάστοτε οθόνη. Το κόκκινο κουμπί με την ένδειξη «X»
προκαλεί τερματισμό του προγράμματος.
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Εικόνα 1
Η κεντρική οθόνη του λογισμικού

Αμέσως μετά, με τη βοήθεια του δασκάλου, οι κωφοί μαθητές επιλέγουν την ενότητα με
τίτλο: « Η Βάπτιση, γιορτή χαράς». Έπειτα, ξεκινά η παράθεση του κειμένου που αφορά την
παρουσίαση της βάπτισης στην προφορική και τη νοηματική μου μορφή. Οι μαθητές στην
αρχή παρακολουθούν το κείμενο στη νοηματική του απόδοση προσπαθώντας να
κατανοήσουν το περιεχόμενό του. Αμέσως μετά διαβάζουν το γραπτό κείμενο και
επικεντρώνουν την προσοχή τους στις άγνωστες λέξεις του και στις εικόνες που το
συνοδεύουν. Όσοι διαθέτουν υπολείμματα ακοής και με τη βοήθεια ακουστικών βαρηκοΐας
μπορούν να ακούσουν το κείμενο καθώς παρακολουθούν την απόδοσή του στη νοηματική
γλώσσα αφού υπάρχει και ταυτόχρονη εκφώνησή του. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν
παύση του βίντεο, να μεταφερθούν σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο του και να επιλέξουν
την ένταση της ηχητικής περιγραφής. Στο κάτω μέρος της οθόνης προστίθεται το εικονίδιο
«Οικία» το οποίο μεταφέρει τους χρήστες στην αρχική οθόνη του προγράμματος. Το
συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στον Κωφό μαθητή να βρεθεί μέσα στο
δίγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Νοηματικής Γλώσσας και της ομιλουμένης, το
οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης του και στις δύο γλώσσες. Η
χρήση της Νοηματικής Γλώσσας ως γλώσσας γέφυρας και ως γλώσσας εργαλείου
διευκολύνει το κωφό μαθητή στην πρόσβασή του στην ομιλουμένη-γραπτή γλώσσα. Έτσι, ο
κωφός μαθητής βλέπει το κείμενο στη Νοηματική Γλώσσα και έπειτα στη γραπτή μου
μορφή κατανοώντας το περιεχόμενό του και κατακτώντας σταδιακά τις δύο γλώσσες.
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Εικόνα 2:
Η οθόνη σχετικά με τη βάπτιση

2η φάση: Επεξεργασία
Σειρά έχει η γλωσσική, η πραγματολογική και η νοηματική επεξεργασία του κειμένου. Αυτή
γίνεται με ερωτήματα που τίθενται από τον δάσκαλο αναφορικά με το χωροχρονικό
πλαίσιο, τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, τον συμβολισμό των πράξεων που λαμβάνουν
χώρα κ.τ.λ. Οι κωφοί μαθητές παρατηρούν τις εικόνες που συνοδεύουν την ενότητα και με
τη βοήθεια του δασκάλου προσπαθούν να τις ερμηνεύσουν και να τις σχετίσουν με το
νόημα της ενότητας που διδάσκεται. Έπειτα, οι κωφοί μαθητές με την παρότρυνση του
δασκάλου τους κάνουν κλικ επάνω στις λέξεις του κειμένου που είναι γραμμένες με έντονο
μαύρο χρώμα. Αυτές οι λέξεις είναι σημαντικές για την ενότητα ενώ αποτελούν και το
άγνωστο λεξιλόγιο στο οποίο οι κωφοί μαθητές πρέπει να εντρυφήσουν. Κλικάροντας
λοιπόν σε κάθε μία από αυτές οι κωφοί μαθητές μεταφέρονται στο περιβάλλον εκείνο όπου
βλέπουν την ερμηνεία τους τόσο στη νοηματική γλώσσα όσο και στο γραπτό λόγο, ενώ όσοι
έχουν υπολείμματα ακοής και χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα μπορούν να ακούσουν
τις αντίστοιχες πληροφορίες. Ακόμη, το νέο λεξιλόγιο, μετά από την ερμηνεία και
κατανόησή του, μπορεί να αποθηκευτεί στην τράπεζα λεξιλογίου που βρίσκεται σε ειδικό
φάκελο, στο τέλος του λογισμικού και να ανασύρεται από εκεί κάθε φορά που χρειάζεται
για να γίνει επανάληψη του λεξιλογίου ή για να διευκολυνθεί η όλη εκπαιδευτική
διαδικασία.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

687/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εικόνα 3:
Η οθόνη σχετικά με το σύμβολο της πίστεως

3η φάση: Απόδοση νοήματος
Αφού οι μαθητές επεξεργασθούν την διδακτέα ενότητα, αποδίδουν το νόημά της στην
ελληνική νοηματική γλώσσα, καλυτερεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της
νοηματικής που χρησιμοποιούν. Έπειτα, μέσα στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης,
οι κωφοί μαθητές καλούνται να βρουν και να προσφέρουν στην τάξη πληροφορίες σχετικά
με την βάπτιση και από χώρους άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως της ιστορίας
αναφορικά με τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, των
συμβόλων που χρησιμοποιούνταν κ.λ.π.. Σειρά έχει η βιωματική πλευρά της διδασκαλίας,
κατά την οποία οι κωφοί μαθητές συμπληρώνουν τα όσα διδάχθηκαν με τις δικές τους
εμπειρίες , ανταλλάσουν τα προσωπικά τους βιώματα αναφορικά με τη συμμετοχή τους
στην τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος και τις όποιες πληροφορίες έχουν συλλέξει
μέχρι εκείνη την ώρα.
4η φάση: Επίλυση ασκήσεων
Η ενότητα που διδάσκεται συνοδεύεται από μία σειρά ασκήσεων που βασίζονται στο
νόημά της και στην γενικότερη εννοιολογική της επεξεργασία. Υπάρχουν διάφορα είδη
ασκήσεων: Ακροστιχίδες, συμπλήρωση κενών, εύρεση του σωστού-λάθους, αντιστοίχηση,
πολλαπλή επιλογή, ομαδοποίηση πληροφοριών. Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές του σε
ομάδες. Αναθέτει σε κάθε ομάδα την επίλυση συγκεκριμένων ασκήσεων, θέτει τα ανάλογα
χρονικά πλαίσια και επιτηρεί διακριτικά την όλη διαδικασία παρεμβαίνοντας όπου
χρειάζεται η βοήθειά του. Μέσα από την επίλυση των ασκήσεων, ο δάσκαλος διαπιστώνει
τον βαθμό κατανόησης της ενότητας του βαπτίσματος από τους κωφούς μαθητές του, τα
τυχόν κενά που υπάρχουν και όπου χρειάζεται βοηθά για την συμπλήρωσή τους. Έπειτα,
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παρακολουθεί την πορεία κάθε μαθητή ξεχωριστά, την εξέλιξή του στο συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο και τον βαθμό της κατάκτησης του ανάλογου λεξιλογίου. Ενώ τέλος,
αξιολογεί και την ικανότητα συνεργασίας που οι μαθητές του παρουσιάζουν. Από την άλλη
πλευρά, οι κωφοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν, διαμορφώνοντας
άποψη για τις ικανότητές τους, τις δυσκολίες που συνάντησαν στην κατανόηση της
ενότητας, κατανοώντας τα σημεία στα οποία έχουν κενά και εκεί όπου πρέπει να εστιάσουν
την προσοχή τους για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Εικόνα 3:
Η οθόνη σχετικά με μία άσκηση
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Πρόταση για τη διδασκαλία των χειρονομιών και εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας με
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
Νικόλαος Σταϊνχάουερ* & Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού**
*Μεταπτυχιακός «Τεχνογλωσσίας», **Ερευνήτρια Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου
steinhauer_n@yahoo.gr, agianna@ilsp.gr

Περίληψη
Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα, η
διδακτική αξιοποίηση των χειρονομιών επιτρέπει την προσέγγιση της ίδιας της επικοινωνίας ως τρόπου έκφρασης ενός λαού.
Στόχος της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση του πρώτου εκπαιδευτικού λογισμικού για
τη διδασκαλία των χειρονομιών και εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας σε αλλόφωνους. Το
λογισμικό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας η οποία υποβλήθηκε στο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία V».
Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται η δομή του λογισμικού και οι δυνατότητες μελέτης μιας
χειρονομίας στο πλαίσιο ενός δομημένου μαθήματος που περιλαμβάνει έναν διάλογο/βίντεο, την περιγραφή της χειρονομίας, άλλες εκφράσεις και ασκήσεις κλιμακούμενης
δυσκολίας. Επιπλέον, η χρήση τρισδιάστατων μοντέλων ανθρώπινης μορφής (3D agents)
για να αποδοθεί η κίνηση των χειρονομιών, καθώς και η ενσωμάτωση εργαλείων γλωσσικής
τεχνολογίας προσδίδουν στο λογισμικό προστιθέμενη αξία.
Λέξεις - κλειδιά: γλωσσική διδασκαλία, χειρονομίες, 3D agents, εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας
Εισαγωγή
Οι χειρονομίες [1] που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή προφορική επικοινωνία μαθαίνονται και διαμορφώνονται στο πλαίσιο ενός πολιτισμού (Antes 1996:441). Ο κινητικός αυτός
κώδικας λειτουργεί συμπληρωματικά προς το γλωσσικό κώδικα, σπανίως δε και αυτοτελώς.
«Παράλληλα προς τα γλωσσικά σημεία, στις λέξεις έχουμε και κινητικά σημεία που λειτουργούν ως ευρύτερες λεκτικές συνθέσεις, συνιστώντας όχι απλά λεξική σημασία αλλά
σύνολο σημασιών, δηλ. νόημα (όπως εκείνο μιας ολόκληρης πρότασης, αφού και τα κινητικά σημεία δίνουν μια πλήρη νοηματική πληροφορία)» [2].
Οι χειρονομίες δεν πραγματώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες. Παρόλο που οι
εκφράσεις του προσώπου είναι περίπου [3] ίδιες σε όλους τους πολιτισμούς -όπως υποστηρίχθηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο [4] και επιβεβαιώνεται μέσα από σχετικές έρευνες
(Ekman, 1973, 1975, Foreman, 2003)- η χρήση των χειρονομιών διαφέρει από γλώσσα σε
γλώσσα. Έτσι, Έλληνες και Γάλλοι θα νιώσουν αγανάκτηση με τον ίδιο τρόπο -ενδεχομένως
η ένταση να διαφέρει- αν δουν κάποιον να συμπεριφέρεται ως τρελός, ωστόσο οι μεν Γάλλοι θα ακουμπήσουν δυο-τρεις φορές τον δείκτη επάνω στον κρόταφο για να δηλώσουν ότι
αυτός είναι τρελός, οι δε Έλληνες -με την παλάμη στραμμένη προς τα αριστερά- θα στρί-
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ψουν προς τα δεξιά τα δάχτυλα, σαν να θέλουν να βιδώσουν μια βίδα που έχει λασκάρει.
Το γεγονός ότι οι χειρονομίες δεν πραγματώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες
οδηγεί συχνά σε παρεξηγήσεις, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τη χειρονομία της κατάφασης στα Βουλγαρικά που θυμίζει τη χειρονομία της άρνησης σε άλλες ευρωπαϊκές
γλώσσες.
Αξιοποίηση των χειρονομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση ΤΠΕ
Έρευνες έχουν υπογραμμίσει τη μεγάλη σημασία που έχει η γνώση των κανόνων κινησιακής
συμπεριφοράς της κουλτούρας της γλώσσας-στόχου στην κατανόηση και πραγμάτωση της
επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα (Lazaraton, 2004, Κατσαλήρου, 2008). Σε μια κοινωνία
που χαρακτηρίζεται από την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα, η διδακτική αξιοποίηση των χειρονομιών [5] επιτρέπει την προσέγγιση της ίδιας της επικοινωνίας ως τρόπου έκφρασης ενός λαού.
Για έναν αλλόγλωσσο που μετέχει σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη (σύνηθες πλέον
φαινόμενο στο ελληνικό σχολείο) ή που μαθαίνει τα Ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα δεν
είναι δύσκολο να φανταστεί τη σημασία μιας χειρονομίας, όταν υπάρχει σχέση αναλογίας
με τη σημασία της ή όταν συμπίπτει με αυτή που χρησιμοποιείται στη μητρική του γλώσσα.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υποπτευθεί κανείς τη σχέση ανάμεσα
στις χειρονομίες και στο μήνυμα που “μεταφέρουν”, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατανόησή τους προϋποθέτει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας.
Οι χειρονομίες που προσφέρονται περισσότερο για διδακτική αξιοποίηση είναι κυρίως εκείνες που δεν έχουν αναλογική σχέση με τη σημασία τους, καθώς και οι χειρονομίες που
εξεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο στη μητρική γλώσσα των εκπαιδευομένων.
Εάν ο βασικός στόχος της διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνιακή ικανότητα, τότε οι χειρονομίες -ως εναλλακτικός
τρόπος επικοινωνιακής έκφρασης- θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας και
οι δυνατότητες των ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία κατάκτησής τους
(Αντωνίου-Κρητικού, 2009β).
Είναι γνωστό ότι οι ΤΠΕ ανοίγουν νέους ορίζοντες στη γλωσσική εκπαίδευση και η συμβολή
τους μπορεί να είναι πολύμορφη και πολυδύναμη. Είναι ακόμη γνωστό ότι τα σύγχρονα
εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας δημιουργούν ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η γνώση, παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας στις μεθόδους
διδασκαλίας και μάθησης. Σε μία εποχή που η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση είναι κοινός τόπος, η πρόκληση της υλοποίησης
ενός λογισμικού που θα υποστηρίζει με πολυμέσα τη διδασκαλία των χειρονομιών της Ελληνικής ήταν μεγάλη.
Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής παρουσιάζεται το πρώτο εκπαιδευτικό λογισμικό για την
εκμάθηση των χειρονομιών και εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας και στην καλλιέργεια της (δια)πολιτισμικής δεξιότητας των αλλόφωνων εκπαιδευομένων.
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Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ελληνικά με Χειρονομίες και Εκφράσεις»
Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ελληνικά με Χειρονομίες και Εκφράσεις» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [6] η οποία υποβλήθηκε στο
Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία
V». Πρόκειται για το πρώτο λογισμικό που υλοποιείται για τη διδασκαλία των χειρονομιών
και εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας σε αλλόφωνους και προσφέρεται για χρήση τόσο σε
επίπεδο τάξης όσο και για αυτομάθηση.
Είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση των πολυμέσων και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας
μπορεί να βοηθήσει έναν αλλόφωνο να εμβαθύνει στη μελέτη των χειρονομιών και να απομνημονεύσει ταχύτερα τις παρεχόμενες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, στην ανάπτυξη
του εν λόγω λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως: ψηφιακές εικόνες, βίντεο,
τρισδιάστατα μοντέλα ανθρώπινης μορφής (3D agent animation) και εργαλεία φωνητικής
σύνθεσης και μεταγραφής.
Το λογισμικό «Ελληνικά με Χειρονομίες και Εκφράσεις» αφορά σε μια πρωτότυπη τεχνολογική εφαρμογή που προωθεί τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα της
γλωσσικής διδασκαλίας μέσα σε ένα πολυδιάστατο περιβάλλον μάθησης συνδυάζοντας:
πολυμέσα, διασύνδεση και ανάκτηση πληροφοριών, αλληλεπίδραση, παιχνίδι, εργαλεία
γλωσσικής τεχνολογίας, πολυγλωσσία.
Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση είναι το Poser και το Flash.
Το Poser είναι ένα πρόγραμμα που πρωτοεμφανίστηκε το 1995 για να δώσει τη δυνατότητα
σε αρχάριους χρήστες να δημιουργήσουν με σχετική ευκολία τρισδιάστατες εικόνες μοντέλων που αντικατοπτρίζουν ανθρώπους. Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος τα μοντέλα έγιναν πιο πειστικά, ενώ προστέθηκε και η δυνατότητα
δημιουργίας animation /και όχι απλώς στατικών εικόνων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού λογισμικού, το Poser χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τόσο στατικών
εικόνων όσο και animation για τη ρεαλιστικότερη απόδοση των χειρονομιών.
Το τρισδιάστατο μοντέλο του Poser αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό κλειδώσεων παρόμοιων με αυτές που βρίσκονται στην πραγματικότητα και στο ανθρώπινο σώμα. Παρατηρείται έτσι μία ποικιλία αρθρώσεων που ξεκινάει από τη πιο μικρή, όπως η μία από τις τρεις
κλειδώσεις στο μικρό δάχτυλο του χεριού έως μεγαλύτερες, όπως η λεκάνη. Ο χρήστης του
λογισμικού αυτού μπορεί να κινήσει τις αρθρώσεις αυτές σε τρεις άξονες (x,y,z) με ρύθμιση
παραμέτρων, δίνοντας στο μοντέλο φυσικές στάσεις του σώματος. Όταν ένα σύνολο από
στάσεις του σώματος, με λογική σχέση μεταξύ τους, προβάλλονται σε γραμμική σειρά δημιουργείται η αίσθηση της κίνησης (animation).
Πέρα από την παραμετροποίηση των αρθρώσεων του σώματος το Poser επιτρέπει τη δημιουργία εκφράσεων στο πρόσωπο του τρισδιάστατου μοντέλου με τη μεταβολή παραμέτρων που ελέγχουν τους μυς του προσώπου. Τη «σημαντικότερη συμβολή στη δημιουργία
των εκφράσεων την έχουν οι μύες του προσώπου, οι οποίοι και έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν μεγάλη μεταβολή στην έκφραση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη χωρίς λόγια επικοινωνία» (Ραουζαίου, 2000).
Παράλληλα, στην ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκε το Flash το οποίο ενδείκνυται
για τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων και animation. Οι λόγοι για τους οποίους επελέγη
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το Flash είναι αφενός μεν επειδή προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού συμβατού με διάφορες πλατφόρμες (Mac, iOS, Linux, Windows, Android, Internet) και αφετέρου
λόγω των κοινών με το Poser μορφών (formats) που χρησιμοποιεί σε διάφορα επίπεδα,
όπως το Poser.

Αρχική οθόνη του λογισμικού
Από την αρχική οθόνη του λογισμικού (βλ. Εικόνα 1) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να
μελετήσει μια χειρονομία στο πλαίσιο ενός δομημένου μαθήματος (βλ. Μάθημα) είτε να
αναζητήσει μια χειρονομία μέσα από έναν κατάλογο χειρονομιών (βλ. Ευρετήριο) για να δει
τη κίνηση που κάνει ένα τρισδιάστατο μοντέλο και να διαβάσει την περιγραφή της.

Εικόνα 1: Αρχική οθόνη

Τα μαθήματα/χειρονομίες είναι ενταγμένα σε έννοιες. Επιλέγουμε πρώτα μια έννοια από
τον αντίστοιχο κατάλογο και στη συνέχεια, μία χειρονομία από αυτές που εντάσονται στην
εν λόγω έννοια. Για παράδειγμα, με την επιλογή της έννοιας «Απειλή» εμφανίζεται κατάλογος με τις πέντε χειρονομίες / εκφράσεις που εντάσσονται εννοιολογικά στην έννοια «Απειλή». Εάν ο χρήστης επιλέξει τη χειρονομία «θα σε σφάξω!», θα οδηγηθεί στο αντίστοιχο
μάθημα. Ο κατάλογος με τις έννοιες υποστηρίζεται σε επτά (7) γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αλβανικά και Ρώσικα.
Σε περίπτωση όμως που ο χρήστης θέλει να μεταβεί απευθείας στην περιγραφή της χειρονομίας «θα σε σφάξω», θα πρέπει να την επιλέξει μέσα από το «Ευρετήριο».
Για να αναζητήσει ο χρήστης μία έννοια ή μία χειρονομία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τις
κυλιόμενες μπάρες είτε να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα εργαλεία αναζήτησης.
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Δομή μαθήματος
Με την επιλογή της χειρονομίας «θα σε σφάξω!» στο πλαίσιο μαθήματος, ο χρήστης έχει
τέσσερις (4) δυνατότητες μελέτης:
1. Διάλογος: Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθήσει μια επικοινωνιακή περίσταση μέσω βίντεο κατά την οποία χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη χειρονομία/έκφραση, καθώς και να διαβάσει το σχετικό διάλογο.

2. Περιγραφή χειρονομίας: Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την προβολή ενός βίντεο το οποίο απεικονίζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο να εκτελεί τη χειρονομία, ενώ, δίπλα, στο
πεδίο κειμένου περιγράφεται η κίνηση (βλ. Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Περιγραφής της χειρονομίας «θα σε σφάξω!»

3. Άλλες εκφράσεις: Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο χρήστη να διαβάσει άλλες εκφράσεις που εντάσσονται στην ίδια έννοια. Οι εκφράσεις αυτές συνοδεύονται από πληροφορίες πολιτισμικού χαρακτήρα και συχνά γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους.

4. Ασκήσεις: Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια σειρά από ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας. Ενδεικτικά, περιγάφεται μία άσκηση (βλ. Εικόνα 3) στην οποια αξιοποιούνται
τρισδιάστατοι χαρακτήρες.
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Εικόνα 3: Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα από τα αριθμημένα εικονίδια, εμφανίζονται τρεις εικόνες, ενώ
παράλληλα ο φωνητικός συνθέτης εκφωνεί τη λεκτική απόδοση της ζητούμενης χειρονομίας. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη σωστή χειρονομία / εικόνα, που αντιστοιχεί στην έκφραση που άκουσε. Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί «Έλεγχος» αξιολογείται η ορθότητα
της απάντησης.
Τέλος, επειδή έχει μεγάλη σημασία η εξοικείωση ενός αλλόφωνου με τον προφορικό λόγο,
το λογισμικό παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε «Φωνητικά εργαλεία» από
οποιοδήποτε σημείο του λογισμικού (βλ. Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Παράθυρο φωνητικών εργαλείων

Έτσι, πληκτρολογώντας μια λέξη ή πρόταση, αυτή εκφωνείται με συνθετική φωνή δεύτερης
γενιάς (που πλησιάζει πολύ την ανθρώπινη φωνή) ή γράφεται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο.
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Σημειώσεις
1. Με το όρο χειρονομία νοούμε γενικά το μη λεκτικό τρόπο έκφρασης των ανθρώπων που
περιλαμβάνει όχι μόνον τις κινήσεις των χεριών (στις οποίες αρχικά παρέπεμπε ο όρος),
αλλά και τις κινήσεις του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου, καθώς και τα μη φωνητικά παραγλωσσικά σημεία (επιφωνήματα, γέλιο, κλάμα).
2. Από τον πρόλογο του Γ. Μπαμπινιώτη στο «Επικοινωνώ στα Ελληνικά - Εννοιολογικό λεξικό χειρονομιών και εκφράσεων», 2008, σ.11.
3. Οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις που είναι δυνατό να υπάρξουν οφείλονται στη μεγάλη
ευελιξία και την απεριόριστη εκφραστικότητα που έχει το ανθρώπινο πρόσωπο.
4. Ήδη από το 1872, ο Δαρβίνος υποστήριζε ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα συναισθήματα και στην έκφραση του προσώπου και ότι αυτή εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε
όλους τους πολιτισμούς.
5. Για δραστηριότητες που αξιοποιούν χειρονομίες και εκφράσεις της ελληνικής γλώσσας
με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευομένων βλ. Αντωνίου-Κρητικού Ι. 2009 (γ).
6. Το εκπαιδευτικό λογισμικό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του Ν.
Σταϊνχάουερ με τίτλο «Ελληνικά με χειρονομίες και εκφράσεις: Σχεδιασμός και ανάπτυξη
εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία χειρονομιών και εκφράσεων της ελληνικής
γλώσσας» και με επιβλέπουσα την Ι. Αντωνίου Κρητικού.
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Εικαστικός-Συγγραφέας
thozografos@yahoo.gr
Δόξα Κωτσαλίδου
Νηπιαγωγός-Συγγραφέας
kdoxa@yahoo.gr

Περίληψη
Το Φανταστικό Μουσείο είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε όλες τις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη αλλά και στο σπίτι για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της
εικαστικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο και για την ανάπτυξη των δημιουργικών εικαστικών ικανοτήτων των παιδιών με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι στόχοι που
προωθούνται είναι ποικίλοι:
•
•
•
•

Απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων που αφορούν στην εικαστική αγωγή και δημιουργία
Επαφή και γνώση δημιουργικού χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή
Επέκταση των γνώσεων και σύνδεσή τους με το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του
παιδιού
Ευκαιρίες για διαθεματικές δραστηριότητες

Το εκπαιδευτικό και διδακτικό περιεχόμενο του λογισμικού είναι απόλυτα συμβατό με το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και με τα βιβλία των εικαστικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και περιλαμβάνει 38 δραστηριότητες.
Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, εικαστική αγωγή, μουσείο, πολλαπλές διδακτικές
προσεγγίσεις.
Εισαγωγή
Το Φανταστικό Μουσείο (σχήμα 1) αποτελεί ένα σύνολο εικαστικών δραστηριοτήτων με
πολυποίκιλους στόχους και απευθύνεται σε παιδιά α’ έως στ’ τάξεων του δημοτικού. Όλες
οι δραστηριότητες του λογισμικού εντάσσονται και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα
που ισχύει για κάθε τάξη χωριστά. Οι απαιτήσεις του λογισμικού συμβαδίζουν με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και η γνώση βαδίζει εξελικτικά από το γνωστό στο άγνωστο. Κύριο χαρακτηριστικό του λογισμικού αποτελούν οι προσεγγίσεις έργων τέχνης και
καλλιτεχνών. Το παιδί αντιμετωπίζεται πρώτα ως θεατής και στη συνέχεια ως μικρός δημιουργός. Το σενάριο του λογισμικού προσομοιώνει μια φανταστική επίσκεψη σε ένα μουσείο και καλεί τα παιδιά να επισκεφτούν τις «αίθουσές» του, να γνωρίσουν καλλιτέχνες και
έργα τέχνης και να πραγματοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες. Παρακάτω παραθέτουμε
τη γενική περιγραφή του λογισμικού (macromedia projector) και παρουσιάζουμε ενδεικτικά
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τη 2η αίθουσα της πρώτης ενότητας που απευθύνεται στις α’ και β’ τάξεις του δημοτικού
σχολείου και προτείνουμε εκπαιδευτικές προτάσεις. Για την ομαλή εκτέλεση του λογισμικού, o υπολογιστής του χρήστη θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α. Λειτουργικό σύστημα Windows 2000/XP/Vista, β. Επεξεργαστή Prentium III 800 Mhz και γ. Μνήμη
RAM: 32 MB. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ολόκληρο το σενάριο του εκπαιδευτικού λογισμικού παρατίθεται σε δύο αναλυτικά εγχειρίδια (δασκάλου & μαθητή), τα οποία συνοδεύουν
το λογισμικό, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο δάσκαλος
και ο μαθητής, έτσι ώστε να γνωρίσουν τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες και
να δημιουργήσουν εικαστικά. Το σενάριο εκτυλίσσεται με τη βοήθεια ενός ξεναγού, ο οποίος απευθύνεται στο χρήστη με απλό γραπτό και περιγραφικό λόγο και τον παρακινεί να
διαβάσει, να παρατηρήσει, να προβληματιστεί, να συγκρίνει, να δημιουργήσει.
Περιγραφή του Φανταστικού Μουσείου
Το λογισμικό το Φανταστικό Μουσείο (σχήμα 1) αποτελεί ένα σύνολο ξεχωριστών δραστηριοτήτων ενσωματωμένων σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σενάριο (επίσκεψη σε ένα φανταστικό μουσείο).

Σχήμα 1: Η εισαγωγική οθόνη του λογισμικού

Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις δυνατότητες επιλογής (σχήμα 2) και καθεμιά περιλαμβάνει
εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο αντίστοιχα για τις α’-β’, γ’-δ’ και ε’-στ’ τάξεις. Η
κάθε ενότητα τάξεων οδηγεί σε διαφορετικές αίθουσες καλλιτεχνών, όπου με αφορμή τις
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους, καλούνται τα παιδιά να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες κλειστού και ανοιχτού τύπου.

Σχήμα 2: Η κεντρική οθόνη των περιεχομένων για την επιλογή της κάθε ενότητας
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Παρακάτω παρουσιάζουμε τις τρεις ενότητες ανά τάξη:
Ενότητα 1η: Απευθύνεται σε παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού. παρουσιάζονται 4
καλλιτέχνες, ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Ζαν Ντιμπιφέ, ο Ζοάν Μιρό και ο Τόνι Γκραγκ (σχήμα 3).
Με το έργο των καλλιτεχνών, τα παιδιά παρατηρούν και κατανοούν το ρόλο των μορφικών
στοιχείων (σημείο, γραμμή, χρώμα, σχήμα) στη δημιουργία ενός έργου τέχνης (Beardsley
M. 1989). Με το έργο του Τόνι Γκραγκ, θα κατανοήσουν επίσης ότι εκτός από τα μορφικά
στοιχεία, σημαντική θέση κατέχει και το κενό στη σύνθεση και ολοκλήρωση ενός έργου (Σεβερίνι Τζ. 1987).

Σχήμα 3: Η κεντρική οθόνη για την α’ & β’ δημοτικού

Ενότητα 2η: Απευθύνεται σε παιδιά τρίτης και τετάρτης δημοτικού. παρουσιάζονται τρεις
καλλιτέχνες, ο Πολ Κλέε, ο Ανρί Ματίς και ο Αλέκος Φασιανός, όπου με τις κατάλληλες δράσεις των παιδιών γίνεται αντιληπτός ο ρόλος των γραμμών, των σχημάτων και των χρωμάτων στη σύνθεση ενός έργου (σχήμα 4). Παράλληλα, τα παιδιά γνωρίζουν το έργο των καλλιτεχνών, εμβαθύνουν σε όρους τέχνης, προσεγγίζουν εικαστικά τα έργα και δημιουργούν
με αφορμή αυτά (ΔΕΠΠΣ,2003).

Σχήμα 4: Η κεντρική οθόνη για την γ’ & δ’ δημοτικού

Ενότητα 3η: Απευθύνεται σε παιδιά πέμπτης και έκτης τάξης (σχήμα 5). Με αφορμή το έργο
επιλεγμένων καλλιτεχνών (Γιάννης Μόραλης, Βασίλι Καντίνσκι, Καναλέτο, Χαμπέμας, Ντα
Βίντσι, Ντε Κίρικο, Φάινινγκερ, Τζιακομέτι), προσεγγίζουμε την αφαιρετική και αφηρημένη
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τέχνη καθώς και την προοπτική του χώρου (Αργκάν Τζ, Κ. 1998). Έννοιες δύσκολες που δίνονται μέσα από απλές δραστηριότητες και βοηθούν το παιδί να τις κατανοήσεις και να δημιουργήσει με αυτές.

Σχήμα 5: Η κεντρική οθόνη για την ε’ & στ’ δημοτικού

Η κεντρική οθόνη του κάθε καλλιτέχνη (σχήμα 6) περιλαμβάνει: α. Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του καλλιτέχνη καθώς και μια φωτογραφία του, β. Μικρό λεξικό, με έννοιες και όρους εικαστικούς, γ. Πινακοθήκη, με έργα του κάθε καλλιτέχνη και δ. το εργαστήρι μου, όπου το παιδί μεταβαίνει εκεί για τις δικές του δημιουργίες. Επίσης, στο κάτω
μέρος της οθόνης, υπάρχουν κουμπιά που βοηθούν το χρήστη και του προσφέρουν τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα στο λογισμικό, όπως π.χ. κουμπιά με τα περιεχόμενα του λογισμικού, για την εκτύπωση των έργων, για τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την επικοινωνία με
άλλους χρήστες, για βοήθεια, έξοδο κ.λπ.
Ξενάγηση στη 2η Αίθουσα της πρώτης ενότητας
Η 2η αίθουσα (σχήμα 6) της πρώτης ενότητας φιλοξενεί τον Άγγλο καλλιτέχνη Τόνι Γκραγκ,
έναν από τους πρωτοπόρους της Νέας αγγλικής γλυπτικής, τον καλλιτέχνη των περιγραμμάτων που εισήγαγε τη χρήση βιομηχανικών υλικών και θραύσματα βιομηχανικών υλών στις
δημιουργίες του (Schimmel P. & Knode M.).

Σχήμα 6: Η αρχική οθόνη της αίθουσας του Τόνι Γκραγκ
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Οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι:
-Να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία του περιγράμματος στην εικαστική δημιουργία
-Να σχεδιάσουν περιγράμματα μορφών με τα εργαλεία του υπολογιστή
-Να προβληματιστούν για τη λειτουργία του κενού στη σύνθεση ενός έργου
-Να δημιουργήσουν με γραμμές, σχήματα και χρώματα, εντάσσοντας και το κενό στις δημιουργίες τους
-Να γνωρίσουν τον Τόνι Γκραγκ, έναν κατεξοχήν καλλιτέχνη των περιγραμμάτων
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, δίνονται:
Α. Τα βιογραφικά στοιχεία του καλλιτέχνη (γνωριμία με τον καλλιτέχνη και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του έργου του)

Σχήμα 7: Η οθόνη με τα βιογραφικά στοιχεία του Τόνι Γκραγκ

Β. Η πινακοθήκη, στην οποία ο χρήστης παρατηρεί επιλεγμένα έργα και τα προσεγγίζει εικαστικά (προβληματίζεται για τα βιομηχανοποιημένα –άχρηστα- υλικά, τα σχήματα, το κενό, τη σύνθεση κ.λπ.). επίσης, στην πινακοθήκη, δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, που θα βοηθήσουν το χρήστη να προσεγγίσει βαθύτερα το έργο του καλλιτέχνη.

Σχήμα 8: Η οθόνη με έργα του Τόνι Γκραγκ
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Γ. Το Μικρό λεξικό στο οποίο επεξηγείται ο όρος «περίγραμμα».

Σχήμα 9: Η οθόνη με το Λεξικό των απαραίτητων όρων που αφορούν στο έργο του Τόνι Γκραγκ

Δ. Το εργαστήρι, στο οποίο καλείται ο χρήστης να πραγματοποιήσει 4 δραστηριότητες με
αφορμή το έργο του καλλιτέχνη. Πριν όμως από τις δραστηριότητες, δίνονται χρήσιμες
πληροφορίες, οι οποίες τον βοηθούν να κατανοήσει το έργο του καλλιτέχνη, να το συνδέσει
με την καθημερινότητα, να το προσεγγίσει εικαστικά.

Σχήμα 10: Η οθόνη με τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στο έργο του Τόνι Γκραγκ

Δραστηριότητα 1η
Σε μια ανθρώπινη φιγούρα που δίνεται στην επιφάνεια εργασίας, το παιδί σχεδιάζει τα
σχήματα που επιθυμεί και τα χρωματίζει, αρχίζοντας από το περίγραμμα. Παρότι το περίγραμμα είναι δοσμένο (κλειστού τύπου εργασία), εν τούτοις, ο χρήστης είναι ελεύθερος να
σχεδιάσει τα σχήματα της αρεσκείας του (ανοιχτού τύπου εργασία) και να προβεί στις δικές
του παρατηρήσεις για το αποτέλεσμα (συγκρίνοντάς το έργο του καλλιτέχνη, την παρουσία
του κενού, τη διάταξη των σχημάτων. Είναι δεκτές όλες οι δημιουργίες, γιατί το λογισμικό
δεν κρίνει κανένα αποτέλεσμα, αλλά προωθεί τη δημιουργικότητα των παιδιών, όποια κι αν
είναι αυτή.
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Σχήμα 11: Η πρώτη δραστηριότητα της αίθουσας του Τόνι Γκραγκ

Δραστηριότητα 2η
Δίνεται το περίγραμμα ενός μπουκαλιού και το παιδί το γεμίζει με έτοιμα χρωματιστά σχήματα που παίρνει από τη μπάρα επιλογών του εργαλείου ζωγραφικής. Και σε αυτήν τη
δραστηριότητα, έχουμε συνδυασμό ανοικτού και κλειστού τύπου εργασίας (παρότι δίνονται έτοιμα σχήματα και περιγράμματα, ο χρήστης αποφασίζει με ποιον τρόπο θα τα χρησιμοποιήσει, ανακαλύπτοντας διαφορετικούς τρόπους και αποτελέσματα.

Σχήμα 12: Η δεύτερη δραστηριότητα της αίθουσας του Τόνι Γκραγκ

Δραστηριότητα 3η
Σε μια μορφή γεμάτη με χρωματισμένα σχήματα, που το ένα ακουμπά στο άλλο, το παιδί
δημιουργεί λευκά κενά με το μολύβι ή το σβηστήρα του εργαλείου ζωγραφικής. Σε αυτήν
τη δραστηριότητα, ο χρήστης αποφασίζει πώς θα δημιουργήσει τα δικά του κενά (ανοικτού
τύπου εργασία). Όλα τα αποτελέσματα κι εδώ είναι δεκτά, γιατί ο καθένας εκφράζεται και
δημιουργεί με το δικό του μοναδικό τρόπο.
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Σχήμα 13: Η τρίτη δραστηριότητα της αίθουσας του Τόνι Γκραγκ

Δραστηριότητα 4η
Το παιδί εκτυπώνει την παλέτα του καλλιτέχνη και μπορεί α. να τη χρωματίσει όπως επιθυμεί και β. να δημιουργήσει και άλλα δικά του σχήματα. Πρόκειται για μια κλειστού τύπου
εργασία, που καταλήγει στην ελεύθερη δημιουργία.

Σχήμα 14: Η τέταρτη δραστηριότητα της αίθουσας του Τόνι Γκραγκ

Εκπαιδευτικές Προτάσεις
Πολλοί πιστεύουν ότι μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε ένα έργο τέχνης, αρκεί να περιγράψουμε τα χρώματα, τις μορφές και το υποθετικό νόημα του έργου. Αυτό αποτελεί μια
αρχική προσέγγιση που απέχει από την καλλιτεχνική αλήθεια. Στην προσέγγιση αναζητείται
το εκφραστικό νόημα στις οπτικές μορφές και μπορεί να καλλιεργηθεί με τη διδασκαλία,
έτσι ώστε τα παιδιά να σταθούν δημιουργικά και κριτικά απέναντι σε αυτές και να εισαχθούν σταδιακά στην καλλιτεχνική κληρονομιά ανακαλύπτοντας βαθύτερες σημασίες και
αξίες στα έργα τέχνης.
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Το Φανταστικό Μουσείο δίνει έμφαση στην προσέγγιση των καλλιτεχνών και των έργων
τέχνης και μπορεί να καλύψει αρκετές ώρες διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού.
Ως διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου α. να παρακινήσει τα παιδιά, με κατάλληλη ανατροφοδότηση, να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στην
τάξη, αλλά και εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν εικαστικά δεδομένα, β. να ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την εξερεύνηση των μυστικών
της τέχνης και γ. να παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης δημιουργικής ενασχόλησης μέσα
από μια ευέλικτη δομή, εύκολη πλοήγηση και άμεση πρόσβαση σε όλους τους θεματικούς
άξονες του λογισμικού από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται ο χρήστης.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις του λογισμικού α. ως αφόρμηση
και εισαγωγή στο εκάστοτε εικαστικό θέμα, β. ως εξάσκηση δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια
των εικαστικών μαθημάτων, γ. ως αξιολόγηση και εμπέδωση νέων εικαστικών γνώσεων, δ.
ως επιπλέον εξάσκηση και ευχαρίστηση στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, αλλά κυρίως
ενδείκνυται να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο προσέγγισης καλλιτεχνών και έργων τέχνης.
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Etwinning από τους μαθητές της Δ’ τάξης Δημοτικού
Τουπλικιώτη Σοφία
stouplikioti@yahoo.gr

Abstract
ETwinning is a contemporary e-Learning programme that aims at facilitating schools across
Europe to link online, to co-operate and share experiences. Within the context of Flexible
Zone incorporated in the school curriculum, an Etwinning project was undertaken from our
students in collaboration with other 14 schools in an attempt to broaden their interests and
reinforce their knowledge in the target language. The focus of the project conducted was
getting students involved in reading, drawing and presenting fairytales. Drawing on our experience throughout the whole year, I will illustrate the benefits and drawbacks of Etwinning
for students of the primary school. More specifically, I will point to the extent of improvement of their performance with regard to the subject of English as well as to their familiarization with technological means.

Keywords: eTwinning, primary school, foreign language learning, fairytale, visual aids

1.0 Εισαγωγή
Το eΤwinning είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα δράσης το οποίο συστάθηκε το 2005 ως βασική δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάσσεται στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ηλεκτρονική αδερφοποίηση και κοινωνική δικτύωση σχολείων από διάφορες χώρες μέλη της Ε.Ε. Ως δράση, αποτελεί μία πραγματική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία απ’ όλη την Ευρώπη να συνεργαστούν μέσω διαδικτύου ανταλλάσοντας πληροφορίες και πολιτισμικά στοιχεία. Επιπλέον, το eTwinning λειτουργεί για τους εκπαιδευτικούς, κατά κάποιο τρόπο, ως
«εικονικό σπίτι», όπου μπορούν να συναντηθούν με ασφάλεια με άλλους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς με κοινά ενδιαφέροντα και να συνεργαστούν αποτελεσματικά, ανταλλάσσοντας παιδαγωγικές ιδέες και υλικό. Μέσα σε αυτό τον ασφαλή διαδικτυακό τόπο οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε συζητήσεις, συγκρίνουν μεθόδους διδασκαλίας και υποβάλλουν
ιδέες και καινοτόμες προσεγγίσεις, χωρίς να φοβούνται μήπως παραβιαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στο eTwinning μπορούν
να συνδυάσουν το έργο τους με άλλα σχολικά προγράμματα όπως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας και Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, διευρύνοντας με αυτόν
τον τρόπο το πεδίο των σχολικών δραστηριοτήτων.
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Από την έναρξη του προγράμματος πάνω από ογδόντα έξι χιλιάδες σχολεία από τριάντα
δύο ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Η έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος οφείλεται στο γεγονός ότι η όλη διαδικασία είναι απλή και άμεση αλλά ταυτόχρονα και στο πνεύμα νεωτερισμού που εμπεριέχεται στην ιδέα της ηλεκτρονική αδερφοποίησης των σχολείων.
1.1 ETwinning στο σχολείο μας
Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το σχολείο μας (1ο Δημοτικό Αιγινίου) δέχτηκε να συμμετέχει στην πραγματοποίηση του προγράμματος eTwinning. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 16 μαθητές ηλικίας από 9-10 χρονών οι οποίοι παρακολουθούσαν τη
Δ΄ τάξη Δημοτικού. Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού διδάσκονται 30 ώρες την εβδομάδα και το
πρόγραμμα μαθημάτων τους αποτελείται από Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Ιστορία, Μελέτη του Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά και Ευέλικτη Ζώνη. Πάντα στο
πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, ακολουθώντας τις προδιαγραφές eTwinning και υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας των αγγλικών σε συνεργασία με τον κύριο δάσκαλο της τάξης
αναλάβαμε ένα project με θέμα το “Παραμύθι” σε συνεργασία με άλλα 14 σχολεία από επτά διαφορετικές χώρες, δηλ. δύο σχολεία από τη Βουλγαρία, δύο σχολεία από την Εσθονία, δύο σχολεία από την Πολωνία, ένα σχολείο από την Ισπανία, δύο σχολεία από την
Τουρκία, ένα σχολείο από τη Ρουμανία και πέντε σχολεία από την Ελλάδα.
Για το project οι μαθητές έπρεπε να διαβάζουν και να παρουσιάσουν παραμύθια και θρύλους και να ζωγραφίσουν τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνές. Η επίσημη γλώσσα συνεργασίας
ανάμεσα στα σχολεία είναι τα αγγλικά, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία δύο διαφορετικών δασκάλων (δηλ. του δασκάλου της Γλώσσας και του δασκάλου
των Αγγλικών).
2. Παιδαγωγικοί Στόχοι του δικού μας eTwinning
Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να συμμετέχουμε το πρόγραμμα του eTwinning στο
σχολείο μας ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές θα είχαν την ευκαιρία να παράγουν τα δικά του
τους έργα στη ξένη γλώσσα αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (δηλ. ηλεκτρονικού υπολογιστές, βίντεο, cd player). Παράλληλα, ενώ το πρόγραμμα θα ήταν απαιτητικό, δε θα επιβάρυνε το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών ούτε
θα πρόσθετε περαιτέρω άγχος καθώς δεν θα υπήρχε ατομική αξιολόγηση του τύπου που
χρησιμοποιείται στα ελληνικά σχολεία. Οι μαθητές της Δ’ τάξης λαμβάνουν βαθμούς με
βάση την αλφαβητική κλίμακα από το Α-Γ ανάλογα με την απόδοσή τους στο αντίστοιχο
μάθημα. ‘Έτσι λοιπόν, θεωρήσαμε ότι θα ήταν πραγματικά πρόκληση να εξετάσουμε κατά
πόσο οι μαθητές του Δημοτικού και πιο συγκεκριμένα της Δ’ τάξης θα μπορούσαν ν’ ανταποκριθούν σε μία δραστηριότητα διαφορετική από αυτές που είχαν εμπλακεί ως τώρα.
Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής και μετά από προσεκτική εξέταση, οι παιδαγωγικοί
στόχοι που θέσαμε ήταν οι ακόλουθοι:
i) Ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου στη μητρική και την αγγλική γλώσσα
ii) Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δυνατότητας συγκέντρωσης των μαθητών στην
υλοποίηση μιας δραστηριότητας. Οι μαθητές μετά το πέρας της δραστηριότητας να μπο-
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ρούν να κατανοούν και να αναλύουν γεγονότα και διάφορες έννοιες, καθώς και να τις αναπαριστούν.
iii)Καλλιέργεια της φαντασίας των μαθητών καθώς και των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτωναισθητικής.
iv)Εξοικείωση των μαθητών με την χρήση των ΤΠΕ για την προβολή παραμυθιών τους.
v)Βιωματική μάθηση μέσω της προσπάθειας τους να δραματοποιήσουν το δικό τους παραμύθι.
vi) Ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με απώτερο στόχο
την επίτευξη της πνευματικής και συναισθηματική τους ωριμότητα. Οι μαθητές μετά το πέρας της δραστηριότητας να είναι σε θέση ν’ αλληλεπιδρούν σε μία ομάδα επιδεικνύοντας
διάθεση συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλοκατανόησης.
Σε συνάρτηση με τους παραπάνω στόχους αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος, οι μαθητές παρουσίασαν σταδιακά μεγάλη πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα, κάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την διαδικασία του eTwinning πιο ομαλή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό απ΄ όλα είναι ότι διαπιστώθηκε μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος και αφού κάναμε το δικό μας απολογισμό ότι οι παραπάνω στόχοι, άλλοι σε
μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, επιτεύχθηκαν.
3.0 Διαδικασία
Το πρόγραμμα eTwinning που επέλεξε το σχολείο μας ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου και
ολοκληρώθηκε αρχές Ιουνίου. Οι μαθητές έπρεπε να περατώσουν τέσσερεις δραστηριότητες (four tasks), τις οποίες «ανεβάζαμε» επιτυχώς κάθε φορά στοTwinspace μετά την ολοκλήρωσή τους. Το Twinspace είναι η κύρια περιοχή στην οποία καλούνται όλα τα αδελφοποιημένα σχολεία να παρουσιάσουν το υλικό τους το οποίο σχετίζεται με το project που
έχουν αναλάβει. Το υλικό αυτό αποτελείται από αρχεία ή φωτογραφίες ή βίντεο χωρητικότητας μέχρι 20 MB το καθένα.
Στην πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να παρουσιάσουν τον τόπο τους
και το σχολείο τους. Στη συνέχεια έπρεπε να ζωγραφίσουν τους εαυτούς τους και να γράψουν λίγα πράγματα για τα χόμπι τους, τα ενδιαφέροντά τους, την οικογένειά τους καθώς
και για την εξωτερική τους εμφάνιση. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά αξιοσημείωτο είναι
ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο, ψάχνοντας και βρίσκοντας παλιές φωτογραφίες του σχολείου τους. Επίσης, επέδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και
ζήλο όταν βγήκαν περίπατο με τους δασκάλους τους να τραβήξουν φωτογραφίες του τόπου
τους και φάνηκαν ν απολαμβάνουν πραγματικά τη διαδικασία ζωγραφικής του εαυτού
τους.
Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση να διαλέξουν
ένα παραμύθι της αρεσκείας τους, να το ζωγραφίσουν και να το παρουσιάσουν. Οι μαθητές
μας διάλεξαν το «γάμο της ποντικούλας» και έκαναν πραγματικά εκπληκτικές ζωγραφιές.
Επίσης οι μαθητές πρότειναν από μόνοι τους να ζωγραφίσουν και το παραμύθι «το γέρο με
τα τρία αδέρφια». Επιπλέον, στα πλαίσια του ολοήμερου σχολείου κάποιοι μαθητές με δικιά τους πρωτοβουλία έγραψαν και ζωγράφισαν το δικό τους παραμύθι∙ τα 7 καλά λυκάκια
και η κακιά κατσίκα.
Κατά τον ίδιο τρόπο, στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να παρουσιάσουν το πιο
δημοφιλή μύθο της δημιουργίας της χώρας τους. Εμείς διαλέξαμε το μύθο του Δευκαλίωνα.
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Οι μαθητές αναζήτησαν ιστορικές πληροφορίες και αφού έγραψαν το μύθο στην αγγλική
γλώσσα χωρίστηκαν σε ομάδες για να ζωγραφίσουν τις σκηνές που τους άρεσαν περισσότερο. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές επέδειξαν ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό σε
σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δραστηριότητες γιατί η μυθολογία τους ήταν ιδιαίτερα
αγαπητή. Μ’ ενδιαφέρον αναζήτησαν τις αντιστοιχίες των ονομάτων στην αγγλική γλώσσα
και προσπάθησαν να εξοικειωθούν με τη γραφή τους.
Σαν τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές μας αντάλλαξαν γράμματα με μαθητές από τις
χώρες της Ρουμανίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας ελπίζοντας ότι θα συνεχίσουμε την
επικοινωνία μας ακόμη και όταν κλείσουν τα σχολεία.
Ως επακόλουθο του e-twinning και της ευέλικτης ζώνης οι μαθητές αποφάσισαν να γράψουν το δικό τους θεατρικό σύγχρονο παραμύθι το οποίο παρουσιάστηκε στο σχολείο
στην αποχαιρετιστήρια γιορτή του Ιουνίου.
Σε όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές χρησιμοποίησαν μηχανές αναζήτησης (π.χ.
www.yahoo.com) καθώς και μεταφραστικά εργαλεία (π.χ. www.google.gr) για να μπορούν
να εκφράζουν τις ιδέες τους στην απαιτούμενη γλώσσα. Επίσης, αναζήτησαν κομμάτια
μουσικής στο “youtube” τα οποία έκριναν ότι θα ήταν κατάλληλα για να συνοδεύουν τις
παρουσιάσεις τους στο power point. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι οι μαθητές
εξοικειώθηκαν με την ιδέα του “blog”, γνώρισαν τι είναι το σκάνερ (scanner) και ο προτζέκτορας (projector) και ποιες είναι οι δυνατότητές τους και έκαναν χρήση του “skype” για να
έρθουν σ’ επαφή με μαθητές άλλης περιοχής.
4. Συζήτηση
Λαμβάνοντας υπόψη το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών των μαθητών του δημοτικού
προκύπτει ότι τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από αυτήν την εποικοδομητική εμπειρία είναι πραγματικά αξιόλογα. Οι μαθητές έγιναν πιο έμπειροι σε σχέση με τις δυνατότητες που τους προσφέρει το ιντερνέτ και ήταν πολύ αποτελεσματικοί στην εκφόρτωση πληροφοριών και εικόνων. Επιπλέον, αντάλλαξαν πολιτισμικά στοιχεία με άλλες χώρες (πολιτιστικός εμπλουτισμός), έμαθαν να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και εμπλούτισαν σε σημαντικό βαθμό τις γνώσεις τους και στην μητρική και στη ξένη γλώσσα. Επίσης,
εξάσκησαν την κριτική τους σκέψη και με το να σχολιάζουν τα eΤwinning projects των άλλων χωρών και με το να επιλέγουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες από μια πληθώρα άρθρων προκειμένου να συμπεριληφθούν στα δικά τους project. Κατά συνέπεια, οι μαθητές
βελτίωσαν και τις δεξιότητές τους πρόσληψης (receptive skills). Πέρα από αυτό, μέσω της
υλοποίησης των δικών τους δραστηριοτήτων οι μαθητές βελτίωσαν όχι μόνο τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες αλλά και τις δεξιότητες παραγωγής (productive skills).
Ωστόσο προέκυψαν και μερικά προβλήματα, τα οποία οφείλονταν κυρίως στουw χρονικούς
περιορισμούς μέσα στην τάξη. Φαίνεται ότι κάθε φορά χρειαζόταν πάνω από δύο ώρες για
να υλοποιήσουμε το δικό μας project. Οι ώρες της ευέλικτης ζώνης δεν επαρκούσαν. Τέλος,
παρότι και ο δάσκαλος των Αγγλικών και της Πληροφορικής συνεργάζονταν, οι μαθητές δεν
παρακολούθησαν ποτέ κάποια επιμόρφωση σε σχέση με τις δυνατότητες των υπολογιστών.
5. Συμπέρασμα
Συμπερασματικά προκύπτει ότι κατά την υλοποίηση του προγράμματος eTwinning οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να υιοθετήσουν στο μάθημά τους
πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές οι οποίες συνέβαλλαν ουσιαστικά στη βελ-
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τίωση των γνώσεων των μαθητών και στη μητρική τους και στη ξένη γλώσσα. Οι μαθητές
άλλαξαν νοοτροπία σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζονταν μια εργασία που τους ανατίθεται και εξοικειώθηκαν με την ιδέα του να αρχίσουν να δουλεύουν σταδιακά πιο αυτόνομα,
χωρίς να εξαρτώνται απόλυτα από τη φιγούρα του δασκάλου. Το δικό μας eTwinning project αποτέλεσε μία δοκιμαστική προσπάθεια υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος,
το οποίο μας οδήγησε να διερευνήσουμε διάφορες έννοιες και ζητήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εκμάθηση της μητρικής αλλά και μιας ξένης γλώσσας. Για αυτό το λόγο
ελπίζουμε ότι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας ων παιδιών σε συνδυασμό
με την εμπειρία που αποκομίσαμε από το project μας, θα αποτελέσει σημείο
αναφοράς για περαιτέρω έρευνα σε ό,τι αφορά το eTwinning.
ΠΗΓΕΣ
http://www.etwinning.gr
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Διαβάζοντας κι ακούγοντας για το «ηλεκτρονικό βιβλίο», μια διερεύνηση
Μαρία Στεφ. Καραγιάννη
Φοιτήτρια της Σχολής Κλασσικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ifigenia_k@yahoo.gr
Περίληψη
Η εργασία αυτή επιχειρεί τη χαρτογράφηση του χώρου του «ηλεκτρονικού βιβλίου» από
δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στα απλά επιστημολογικά ζητήματα (Μπουτζουβή Αλ.& Θανοπούλου Μ., 2002). Ακολούθως κάνουμε μια
μικρής κλίμακας έρευνα πεδίου βασιζόμενη σε παλαιότερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στη χώρα μας από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (2011) σε φοιτητές με αντικείμενο διερεύνησης «τη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων». Τα ευρήματα της παραπάνω
έρευνας, μας έδωσαν, το έναυσμα –αφορμή, για να συνεχίσουμε και εμείς με παρόμοια
έρευνα και φυσικά σε μικρή κλίμακα (από πλευράς δείγματος) και με ένα εντελώς αυτοσχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, προσπαθώντας ν’ ανιχνεύσουμε και ν’ ανακαλύψουμε τις
στάσεις μαθητών της Γ’ Γυμνασίου, απέναντι στο «ηλεκτρονικό βιβλίο».
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικό βιβλίο, το έντυπο βιβλίο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, έρευνα
πεδίου, δείγμα μαθητές Γ΄ γυμνασίου
Ι. Εισαγωγή
Στη προσπάθειά μας να εντρυφήσουμε σε μια σειρά από μελέτες που έχουν δημοσιοποιηθεί σε Επετηρίδες πανεπιστημιακών Τμημάτων ή σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων
αλλά και μονογραφίες που αναφέρονται και στο ηλεκτρονικό βιβλίο, διαπιστώσαμε ότι οι
εργασίες αυτές εξακολουθούν και σήμερα να έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό το
λόγο φρονούμε ότι θα πρέπει ν’ αναφερθούμε κυρίως σ’ αυτές από τις οποίες αντλήσαμε
τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για την εργασία μας.
Η πρώτη μελέτη φέρει τον τίτλο: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο: Νέα δεδομένα
για την Λογοτεχνία και η διδασκαλία της. Μια εφαρμογή», των: Καραχάλιου Μ.,- Νοτόπουλου Α.,(2005-2006). Η μελέτη αυτή παρουσιάζει την κίνηση της ηλεκτρονικής δημοσίευσης
όσον αφορά στην λογοτεχνία και στη διδασκαλία της στο διαδίκτυο. Από τη συγκεκριμένη
μελέτη αντλήσαμε τον ορισμό του «ηλεκτρονικού βιβλίου», που ορίζει ότι: είναι οποιοδήποτε βιβλίο που μπορεί να φορτωθεί και να διαβαστεί σε έναν υπολογιστή. Πρόκειται για
μία ειδική υλοποίηση στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δημοσίευσης καθώς ο όρος υποδηλώνει περισσότερο το περιεχόμενο και λιγότερο τη συσκευή ή το μέσο ανάγνωσης. Δηλαδή το
ηλεκτρονικό βιβλίο επιχειρεί τόσο στην ουσία, όσο και σε επίπεδο μορφής, να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό αντικαταστάτη του συμβατικού έντυπου βιβλίου, ένα προϊόν δηλαδή
το οποίο θα διατηρεί τη βασική δομή και μορφή του έντυπου βιβλίου, αλλά και θα μπορεί
ταυτόχρονα να εκμεταλλεύεται και τις νέες δυνατότητες της διαθέσιμης τεχνολογίας.
Στη συνέχεια καταγράψαμε ένα δεύτερο ορισμό για το «ηλεκτρονικό βιβλίο» από την Ηλεκτρονική Πύλη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας (2012) που ορίζει ότι: το ηλε-
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κτρονικό βιβλίο γνωστό και ως e – book , αποτελεί μία συλλογή πληροφοριών, η οποία
είναι αποθηκευμένη σε ψηφιακή μορφή. Για την ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου
είναι απαραίτητη η ανάγνωση μιας ειδικής συσκευής ή ενός ειδικού λογισμικού στον Η/Υ.
Ακολούθως αναφερόμαστε σε άρθρο του Χατζηβασιλείου Βαγ. (2010) στην Εφημ.
«Ελευθεροτυπία» με τίτλο: «Η ανάδυση του ψηφιακού βιβλίου» όπου με τρόπο προφητικό
επισημαίνει ότι: η ηλεκτρονική ανάγνωση με το ψηφιακό βιβλίο θα σημάνει, αργά ή γρήγορα (ακόμη και για τη μονίμως βραδυπορούσα Ελλάδα), τη μετάβαση σε μια καινούργια ήπειρο, όπου τα πάντα (κείμενα, συγγραφείς, εκδοτικοί οίκοι, πνευματικά δικαιώματα) θα
μπουν σε μια διαδικασία σαρωτικού μετασχηματισμού.
ΙΙ. Το ηλεκτρονικό βιβλίο ήρθε για να μείνει
Η μετάβαση της κοινωνίας από την εποχή της βιομηχανικής, στην εποχή της ηλεκτρονικής
επανάστασης, δεν προϋποθέτει απλώς τις ανάλογες τεχνολογικές εξελίξεις και τη διεύρυνση του θεωρητικού πλαισίου της επιστημονικής γνώσης αλλά, απαιτεί και την κατάλληλη
προετοιμασία και εκπαίδευση. Καββαδία Ε.,(1984). Για την πλειονότητα των ανθρώπων,
φρονούμε, ότι η χρήση του «ηλεκτρονικού βιβλίου» είναι προϊόν της τεχνολογικής εξέλιξης, αφού το παραδοσιακό βιβλίο, έχει διανύσει μια πορεία δεκαετιών.
Η καθιέρωση του μαθήματος της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για παράδειγμα, έφερε τεράστιες αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης.
Ένας από τους μελετητές του χώρου του ηλεκτρονικού βιβλίου, ο Γαρούφαλλος Εμ. (2010)
με την εργασία «Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο και άλλα Δαιμόνια», πραγματοποιεί μια ιστορική
αναδρομή πληροφορώντας μας ότι, το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο, εμφανίστηκε για πρώτη
φορά το 1987 με τη δημοσίευση της νουβέλας του Μichael Joyce «Αfternoon, a story». Από
τότε η «ηλεκτρονική λογοτεχνία» έκανε την επανεμφάνισή της δυναμικά στις 15 Μαρτίου
του 2000, όταν ο Stephen Κing διέθεσε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο του
«Riding the Βullet» αντί 2,50 δολαρίων. Τις πρώτες 24 ώρες το βιβλίο πούλησε πάνω από
400.000 αντίτυπα, προκαλώντας την κατάρρευση του συστήματος προμήθειας του βιβλίου
και δίνοντας το έναυσμα στους εκδότες που παρακολουθούσαν το εγχείρημα να προβληματιστούν για το μέλλον του ηλεκτρονικού βιβλίου. Καταλήγει δε στην άποψη ότι η ηλεκτρονική έκρηξη των πληροφοριών (και εδώ ο παγκόσμιος ιστός έχει παίξει καταλυτικό ρόλο) και η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών κάνει χρήστες, κυρίως τους νέους, χωρίς
ιδιαίτερες αντιστάσεις.
Το ελληνικό ηλεκτρονικό βιβλίο καταλήγει, είναι ακόμη σε νηπιακή ηλικία. Είναι όμως θετικό να βλέπει κάποιος, έστω και με κάποια καθυστέρηση, εκδότες να εκδίδουν ηλεκτρονικά
βιβλία και να σχεδιάζουν το ψηφιακό τους μέλλον, φορείς όπως το υπουργείο Παιδείας, το
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, να προβληματίζονται και ν’ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, προσδιορίζοντας τον ρόλο τους σε αυτό
το νέο πεδίο δράσης. Κατά συνέπεια, το ηλεκτρονικό βιβλίο ήρθε για να μείνει, ήρθε για να
δημιουργήσει νέα δεδομένα στο χώρο του βιβλίου.
Το ξύπνημα του ενδιαφέροντος για το ηλεκτρονικό βιβλίο στη χώρα μας, στοιχειοθετείται
και από διάφορες εκδηλώσεις όπως αυτή με αντικείμενο συζήτησης: «Ψηφιακό βιβλίο: μια
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νέα εποχή;" στο βιβλιοπωλείο Floral στην Αθήνα(2012). Το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο, σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση για το ψηφιακό
βιβλίο. Εκδότες, συγγραφείς, βιβλιοπώλες και άνθρωποι του βιβλίου συναντήθηκαν και
εξέφρασαν απόψεις και γόνιμους προβληματισμούς γύρω από την αλλαγή του τοπίου στην
παραγωγή και τη διάδοση των κειμένων που φέρνει το ψηφιακό βιβλίο και τα θεματικά
πεδία με εξαιρετικό ενδιαφέρον όπως: Τι σημαίνει «ηλεκτρονική ανάγνωση»; Πώς διαβάζουμε «ψηφιακά»; «ηλεκτρονικοί αναγνώστες», «Τι ακριβώς πληρώνουμε όταν αγοράζουμε ένα e-book;» «Τι επίδραση έχουν τα ψηφιακά μέσα στον τρόπο που γράφονται και διαβάζονται σήμερα: οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, τα εκπαιδευτικά βιβλία, τα δοκίμια»;
Κάποια από τα χαρακτηριστικά του χώρου της χρήσης του ηλεκτρονικού βιβλίου αντανακλώνται στις συλλογικές προσπάθειες που εγγράφονται, σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε. Οι προσπάθειες αυτές ακολουθούν διάφορες κατευθύνσεις: αφενός, επικεντρώνονται στη συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίας, αφετέρου, προσανατολίζονται στη συμμετοχή επιστημονικών εκδηλώσεων όπως: το 9ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ με κύριο τίτλο: « Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», αλλά και ημερίδες, εκδόσεις κ.λπ.
Μετά από μια προσεκτική μελέτη των πρακτικών του Επιστημονικού Συνεδρίου στην Άμφισσα, μελετήσαμε με πολύ ενδιαφέρον την εισήγηση των καθ. Ταλάντη Ι.,& Πολυμενάκου
Α.,(2008) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Ηλεκτρονική μάθηση σε περιβάλλοντα εργασίας». Αυτή η μελέτη ήταν για μας ένα ακόμα αίτιο μιας διερεύνησης του
περιεχομένου και της χρήσης του «ηλεκτρονικού βιβλίου» από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης συνεπικουρούμενες και από μία ποσοτική έρευνα πεδίου με δείγμα μαθητές
των γυμνασίων της Χαλκίδας που βασίστηκε σ’ ένα αυτοσχεδιασμένο ερωτηματολόγιο.

ΙΙΙ. Η ταυτότητα της έρευνας
Με βάση την τεχνική της Έρευνας Αγοράς, η συντάκτρια τήρησε τον κώδικα δεοντολογίας
για τη διεξαγωγή της έρευνας. Περίοδος διεξαγωγής: 15/2/2012- 20/4/2012. Περιοχή διεξαγωγής της έρευνας: Χαλκίδα. Πληθυσμός Δείγματος: 33 (16 μαθητές και 17 μαθήτριες)
της Γ΄ Γυμνασίου. Τεχνική συλλογής στοιχείων: Τυχαία μέθοδος δειγματοληψίας. Το Μεθοδολογικό υπόβαθρο βασίστηκε σε σειρά επισκέψεων, συνομιλιών και συναντήσεων με μαθητές Γυμνασίων Χαλκίδας.
Πολλοί ειδήμονες της έρευνας αγοράς έχουν επισημάνει ότι σε ποσοτικές έρευνες πεδίου
όταν χρησιμοποιείται μικρός αριθμός δείγματος (όπως στη δική μας περίπτωση) δεν υφίσταται η προσδοκώμενη αντιπροσωπευτικότητα του πλήθους κατά συνέπεια απουσιάζει
μέρος της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ευρημάτων. Γι’ αυτό και θεωρούμε την έρευνά
μας καθαρά ως δευτερεύον βοηθητικό εργαλείο, τεκμηρίωσης και κατανόησης των θεωρητικών θέσεων της εργασίας.
IV. Σχολιασμός επί των ευρημάτων της έρευνας πεδίου
Η έρευνα που είχε ως αντικείμενο διερεύνησης το «ηλεκτρονικού βιβλίου» στο Γυμνάσιο,
καταγράφει τη στάση των μαθητών, και φυσικά από τις πρώτες κιόλας απαντήσεις κατα-
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νοήσαμε ότι πολλοί μαθητές εκφράζουν την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, σε αντίθεση με την παραδοσιακή πληροφόρηση που δημιουργεί αγχογενείς καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές «θεραπεύουν» με την ηλεκτρονική πληροφόρηση και μας
επιτρέπουν να περάσουμε από την καχυποψία σ’ ένα κλίμα εμπιστοσύνης του υπολογιστή
και τη χρήση του. Codet B., Chossiere j.,Γκανούδης Δ.,(1989).
Οι απαντήσεις από τα πρώτα ερωτήματα καταγράφουν μια αντίφαση στην αντίληψη των
μαθητών, καθώς η πλειοψηφία δηλώνει, πως άκουσε μεν για το ηλεκτρονικό βιβλίο, αλλά,
δε γνωρίζει τι είναι το «ηλεκτρονικό βιβλίο». Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός
ότι «το ηλεκτρονικό βιβλίο» πρόκειται για ένα σχετικά «νέο όρο», οι δε πηγές πληροφόρησης της χρήσης του, σε μαθητές να είναι ελάχιστες. Με την απάντηση της επόμενης, ερώτησης, κατανοούμε ότι το «ηλεκτρονικό βιβλίο» στο σχολείο δεν υπήρξε ποτέ ως αντικείμενο συζήτησης. Επομένως το σχολείο παραμένει ακόμα προσκολλημένο στις παραδοσιακές έννοιες και όρους μάθησης και διδασκαλίας και δεν δίνει την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους οι μαθητές με νέα-καινοτόμα αντικείμενα, όπως αυτό του e-book. Το
σχολείο σήμερα όντας κλειστό, παθητικό, νοησιαρχικό, θεωρητικό, μονολογικό αλλά και
φορμαλιστικό, ανταγωνιστικό και βαθμοθηρικό, είναι αποκομμένο από τη φύση, την κοινωνία, και την παραγωγή. Οι μέθοδοι διδασκαλίας δεν είναι ενεργητικές ούτε και βιωματικές. Συσσωρεύουν άκριτα γνώσεις που πολλές φορές είναι και άχρηστες και δεν λαμβάνουν
υπόψη τους, ούτε τι θέλει, ούτε τι μπορεί, ούτε και πως μπορεί να μάθει ο μαθητής, απομονώνοντας τελικά το σχολείο από τη ζωή. Αθανασάκης Αρτ.(1969).
Ακολούθως αναλύοντας τις απαντήσεις των ερωτημάτων 4, 5 & 11 συνδυαστικά, συμπεραίνει κανείς ότι οι μαθητές/τριες του δείγματος είναι μεν ικανοποιημένοι/ες από τα παραδοσιακά βιβλία, αλλά η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στα σχολεία, μοιάζει να είναι
πιο ενδιαφέρουσα, αφού θα πλαισιώνεται προφανώς και από ένα μεγάλο πλήθος ζωντανών εικόνων, power point κ.λπ. Με την απάντηση της ερώτησης 8, καταγράφεται η άποψη
πως τα «φλασάκια» είναι προτιμότερα για τη χρήση, απ’ ότι τα σχολικά εγχειρίδια. Από τις
απαντήσεις των ερωτήσεων 9 & 10 προκύπτει τέλος ότι οι μαθητές προτιμούν ένα φλασάκι
που θα τους δίδονταν από το σχολείο και το οποίο θα περιλάμβανε όλα τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης. Με τον τρόπο αυτό, θα έχουν τη ευχέρεια να διαβάσουν όποιο βιβλίο
επιθυμούν, όποτε το επιθυμούν και όπου επιθυμούν. Έτσι με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
υπολογιστή το ηλεκτρονικό βιβλίο στο σχολείο, μάλλον αποτελεί ζήτημα χρόνου. Η δε χρηστικότητά του από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές θα παρουσιάσει αυξανόμενο ενδιαφέρον με τα λεγόμενα εποπτικά μέσα, που σήμερα συμπληρώνουν και υποβοηθούν το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο όταν και όποτε χρησιμοποιούνται. Μπαλτζής Α., Κελεσίδης Ε.,
(2000).
V. Συμπεράσματα
Αδιαμφισβήτητα, η επικοινωνία δια μέσου του ηλεκτρονικού υπολογιστή προσφέρει ένα
μαζικό όγκο ενημερωτικού υλικού και δημιουργεί ένα κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, στο
οποίο οι χρήστες μπορούν να ικανοποιήσουν τις ενημερωτικές και αλληλεπιδραστικές ανάγκες τους. Παπαθανασόπουλος Στ., Αρμενάκης Α.,(2002). Τόσο το διαδίκτυο, όσο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εν γένει, υπηρετούν και εξυπηρετούν τον άνθρωπο, βελτιώνοντας
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και το επίπεδο της ζωής του. Νέα Αριάδνη(2007). Σήμερα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε την αξία και τα οφέλη που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο σύγχρονο
άνθρωπο καθώς και τις άπειρες δυνατότητες όπως π.χ. το e-learning, το ηλεκτρονικό βιβλίο,
όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνουμε λόγο για την απόλυτη κυριαρχία τους
στη ζωή μας. Μητούλα Ρόιδω.,(2006).
Ούτως εχόντων, ο όρος «ηλεκτρονικό βιβλίο» από τις δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης
είναι δημοφιλής. Το ίδιο προκύπτει όμως και μέσα από την έρευνα μας όπου το «ηλεκτρονικό βιβλίο» είναι και δημοφιλές κυρίως κατά την άποψη των μαθητών γίνεται χρηστικό
(και με το φλασάκι) για τους μελλοντικού μας μαθητές. Δηλαδή, η αποδοχή του από των
πλειονότητα μαθητών, θα αποτελέσει το εφαλτήριο της καθολικής του αποδοχής.
VI. Βιβλιογραφία
1. Μπουντζουβή Αλ. & Θανοπούλου Μ., (2002), Ερευνώντας εμπειρίες μιας δύσκολης
πορείας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών-εμπειρίες μιας δύσκολης πορείας, the greek
review of social research, Vol.107-A, pp.3
2. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (2011). η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων σε
2200 τελειόφοιτους φοιτητές του Πανεπιστημίου,
3. Καραχάλιου Μ.,- Νοτόπουλου Α.,(2005-2006), Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διαδίκτυο: νέα δεδομένα για την λογοτεχνία και την διδασκαλία της. Μια εφαρμογή, Τμήμα αρχειονομιας-βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο πανεπιστήμιο με επόπτη τον καθ. Καπιδάκη, Κέρκυρα, σελ. 12
4. Ηλεκτρονική Πύλη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας (2012), Συχνές ερωτήσεις στο βιβλιοθηκονόμο
5. Χατζηβασιλείου Βαγ. (2010), Εφημ. «Ελευθεροτυπία» Άρθρο με τίτλο: «Η ανάδυση του
ψηφιακού βιβλίου»
6. Γαρούφαλλος Εμ. (2010), «Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο και άλλα Δαιμόνια», φάκελος - ΕΒοοκ «Βήμα Ιδεών» Τεύχος 02/7/2010
7. Ψηφιακό βιβλίο: μια νέα εποχή; (2012), Ανοιχτή συζήτηση στο βιβλιοπωλείο Floral, από
το Κέντρο Εθνικού Βιβλίου, 29/3, Θεμιστοκλέους 80, στην Πλατεία Εξαρχείων
8. Ταλάντη Ι.,– Πολυμενάκου Α., (2008), Η ηλεκτρονική μάθηση σε περιβάλλοντα εργασίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρακτικά πρώτου Επιστημονικού Συνεδρίου, (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Πατρών-ΤΕΙ Άμφισσας) Άμφισσα, σελ.144 ISBN: 978-960-87539-1-4
9. Codet B., Chossiere j.,Γκανούδης Δ.,(1989), Συγκριτική μελέτη των στάσεων απέναντι
στους μέγιστους τεχνολογικούς κινδύνους, Επιθ. Κοινων. Ερευνών, Τ.73, Αθήνα, σελ.124
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10. Αθανασάκης Αρτ.(1969). Το άνοιγμα του Σχολείου στην Κοινωνική και Παραγωγική
Δραστηριότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα-Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σύμης-Πρόγραμμα
«ΠΕΤΡΑ» Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα του Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Παραγωγή» (45/5), Σύμη, σελ.137
11. Μπαλτζής Α., Κελεσίδης Ε., (2000), Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Ιδεολογία και Κοινωνικοί Στόχοι, Επιθ. Κοινων. Ερευνών, Τ.103, Αθήνα, σελ.83
12. Παπαθανασόπουλος Στ., Αρμενάκης Α.,(2002), Το Διαδίκτυο και οι Φοιτητές των Αθηνών, Επιθ. Κοινων. Ερευνών, Τ.108-109, Αθήνα, σελ.190.
13. Νέα Αριάδνη 21ος Αιώνας., (2007), Παρελθόν-Παρόν και Μέλλον-Το Internet μπορεί να
σώσει τη γη; Τριμηνιαία Έκδοση (Νέα Αριάδνη)«Πολιτιστική Συνεργασία» Περίοδ.
Β.,Χρ.12., Τ.54, σελ.84,85,86
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«Η Ελλάδα στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»
Διδακτική πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ
Ιωάννης Γ. Δημαρχόπουλος
Φιλόλογος - ιστορικός, επιμορφούμενος εκπ/κός β΄ επιπέδου
dimas@koz.forthnet.gr

Περίληψη
Η προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου σε συνδυασμό με την Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου και με αξιοποίηση
των ΤΠΕ. Θέμα της δραστηριότητας είναι: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση». Επιχειρείται η διδασκαλία της 3ης ενότητας του Κεφαλαίου Ε΄ του σχολικού εγχειριδίου της ιστορίας της Γ΄ Λυκείου και παράλληλα η εξάσκηση των
μαθητών σε δεξιότητες σχετικές με το μάθημα της Ιστορίας αλλά και αυτό της Νεοελληνικής
Γλώσσας μέσα από εργασίες που ανατίθενται σ΄ αυτούς. Για την υλοποίηση της παραπάνω
δραστηριότητας απαιτούνται ως προϋποθέσεις η εξασφάλιση πρόσβασης και χρήσης του
εργαστηρίου πληροφορικής, οι βασικές δεξιότητες χρήσης από τους μαθητές του Η/Υ (στοιχειώδεις γνώσεις επεξεργασίας κειμένου και δημιουργίας αρχείου παρουσίασης) και η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, πράγμα που καθιστά ευκολότερη την προσέγγιση της
ιστορικής περιόδου από τους μαθητές και ενισχύει την ενεργητική τους συμμετοχή, αφού
με τη χρήση των ΤΠΕ το μάθημα ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Λέξεις κλειδιά: Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Γερμανική εισβολή, Μάχη της Κρήτης, Αγώνας των
Ελλήνων, Κατοχή, Πείνα, Εθνική Αντίσταση, διερευνητική, ενεργητική, ανακαλυπτική
Εισαγωγή
Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τη
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η οποία υπήρξε καθοριστική για την τύχη του Ελληνισμού,
μέσα από μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία στο υλικό των πηγών. Ως χώρος υλοποίησης χρησιμοποιείται το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου με εργαλεία το σχολικό
εγχειρίδιο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, το σχολικό εγχειρίδιο της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Λυκείου, μία σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας φυλλομετρητής,
ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων, ένας επεξεργαστής κειμένου, φύλλα εργασίας και ένας βιντεοπροβολέας.
Βασικοί άξονες της διδασκαλίας, που θα υλοποιηθούν μέσα από τη χρήση γενικών εργαλείων των Τ.Π.Ε. και του διαδικτύου, είναι: η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών μορφών, η αισθητοποίηση των ιστορικών γεγονότων, η αναζήτηση και αξιοποίηση γνωστικού
τύπου πληροφοριών καθώς και η κατανόηση και η αξιολόγηση της πληροφορίας των πηγών
μέσα από την παραγωγή καθοδηγημένου και αυθόρμητου λόγου.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

718/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην οποία κάθε μαθητής θα έχει
το ρόλο του και θα συμβάλλει ενεργητικά στη διερεύνηση και αξιολόγηση της πληροφορίας
των πηγών και στην εκπόνηση των τελικών συμπερασμάτων της ομάδας στα πλαίσια της
βιωματικής-διερευνητικής μάθησης. Οι παιδαγωγικές αρχές, λοιπόν, στις οποίες στηρίζεται
είναι, αφ΄ ενός, η κατευθυνόμενη διερευνητική μέθοδος της ανακαλυπτικής μάθησης και
των γνωστικών θεωριών (Piaget, 1979, Bruner, 1995), με την οποία οι μαθητές ωθούνται
στην αυτενεργό έρευνα, την ανεύρεση αιτιωδών σχέσεων, τη διατύπωση αποριών και ερωτημάτων και την κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγουν. Επίσης, αφ΄ ετέρου,
είναι η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων (Θεοφιλίδης, 1987, Χρυσαφίδης, 2000), η οποία αλλάζει το μαθησιακό περιβάλλον, καταργεί σταδιακά τα στεγανά και
δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής, να συνδυάσουν στοιχεία από
διαφορετικές επιστημονικές περιοχές, να συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι, ώστε η μαθησιακή δραστηριότητα να είναι αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω νοητικών και υλικών εργαλείων της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας (Vygotsky,
1997). Με τη χρήση των ΤΠΕ ο μαθητής δεν είναι, πλέον, παθητικός δέκτης, αλλά ενεργός
συμμέτοχος στη γνώση του (Λοίζος, 1998), έχοντας, τέλος, τη δυνατότητα να αποκτά γνώση
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο παράγεται και λειτουργεί η ιστορική γνώση καθώς συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης, συνδυάζοντας τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες και
αναπαράγοντας την ιστορική περίοδο που μελετά, εστιάζοντας στα δικά του ενδιαφέροντα,
από τη δική του οπτική γωνία.
Ο καθηγητής, έχει ρόλο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, δίνοντας εξηγήσεις και βοήθεια τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης όσο και σε θέματα
διεκπεραίωσης των εργασιών. Εγκαταλείπεται η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία της προφορικής μετάδοσης ιστορικών γνώσεων από τον διδάσκοντα – αποκλειστικό
πομπό της γνώσης προς τους μαθητές – παθητικούς δέκτες και υιοθετείται μια οργάνωση
διδασκαλίας που επιβάλλει στον διδάσκοντα έναν λιγότερο ενεργητικό ρόλο, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι καθοδηγητής, έχει το ρόλο καλύτερα του διαμεσολαβητή και
διευκολυντή της διδακτικής διαδικασίας, ενώ επιτρέπει στο μαθητή ελεύθερη και δημιουργική δραστηριότητα, που αφήνει περιθώρια για προσωπική εμπλοκή και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ( τι είδους πληροφορία χρειάζομαι, πώς θα την καταχωρίσω, πώς θα την επεξεργαστώ …). Τέλος, ελέγχει τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών και διευκολύνει τις
ομάδες στην παρουσίασή τους.
Μάθημα
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τάξη
Γ΄ Λυκείου
Στόχοι
Το παραπάνω σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Ιστορία» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους:
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Επιδιώκεται οι μαθητές:
ως προς το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας
•
•
•
•
•

να γνωρίσουν τα κύρια σημεία της ενότητας με έναν πιο ελκυστικό τρόπο
να γνωρίσουν τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου και τους βασικούς πρωταγωνιστές
να διερευνήσουν περαιτέρω τις συνθήκες της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου
να καλλιεργήσουν την ιστορική τους σκέψη
να αξιοποιήσουν συγκεκριμένα εξωκειμενικά στοιχεία, - π.χ. φωτογραφίες ή έργα
τέχνης λαϊκών ή επώνυμων ζωγράφων- με στόχο την απόκτηση μιας καλύτερης
αισθητοποιημένης κατανόησης των ιστορικών γεγονότων.
• να κινητοποιήσουν οι μαθητές την κριτική-ιστορική τους σκέψη κατά τη διάρκεια της
προσέγγισης των ιστορικών πηγών.
• να εξοικειωθούν με την ανάγνωση χαρτών, που αισθητοποιούν γεωγραφικές περιοχές
εν πολλοίς άγνωστες στους μαθητές.
• να φωτίσουν τη δράση και τις ενέργειες των πρωταγωνιστών που κινούν τα νήματα της
Ιστορίας και να φανούν οι αιτίες και οι συνέπειες των επιλογών και των πράξεών τους.
ως προς το γνωστικό αντικείμενο της νεοελληνικής γλώσσας
•
•
•
•
•

να ασκηθούν στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου
να ασκηθούν στην παραγωγή δομημένου γραπτού λόγου
να συνθέσουν την εμπειρία της ενεργητικής συμμετοχής, σε ένα γραπτό κείμενο
ενταγμένο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
να ασκηθούν στη διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφορίας
να ανακαλέσουν στη μνήμη τους όσα διδάχθηκαν στη Β’ Λυκείου στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» και να εξασκηθούν στην οργάνωση και την παρουσίαση της είδησης και στη λειτουργία των σημείων στίξης ως σχολίων.
ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.

•
•
•
•
•

να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης, επεξεργασίας και ταξινόμησης δεδομένων από
το διαδίκτυο
να ασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης και στην ορθή αξιοποίησή τους
να εξοικειωθούν με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης
να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή
κειμένου
να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων στην αισθητική απόλαυση
ως προς τη μαθησιακή διαδικασία (στόχοι παιδαγωγικοί)

•
•

να ασκηθούν και να αξιοποιήσουν την ομαδο-συνεργατική μάθηση
να αποδεχτούν κανόνες καλής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης για
δραστηριότητες που έχουν χαρακτήρα όχι προσωπικής αλλά ομαδικής εργασίας
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να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο
υλικό του διαδικτύου
να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική – βιωματική μάθηση
να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν τις πληροφορίες των πηγών ως προς
τη χρησιμότητα και την αντικειμενικότητά τους
να ενεργοποιήσουν, μέσα από εμπειρίες και βιώματα, την ιστορική τους συνείδηση
και να δομήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες
αλλά και τις αδυναμίες του έθνους μας.
Διδακτική πορεία – διαδικασία

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων που ορίζονται από το προτεινόμενο σενάριο επιβάλλουν την εφαρμογή από τον διδάσκοντα ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας και εναλλακτικών μορφών οργάνωσης της τάξης και επικοινωνίας με τους μαθητές. Προτείνεται, λοιπόν,
η αξιοποίηση της διερευνητικής μεθόδου, δηλαδή μιας διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος. Η ανάγκη επίλυσης ενός προβλήματος προκύπτει από την ύπαρξη ενός εμποδίου,
στην προσπάθεια να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζεται να επινοήσουμε μία μέθοδο, ώστε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο και να πετύχουμε το
στόχο μας. Το εμπόδιο είναι το πρόβλημα και η εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί την επίλυση του προβλήματος. Η διδακτική διαδικασία, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει με τον εντοπισμό των προβληματικών καταστάσεων που προκαλούν αμφιβολία, αβεβαιότητα, και
¨σύγκρουση¨, συνεχίζεται με διαδικασίες συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας στοιχείων και
διατύπωσης υποθέσεων, έλεγχο των υποθέσεων και διατύπωση προτάσεων που απαντούν
στο πρόβλημα. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα στις στρατηγικές διερεύνησης είναι ότι ο
μαθητής οδηγείται να ανακαλύψει μόνος του κάτι που είναι νέο για τον ίδιο, έχοντας βεβαίως και την καθοδήγηση του δασκάλου. Ο δάσκαλος, επίσης, οφείλει να εξασφαλίσει για
τους μαθητές ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης και να συμβάλλει
στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους.
Όλες οι φάσεις της διδακτικής αυτής πρότασης πραγματοποιούνται στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολικής μονάδας. Πριν την έναρξη της διδασκαλίας ο διδάσκων έρχεται σε
συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου πληροφορικής, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρήση του εργαστηρίου, και εγκαθιστά με τη βοήθειά του το απαραίτητο υλικό
στους σταθμούς εργασίας των μαθητών.
Στην πρώτη φάση (διάρκεια : 2 ώρες) γίνεται η προσέγγιση της διδακτέας ενότητας με τη
χρήση αρχείου παρουσίασης (μετωπική μέθοδος), το οποίο έχει δημιουργηθεί από το διδάσκοντα, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και η διεργασία μάθησης πιο αποτελεσματική. Γι΄ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η προβολή τόσο των διαφανειών όσο και η
παρακολούθηση των video από τις διευθύνσεις http:// www.gorgopotamosvillage.gr
/ethnikiadistasi/index.htm (video 1 και 3 για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο, video 4 και 5 για την 28η Οκτωβρίου 1940, video 7 για την Κατοχή και το video για
την Αντίσταση στην Ελλάδα),από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ τη σειρά από την Ταινιοθήκη
της Τηλεόρασης της ΕΡΤ με τίτλο « ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» http://www.ertarchives.gr/V3/public /main/d--index-archive-search.aspx ,το αρχειακό υλικό από την ηλε-
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κτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/pchaloul/fasism-katohi-emfyl/Antistasi.htm για την
Εθνική Αντίσταση.
Στη δεύτερη φάση (3η ώρα) δίνεται για επεξεργασία το κοινό φύλλο εργασίας που παρατίθεται παρακάτω (βλέπε παράρτημα 1ο). Οι μαθητές ασχολούνται με αυτό ανά δύο, ένα ζευγάρι ανά οθόνη υπολογιστή. Για να εξασφαλιστεί η στήριξη και ενεργός συμμετοχή των αδύνατων μαθητών, που συνήθως παραμένουν στην παραδοσιακή τάξη απομονωμένοι, συνίσταται η δημιουργία ανομοιογενών ομάδων με επιλογή των μαθητών από τον διδάσκοντα, ο οποίος, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, λαμβάνει υπόψη του και τις προτιμήσεις
των μαθητών, όπως αυτές αποτυπώνονται με τη βοήθεια του κοινωνιογράμματος. Μπορούν να συμβουλεύονται το αρχείο παρουσίασης, που είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας τους, όσες φορές επιθυμούν.
Στην τρίτη φάση (4η ώρα) γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε πέντε ομάδες των τεσσάρων
ατόμων(δύο σε κάθε Η/Υ επί δύο Η/Υ). Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των μαθητών,
αλλά επιδιώκεται σε κάθε ομάδα ο ένας, τουλάχιστον, να χειρίζεται αρκετά καλά τον Η/Υ
και οι ομάδες να είναι μικτής ικανότητας, προβλέποντας ρόλους διαφορετικούς και εναλλασσόμενους. Τέλος μοιράζονται στις ομάδες οι εργασίες (βλέπε παράρτημα 2ο). Η κάθε
ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει ένα κοινό θέμα για όλες τις ομάδες και ένα διαφορετικό
από τις άλλες. Οι μαθητές συνεργαζόμενοι (συνεργατική μέθοδος) παράγουν γραπτό και
προφορικό λόγο με την αξιοποίηση ιστορικού υλικού που θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο.
Αν χρειαστεί δίνεται στους μαθητές χρόνος και από την 5η ώρα.
Στην τελευταία φάση (5η-6η ώρα) η κάθε ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες τα αποτελέσματα της αναζήτησής της και παράλληλα μέσω του τοπικού δικτύου «περνούν» το αρχείο
που έχουν δημιουργήσει στους σταθμούς εργασίας των άλλων ομάδων. Μαθητές και διδάσκων συζητούν τα συμπεράσματα των εργασιών της κάθε ομάδας, αλλά και τις δυσκολίες
που αντιμετώπισαν στα διάφορα στάδια της εργασίας τους διατυπώνοντας ταυτόχρονα
προτάσεις-προεκτάσεις στα θέματα που μελέτησαν.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών γίνεται ενδιάμεσα και τελικά. Σε αυτό βοηθά η
αποθήκευση των εργασιών τους σε αρχεία επεξεργαστή κειμένου, σε διαφορετικά στάδια
της διδασκαλίας, όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή της.
Η δυνατότητα αποθήκευσης των αλλαγών που οι μαθητές επιχειρούν στα κείμενα τους,
συμβάλλει στην γενικότερη αξιολόγηση των σταδίων της μαθησιακής διαδικασίας.
Η αξιολόγηση της εργασίας των ομάδων, θα γίνει από τον καθηγητή και τους μαθητές ως
προς :
► την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
► τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας μέσα σε συνεργατικά πλαίσια
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Συμπεράσματα
Η διεξαγωγή της παρούσας εκπαιδευτικής δραστηριότητας – διδακτικής πρότασης πραγματοποιήθηκε αφού οι μαθητές είχαν διδαχθεί το κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου που
αφορούσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά το γεγονός, ότι οι
μαθητές της Γ΄ Λυκείου, χρονικά την περίοδο που διδάσκονται το συγκεκριμένο κεφάλαιο,
βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με
αποτέλεσμα το ενδιαφέρον, ο διατιθέμενος χρόνος και η διάθεσή τους για ενεργό συμμετοχή να είναι περιορισμένη και παρόλο που είχε παρέλθει κάποιος χρόνος από τη διδασκαλία του κεφαλαίου, οι προυπάρχουσες γνώσεις των μαθητών βοήθησαν, σε συνδυασμό με
τη χρήση του αρχείου παρουσίασης και του υπόλοιπου οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο ως προς την επίτευξη των στόχων, όσο και
ως προς τον τρόπο λειτουργίας των μαθητών ως μέλη μιας ομάδας. Η αξιολόγησή τους στο
σύνολό τους, αλλά και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις ομάδες, την ικανότητά τους στην
επιλογή και απομόνωση των πληροφοριών, την καλλιέργεια και τη συγκρότηση του γραπτού λόγου, την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού, καθώς και του τελικού προιόντος
που παρήγαγαν, κρίθηκε πολύ ικανοποιητική. Ένα, τέλος, από τα σημαντικότερα ζητούμενα
της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των μαθητών, η οποία με τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, αξιοποιήθηκε σε ικανοποιητικό
βαθμό, αφού αναζήτησαν, αξιολόγησαν, σύγκριναν και αξιοποίησαν πληροφορίες διαθέσιμες σε ποικίλες γνωστικές βάσεις.
Η παραδοσιακή διδασκαλία που έχει κατεξοχήν δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, προσφέρει
για μάθηση την έτοιμη γνώση, δεν αφήνει περιθώρια κατανόησης της κατασκευής της ιστορικής γνώσης και τοποθετεί τον εκπαιδευόμενο σε μία κατάσταση εξωτερικού και παθητικού αποδέκτη, συγκρινόμενη με την συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας παρουσιάζει εκπαιδευτικά αποτελέσματα σαφώς υποδεέστερα. Με τη χρήση των ΤΠΕ, που προσφέρει η
συγκεκριμένη πρόταση, παρατηρήθηκε μια θετική στάση των μαθητών απέναντι στην γνώση και στη μάθηση, ιδιαίτερα για μία περίοδο κρίσιμη και, ίσως, γνωστή γι΄ αυτούς απ΄ άλλες πηγές, και μια κινητοποίησή τους, που συνέβαλε τελικά στη βελτίωση της απόδοσής
τους στο σχολείο, αλλά και στην καλύτερη και ολόπλευρη σε γενικές γραμμές γι΄ αυτούς
γνώση της συγκεκριμένης περιόδου της ελληνικής ιστορίας, καθώς και στην παραγωγή των
ανάλογων κειμένων γραπτού λόγου, που του ζητούνταν. Επίσης, μια σημαντική θετική διάσταση, είναι πως με τη χρήση των ΤΠΕ, στη διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου της
Ιστορίας υπήρξε μεταβολή των συνθηκών εργασίας στην τάξη, γεγονός που μετέβαλλε τον
τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έμαθαν: η εργασία έγινε σε μικρές ομάδες, όλοι οι μαθητές
συμμετείχαν ενεργά ανάλογα με το ρόλο που τους είχε ανατεθεί στα πλαίσια της ομάδας,
οι εργασίες είχαν ως άξονα την αναζήτηση πληροφοριών, οι οποίες με την κριτική κατάλληλη επεξεργασία από την πλευρά τους ευνόησε την παραγωγή και άλλων μορφών έκφρασης
εκτός της προφορικής και γραπτής. Επιπλέον, οι μαθητές αξιοποίησαν δημιουργικά τις ΤΠΕ,
αναγνωρίζοντας την σημασία τους στην διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος και το
πόσο ενδιαφέρουσα θα μπορούσαν να κάνουν τη διδασκαλία και άλλων μαθημάτων. Τέλος, τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας με βάση τους μαθησιακούς στόχους,
που αρχικά τέθηκαν, κρίνεται θετικό αφού το συγκεκριμένο τμήμα μαθητών είχε ελάχιστη
εμπειρία από τη χρήση των ΤΠΕ, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας ανά ομάδες.

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

723/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η πρακτική εφαρμογή της πρότασης απέδειξε ότι, όπως ανέφερα παραπάνω, το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο
διδασκαλίας. Στόχος, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η δραστηριότητα αυτή να εφαρμοστεί και
σε άλλα τμήματα της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαμορφωτική αξιολόγηση, με σκοπό τη βελτίωση τόσο της διδακτικής πρότασης, όσο και του φύλλου εργασίας.
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Η επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών.
Ένας ενδιάμεσος σταθμός στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

Μαρία (Μελίνα) Λαϊνά
Εκπαιδευτικός Δ.Ε., ΜΑ, ΜΕd, Υπ. Δρ ΕΚΠΑ
melinalaina@yahoo.gr
Περίληψη
Θέμα της εργασίας αυτής είναι η υποδοχή και η υποστήριξη, με την έννοια της ενημέρωσης, του προσανατολισμού και της επιμόρφωσης, των νέων εκπαιδευτικών στον οργανισμό
της εκπαίδευσης. Καταρχήν οροθετείται η έννοια του «νέου εκπαιδευτικού» όσο και η τοποθέτηση της υποδοχής και υποστήριξης ως ενδιάμεσου σταθμού στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η διαδικασία και η σκοπιμότητα της υποδοχής σε
συνάρτηση με τις ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού, τονίζοντας επίσης και τη συμμετοχή
άλλων ατόμων στη διαδικασία αυτή όπως του διευθυντή του σχολείου, του μέντορασυμβούλου, της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και επικοινωνίας
στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και το ρόλο άλλων εκπαιδευτικών παραγόντων. Στο
τέλος παρουσιάζεται η υποδοχή και η υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών στην πράξη, στα
ελληνικά σχολεία.
Λέξεις - κλειδιά: Επιμόρφωση, νέος εκπαιδευτικός, νέες τεχνολογίες
Εισαγωγή
Καθώς η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της εξέλιξης και
βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κεντρίζει το ενδιαφέρον καθώς αποτελεί βασική
προϋπόθεση για κάθε είδους μετεξέλιξη ή συνδυαστική βελτιωτική δράση. Η επιμόρφωση
βέβαια των νέων εκπαιδευτικών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος, διότι προετοιμάζει το νέο εκπαιδευτικό, τον εξοπλίζει με βασικές αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικές γνώσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει στο εκπαιδευτικό του έργο.
«Νέος εκπαιδευτικός»: οροθέτηση της έννοιας
Στην παρούσα εργασία η έννοια του «νέου εκπαιδευτικού» αναφέρεται στο νεοδιόριστο ή
πρωτοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, ωρομίσθιο, αναπληρωτή ή
μόνιμο, ο οποίος είναι νέος όχι μόνο σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό αλλά και
νέος στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Ο Κατσουλάκης (1999) κάνει λόγο για τον «πρωτόπειρο» εκπαιδευτικό και σκιαγραφεί το προφίλ ενός νέου εκπαιδευτικού εστιάζοντας και
διερευνώντας το ζήτημα του φύλου, τον ηλικιακό παράγοντα, το βαθμό αφοσίωσης στη
διδασκαλία και την πλημμελή λειτουργία παιδαγωγικής κατάρτισης.
Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Η επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τρεις φάσεις: τη
βασική εκπαίδευση με την αποπεράτωση των σπουδών, την υποδοχή του εκπαιδευτικού
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στο σχολείο ως νεοδιόριστου και τέλος την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου η οποία ολοκληρώνεται με την αφυπηρέτηση (Μαυρογιώργος, 1999α). Ως εκ τούτου, η υποδοχή και η
υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών αποτελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό στην επαγγελματική
ανάπτυξή τους.
Η υποδοχή και η υποστήριξη ενός νέου εκπαιδευτικού αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική του καριέρα, καθώς είναι αφετηρία και πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο, μπαίνουν τα θεμέλια για μια υγιή σχέση με τον εκπαιδευτικό χώρο και το
έμψυχο υλικό με το οποίο έρχεται κανείς σε επαφή, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπου υπάρχει συνδρομή και υποστήριξη αυξάνεται η αίσθηση επιτυχίας και σιγουριάς (Κατσουλάκης, 1999), γεγονός το οποίο βοηθά το νέο εκπαιδευτικό
στη μετάβαση από το φοιτητικό ρόλο σε αυτόν του καθηγητή.
Επιπλέον, η υποδοχή και υποστήριξη ενός νέου εκπαιδευτικού αποτελεί σύνδεση της βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, θεωρίας και πράξης, και χαρακτηρίζεται ως γέφυραμεταβατική περίοδος από τη βασική εκπαίδευση στην άσκηση των καθηκόντων του, αλλά
παράλληλα και ως σταθμός-αφετηρία για τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού (Μαυρογιώργος, 1996).
Υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών
Η υποδοχή και η παροχή υποστήριξης στους νέους εκπαιδευτικούς αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Η υποδοχή, περιλαμβάνοντας τις
έννοιες της ενημέρωσης και του προσανατολισμού, έχει ως κύριο στόχο την ομαλή ένταξη
των νέων εκπαιδευτικών στον εκπαιδευτικό χώρο και η διάρκειά της ποικίλλει από μερικές
εβδομάδες έως και μερικούς μήνες (Ανθοπούλου, 1999).
Ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού
Η αναγκαιότητα της υποδοχής και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών είναι συνυφασμένη με
τις ανάγκες του πρωτοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στους ακόλουθους τομείς: καθοδήγηση
για τον τρόπο διδασκαλίας, συμβουλευτική αξιολόγηση της διδασκαλίας, συναδελφικότητα, καθορισμός και επίτευξη των στόχων, επιμόρφωση (Ανθοπούλου, 1999).
Βέβαια, η υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών μπορεί να έχει και τη μορφή παροχής εκείνων των απαραίτητων ψυχοκοινωνικών μέσων για την επιβίωση των πρωτοδιοριζόμενων,
καθώς ο νέος εκπαιδευτικός έχει ανάγκη τη συμπαράσταση πιο έμπειρων συναδέλφων του
«σε βαθμό που δεν κινδυνεύει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ικανότητά του ή δεν βρίσκει
άλλους τρόπους να αντιμετωπίσει τη νέα γι’ αυτόν κατάσταση» (Μαυρογιώργος, 1996).
Διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού αποτελεί αρωγό σε αυτό η
διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών. Με τη διαδικασία της υποδοχής επιτυγχάνονται: η παροχή απαραίτητων πληροφοριών στον νεοπροσληφθέντα, η γνω-
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ριμία του με το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού, η παροχή υποστήριξης και βοήθειας,
η καλλιέργεια του συναισθήματος ότι ανήκει στην ευρύτερη ομάδα, η απόδειξη ότι η παρουσία του εκτιμάται, η ενίσχυση και επιβεβαίωση των απαιτήσεων που έχει ο οργανισμός
από αυτόν και η απάντηση ερωτημάτων που δεν τέθηκαν νωρίτερα από το νέο εκπαιδευτικό (Ανθοπούλου, 1999).
Η παροχή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι ιδιαιτέρως ουσιαστική, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το διάστημα μεταξύ αποπεράτωσης των σπουδών και του διορισμού σε
σχολική μονάδα είναι συνήθως μεγάλο και συνεπώς οι βασικές γνώσεις του πτυχίου όχι
μόνο μπορεί να μην είναι επαρκείς αλλά πολλές φορές να έχουν «μεταλλαχθεί» λόγω διαφοροποίησης των γενικότερων κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών ή και τεχνολογικών
συνθηκών.
Υπάρχουν και προγράμματα οργανωμένης ένταξης, τα οποία παρέχουν κατεύθυνση και υποστήριξη σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς (Κατσουλάκης, 1999) με τις ακόλουθες μορφές: μορφές έντυπης πληροφόρησης, συναντήσεις προσανατολισμού με τους διευθυντές
των σχολείων και τους προϊσταμένους των γραφείων εκπαίδευσης, σεμινάρια παιδαγωγικής φύσεως, τα οποία εκτελούνται από περιφερειακά κέντρα επιμόρφωσης, παρακολούθηση υποδειγματικών διδασκαλιών από έμπειρο συνάδελφο, αλλά και δυνατότητα μικροδιδασκαλίας με διορθωτική ανατροφοδότηση, στήριξη συναισθηματικής φύσεως, τακτικές
συναντήσεις των νέων εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, παρέχουν όμως βελτιώσεις στη συμπεριφορά των
νέων εκπαιδευτικών σε επίπεδο προσανατολισμού, γνώσεων και δεξιοτήτων, ψυχολογικής
υποστήριξης, στάσεων και συμπεριφοράς (Κατσουλάκης, 1999).
Ο θεσμός του μέντορα-συμβούλου
Βασικό ρόλο στην υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών είναι η επιλογή του μέντορα-συμβούλου, ενός ώριμου, συνήθως και ηλικιακά, διδάσκοντα, ο οποίος στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει εντατικά τον πρωτοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό και διαμορφώνει παράλληλα μαζί του και μια ανθρώπινη ζεστή σχέση. Ο θεσμός του μέντορα-συμβούλου θα
μπορούσε στην περίπτωση των νέων εκπαιδευτικών να αποτελέσει και ένα είδος «μικρού
μάνατζερ», με την έννοια ότι ο μέντορας-σύμβουλος εξετάζει τις ανθρώπινες ανάγκες και
τους τρόπους βέλτιστης ικανοποίησης των αναγκών στη δουλειά (Everard & Morris, 1999).
Συνυπάρχει βέβαια και το στοιχείο της προσφοράς και της βοήθειας για τη βελτίωση του
συνανθρώπου, που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης και της προσωπικότητας του διδάσκοντα (Ανθοπούλου, 1999).
Ο σύμβουλος-μέντορας βοηθά το νέο εκπαιδευτικό στην ενσωμάτωσή του στη σχολική μονάδα και στον επαναπροσδιορισμό του σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την προσωπικότητα του νέου εκπαιδευτικού. Μια τέτοια σχέση είναι αμφίδρομη και οδηγεί στην υγιή συνεργασία παλαιών και νέων εκπαιδευτικών δυνάμεων φέροντας τα χαρακτηριστικά μιας
αμοιβαίας υποστήριξης και ζύμωσης που πολλές φορές αναμορφώνει το σχολικό κλίμα και
τη σχολική πράξη (Μαυρογιώργος, 1996).
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Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου
Στο πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου αντικατοπτρίζεται η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας, η οποία στην περίπτωση της υποστήριξης και υποδοχής νέων
εκπαιδευτικών σχετίζεται με την υποστήριξη για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Μαυρογιώργος, 1999β). Ο ρόλος του διευθυντή δεν είναι ενεργός,
έχει την ευθύνη για την ύπαρξη, επίβλεψη και σωστή λειτουργία του προγράμματος υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών (Ανθοπούλου, 1999). Παράλληλα όμως ο ρόλος
του είναι ουσιαστικός, καθώς ο διευθυντής είναι εκείνος που με τη στάση του, τη συμπεριφορά του και τα μηνύματα που απορρέουν από αυτήν εκπέμπει την κουλτούρα που έχει
διαμορφωθεί στη σχολική μονάδα. Ως εκ τούτου, στόχος του διευθυντή είναι να μεταδώσει
στο νέο εκπαιδευτικό την κουλτούρα αυτή και ο νέος εκπαιδευτικός να μάθει να λειτουργεί
με επιτυχία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κουλτούρας (Ανθοπούλου, 1999).
Οι Weise & Holland (1992) παρουσιάζουν τέσσερις προτάσεις, οι οποίες σκιαγραφούν το
ρόλο του διευθυντή στη στήριξη των πρωτοδιοριζόμενων (Ανθοπούλου, 1999):
Ο διευθυντής πρέπει να διαβιβάσει στους πρωτοδιοριζόμενους με σαφήνεια τις απαιτήσεις
που έχει από αυτούς.
Ο διευθυντής πρέπει να κάνει ιδιαίτερο προγραμματισμό για τις μαθησιακές ανάγκες των
πρωτοδιοριζόμενων και να προβλέψει την ύπαρξη χρόνου ώστε να πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα αυτό.
Ο διευθυντής πρέπει να βοηθά τους πρωτοδιοριζόμενους να θέτουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους, να επιβλέπει την πορεία προς την επίτευξη των στόχων και να προσφέρει βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο διευθυντής θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα συνεργασιακής επαγγελματικής συμπεριφοράς για τους πρωτοδιοριζόμενους.
Η επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
Προκειμένου ο νέος εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ένα οικείο περιβάλλον έναρξης της
επαγγελματικής του δράσης θεωρείται απαραίτητη η επιμόρφωσή του στη χρήση και ένταξη των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Έχοντας υιοθετήσει η νέα γενιά μαθητών όχι
μόνο στο λεξιλόγιό της αλλά και στην καθημερινότητά της , στον τρόπο ζωής της το facebook, το twitter, τα e-mails και τα sms ή mms, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας
και μάθησης, τα smartboards και τα smartphones, οφείλει ο εκπαιδευτικός να εντάξει τα
καθημερινά αυτά εργαλεία επικοινωνίας και μάθησης στο γνωσιακό του υλικό. Όλα αυτά
προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά στη δημιουργική αυτή γενιά των μαθητών και μια κατεύθυνση στον τρόπο δράσης της, στη μέθοδο μάθησής της, γεγονός το οποίο πρέπει να
ληφθεί υπόψη προκειμένου η επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών να είναι ολοκληρωμένη σε κάθε επίπεδο.
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Η επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών οφείλει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών, την εμβάθυνση σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησής τους στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την πλήρη ένταξη των νέων τεχνολογιών στα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους.
Οι δράσεις που πραγματοποιούνται ήδη από το Υπουργείο Παιδείας μέσω της Πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου στοχεύουν ώστε οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να:
αποκτήσουν το βασικό υπόβαθρο στη χρήση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην
εκπαίδευση για την αναβάθμιση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την
επίτευξη των στόχων που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή
εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης, αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το
υπάρχον Εκπαιδευτικό λογισμικό καθώς και τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία (Διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικό Φύλλο) που μπορούν να αξιοποιήσουν για την
ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την
ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία, αντιληφθούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε
στην τάξη, κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να
μπορούν να την εντάξουν στην διδακτική πράξη, γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης
και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε στην τάξη.
Είναι καθοριστικής σημασίας για το νέο εκπαιδευτικό να του παρέχονται τόσο το τεχνολογικό όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση από την πρώτη του επαφή με
το μαθητικό δυναμικό να εντάξει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες των νέων τεχνολογιών στην
καθημερινότητα της αίθουσας, να είναι ενδυναμωμένος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις
για πλήρη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι γεγονός
όμως ότι οι προαναφερθείσες δράσεις δεν περιλαμβάνονται στην αρχική επιμόρφωση των
νέων εκπαιδευτικών αλλά επιτελούνται στην εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας. Αυτό συνιστά ένα μειονέκτημα για το νέο εκπαιδευτικό, στον οποίο δεν παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του πορείας και η επιτυχία του εξαρτάται
αποκλειστικά από την προσωπική του ενασχόληση με τον τομέα της αξιοποίησης των τεχνολογιών και των επικοινωνιών προς όφελος του εκπαιδευτικού του έργου.
Από την άλλη πλευρά η εμβάθυνση και επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών στο παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία συνδυάζεται
με τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό διδακτικού υλικού που οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση των διεργασιών διδασκαλίας και μάθησης και προϋποθέτει σχέσεις συνεργατικότητας, ομαδικότητας, ανοιχτής διαβούλευσης μεταξύ των επιμορφούμενων. Στη βάση αυτή
στηρίζεται και η αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων όπως η τηλεκπαίδευση, οι πλατφόρμες
εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η γνώση, εμπλουτίζεται η διδασκαλία, πολλαπλασιάζονται οι εμπειρίες, βελτιώνεται το εκπαιδευτικό προϊόν.
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Ο ρόλος άλλων εκπαιδευτικών παραγόντων
Ο ρόλος άλλων εκπαιδευτικών παραγόντων στην υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα μιας γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής εκ μέρους
θεσμικών συμβούλων, όπως για παράδειγμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός όχι μόνο σε θέματα αρχών εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και σε θέματα εξειδίκευσής της, όπως μέθοδοι διδασκαλίας και
αξιολόγησης, θεωρητική υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών με σεμινάρια, μικροδιδασκαλίες
(Μαυρογιώργος, 1999β).
Ως παραδείγματα εκπαιδευτικών παραγόντων θα μπορούσαν να αναφερθούν οι κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις
(Κατσουλάκης, 1999).
Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συγκεκριμένη επιβεβλημένη θεσμικά διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης νέων
εκπαιδευτικών. Η διαδικασία δεν ακολουθεί δηλαδή τα στάδια καθορισμού αναγκών, μετατροπής αναγκών σε προγράμματα και εφαρμογή τους και αξιολόγηση αυτών, όπως σε μια
τυπική διαδικασία επιμόρφωσης προσωπικού (Κουτούζης, 1999). Οι Γκότοβος & Μαυρογιώργος (1984) υπογραμμίζουν σε έρευνά τους ότι η απουσία επίσημου προγράμματος υποδοχής και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών και «η χαλαρότητα ή τυπικότητα της δοκιμασίας είναι στοιχεία που ενορχηστρώνουν τη βίαια μετάβαση του νεοδιόριστου από το
ρόλο του μαθητή στο ρόλο του εκπαιδευτικού» (Ανθοπούλου, 1999).
Σε πολλές περιπτώσεις η υποδοχή και υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών ταυτίζεται με τη
συμμόρφωσή τους σε μια ομοιομορφία συμπεριφοράς στη σχολική μονάδα συμπνέουσα
με την καθιερωμένη ερμηνεία του καθηγητικού ρόλου εκ μέρους των παλαιοτέρων συναδέλφων (Ανθοπούλου, 1999), πράγμα το οποίο όμως δεν αφήνει ελευθερία στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας του νέου εκπαιδευτικού σε ατομικό επίπεδο και στο πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Επιπλέον μια τέτοιου είδους συμμόρφωση δεν
ταυτίζεται με τη μετάδοση της κουλτούρας της σχολικής μονάδας, που είναι καθήκον του
διευθυντή του σχολείου.
Στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο η διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών οφείλει να περιλαμβάνει και διευκόλυνση σε μια άλλη διάσταση: οι νέοι εκπαιδευτικοί να ελαφρύνονται μη διδάσκοντας πολλά γνωστικά αντικείμενα, καθώς έχουν ανάγκη
κάποιο χρονικό διάστημα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις,
επίσης, εκπαιδευτικών που ειδοποιούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέσα σε 24 ώρες ή να
υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτα μέρη, γεγονότα τα οποία καθιστούν τη σωστή υποδοχή και
υποστήριξή τους απαραίτητη και καίρια για τη μελλοντική πορεία του νέου εκπαιδευτικού,
καθώς αποτελεί ενδιάμεσο αλλά πολύ ουσιαστικό σταθμό στην επαγγελματική ανάπτυξή
του. Τέτοιου είδους κινήσεις κρίνονται ατυχείς, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες
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του πρωτοδιοριζόμενου και οι τεράστιες δυσκολίες ενσωμάτωσής του (Μαυρογιώργος,
1996).
Συμπεράσματα
Η σωστή υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών είναι επωφελής σε ατομικό επίπεδο
για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά και για το σύνολο του εκπαιδευτικού οργανισμού
(Κουτούζης, 1999), καθώς το δυναμικό των εργαζομένων του οργανισμού χρησιμοποιείται
αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά θεωρείται απαραίτητη καθώς αποτελεί ενδιάμεσο
σταθμό της επαγγελματικής ανάπτυξης του νέου εκπαιδευτικού υψίστης σημασίας καθώς
σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φοιτητική διάσταση σε αυτήν του καθηγητή.
Η απουσία θεσμοθετημένης διαδικασίας υποδοχής και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών,
τουλάχιστον στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, δεν δικαιολογεί την απουσία ανθρώπινης
υποδοχής και ουσιαστικής υποστήριξης σε θέματα διδακτικά και σχολικής καθημερινότητας
των νέων εκπαιδευτικών είτε από πλευράς συλλόγου καθηγητών, του μέντορα-συμβούλου
ή του διευθυντή της σχολικής μονάδας κατά περίπτωση. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός
στη φάση αυτή της ένταξης του πρωτοδιοριζόμενου στον εκπαιδευτικό χώρο γενικότερα και
στη σχολική μονάδα ειδικότερα.
Έχοντας τη σωστή υποδοχή και υποστήριξη ο νέος εκπαιδευτικός στον ενδιάμεσο αυτό
σταθμό της επαγγελματικής του ανάπτυξης αποκτά προοπτική επιτυχίας στο επάγγελμα
που κατά τον Fuller (Κατσουλάκης, 1999) συνίσταται στα εξής: δέσμευση για διαρκή μάθηση, μεθοδική διερεύνηση του εκπαιδευτικού χώρου, η οποία θα οδηγήσει «από τα πρώιμα
στάδια των συντηρητικών βημάτων σε μια πιο προχωρημένη επαγγελματική στάση». Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ οφείλει να είναι συνεχής και αδιάκοπη, καθώς
αφορά μια πτυχή γνώσης μεταλλασσόμενη, να επεκτείνεται με πρόσθετες συμπληρωματικές δράσεις, οι οποίες να προωθούν την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και δημιουργώντας το υπόβαθρο να προάγουν το εκπαιδευτικό και μαθησιακό έργο τους.
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Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς: Mαθαίνοντας «ηλεκτρονικά»

Μαρία Κωνσταντινοπούλου
Ψυχολόγος-ειδική παιδαγωγός
mariakonstantinopoulou@gmail.com
Περίληψη
Σύμφωνα με τον ορισμό του Hamiill (1990), οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) είναι ένας
ευρύς όρος που σχετίζεται με μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με
προβλήματα σε μία ή σε περισσότερες ικανότητες του ατόμου, όπως ακοή, ομιλία, ανάγνωση, γραφή, συλλογισμό ή αριθμητικής ικανότητας (Mash κα, 2005, σ. 320) Το ποσοστό
των παιδιών εκείνων τα οποία έχουν διαγνωστεί με ΜΔ αγγίζει το 20-25% από το νηπιαγωγείο έως τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
Τα άτομα αυτά βιώνουν μία πλήρη σύγχυση, και κατά συνέπεια εκδηλώνουν διάφορα δευτερογενή προβλήματα, όπως θυμό, βίαιες συμπεριφορές και απόσυρση από τα κοινωνικά
δρώμενα ως αποτέλεσμα της αποτυχίας τους ή του πιθανού χλευασμού από τους συνομηλίκους τους (Mash κα, 2005, σ. 330)
Για τα σχολεία του 21ου αιώνα, ο βασικός στόχος είναι η ένταξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στην τάξη, δίνοντας έτσι ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια των δασκάλων για μάθηση (McNair κα, 2002, σ.181-196). Ασφαλώς η ενσωμάτωση της χρήσης εργαλείων στην
παιδαγωγική πράξη θα πρέπει να γίνει εποικοδομητικά ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα στην
μάθηση.
Λέξεις – κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διαταραχή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
μαθητής, εκπαιδευτικός
Εισαγωγή
Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) εμφανίστηκε για πρώτη το 1962, όταν ο Samuel Kirk
χρησιμοποίησε τον όρο αυτό στην βιβλιογραφία της ειδικής αγωγής προκειμένου να περιγράψει τη σχέση μεταξύ διακριτών ικανοτήτων μάθησης και τελικού αποτελέσματος απόδοσης ενός μαθητή. Συγκεκριμένα έγραψε:
«…..μια καθυστέρηση ή διαταραχή της ανάπτυξης σε μια ή περισσότερες λειτουργίες του
γραπτού ή του προφορικού λόγου (όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η κατανόηση) ή και των μαθηματικών, εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή
διαταραχών συμπεριφοράς και συναισθημάτων αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε νοητική αισθητηριακή υστέρηση του παιδιού ή σε αρνητικούς πολιτισμικούς και
κοινωνικούς παράγοντες». (Kirk, 1962, σ. 263)
Παρόλο που κατά καιρούς έχουν γραφεί διάφοροι ορισμοί γύρω από το θέμα των δυσκολιών μάθησης, οι επιστήμονες είναι σε μία διαρκή έρευνα γύρω από το θέμα (Βικιπαίδεια)
Η παιδοψυχιατρική έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις δυσκολίες αυτές. Το DSM-IV τις ονομάζει
«Διαταραχές της Μάθησης», ενώ σύμφωνα με το ICD-10 αναφέρονται ως «Ειδικές Αναπτυ-
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ξιακές Διαταραχές Σχολικών Ικανοτήτων». Ανεξάρτητα όμως από τον ορισμό, τα χαραχτηριστικά παραμένουν κοινά (Mash κα, 2005, σ. 330) Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν αυξημένες
ελλείψεις των σχολικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερη δυσκολία στην παρακολούθηση απλών
οδηγιών από τους δασκάλους τους.
Οι υπολογιστές πρωτοεμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’70 στο σχολικό πλαίσιο, με κύριο
στόχο την βοήθεια της διδασκαλίας μέσω των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple
choice). Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα
στις τάξεις στοχεύει στην ενίσχυση και στη βοήθεια της διδασκαλίας (Instructional design)
(http://www.netschoolbook.gr).
Κατηγοριοποίηση ΜΔ
Σύμφωνα με τον ορισμό του Hamiill (1990), οι ΜΔ είναι ένας ευρύς όρος που σχετίζεται με
μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με προβλήματα σε μία ή σε περισσότερες ικανότητες του ατόμου, όπως ακοή, ομιλία, ανάγνωση, γραφή, συλλογισμό ή αριθμητικής ικανότητας (Mash κα, 2005, σ. 320) Καθώς η ταξινόμηση των ΜΔ είναι ιδιαίτερα
δύσκολη, μία απλουστευμένη μορφή είναι ο διαχωρισμός τους σε ομάδες. Η μια ομάδα η
οποία ψάχνει τις αιτίες και κατόπιν κατηγοριοποιεί τους μαθητές, έχει τις βάσεις της στο
ιατρικό μοντέλο (αιτιολογική), ενώ η άλλη βασίζεται κατά βάση στο ψυχοπαιδαγωγικό (λειτουργική), εστιάζοντας στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Ξεκινώντας με τις δυσκολίες στον λόγο και την ομιλία, δηλαδή στην ανικανότητα του ατόμου να παράγει και να καταλάβει τον προφορικό λόγο, που πιθανόν να σχετίζεται με την
άρθρωση, την έκφραση ή ακόμα και την κατανόηση στα λεγόμενα των άλλων.
Στη συνέχεια, είναι οι δυσκολίες στον γραπτό λόγο. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η «δυσλεξία», όπου το άτομο δυσκολεύεται ή και συχνά αδυνατεί να κατανοήσει τα
γραπτά κείμενα, είτε παρουσιάζει ιδιαίτερα ανορθόγραφα γραπτά, ή και ακόμα αδυνατεί
να παράγει το ίδιο το άτομο γραπτά με νόημα.
Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνεται η αριθμητική, και οι δυσκολίες αυτής όσο αναφορά
τη διάκριση συμβόλων και αριθμών, την απομνημόνευση και την επίλυση μαθηματικών
προβλημάτων. Τέλος, στην κατηγορία αυτή περικλείονται όλα εκείνα τα τροχοπέδια που
καθιστούν το άτομο αδύναμο ή ανίκανο να φέρει εις πέρας τις παραπάνω διαδικασίες, όπως είναι οι οπτικό-κινητικές διαταραχές (Χατζηχρήστου, 2004, σελ.330- 331).
Δείγματα ΜΔ-Συχνότητα
Σύμφωνα με τη Λιβανίου (2004), πολλές και διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί
προκειμένου να καθοριστεί η χρονική περίοδος όπου τα συμπτώματα των ΜΔ, αρχίζουν να
και γίνονται εμφανή στα παιδιά. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι η ηλικία προτού τα παιδιά ξεκινήσουν τα μαθητική τους πορεία, δίνει σαφή στοιχεία για μελλοντική ύπαρξη δυσκολιών μάθησης. Εάν κατά την προσχολική ηλικία υπάρχουν δείγματα υπερκινητικότητας,
συναισθηματικής αστάθειας, διαταραχές στο συντονισμό των λεπτών ή και αδρών κινήσεων, δυσκολία στη συγκέντρωση, περιορισμένο εύρος προσοχής, προβλήματα κοινωνικοποίησης και αργοπορημένη γλωσσική εξέλιξη ή προβλήματα στην εκφορά του προφορικού
λόγου σε όλα τα επίπεδα (άρθρωση, οργάνωση, αλληλουχία, ρυθμός, χρωματισμός, σύνταξη και γραμματική). (Λιβανίου, 2004)
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Επιπλέον έχουν καθορίσει την ηλικία των 5 ετών ως το ανώτατο ηλικιακό όριο προκειμένου
να γίνει έλεγχος για τυχόν μελλοντικές ΜΔ. Καθώς λοιπόν το ποσοστό των παιδιών εκείνων
τα οποία έχουν διαγνωστεί με ΜΔ αγγίζει το 20-25% από το νηπιαγωγείο έως τις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού, μπορεί να γίνει σαφές γιατί θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για έλεγχο. Όσο πιο πρώιμη είναι η παρέμβαση από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τόσο περισσότερο πιθανή είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού μέσα στο σχολικό περιβάλλον
Αιτίες
Όσο αφορά στις αιτίες που προκαλούν τις δυσκολίες μάθησης, διάφορες θεωρίες έχουν
γραφεί. Μία από αυτές είναι η φωνολογική θεωρία, σύμφωνα με την οποία το άτομο παρουσιάζει περιορισμένη ικανότητα στην αναπαράσταση και την επεξεργασία των ήχων εκείνων που συνθέτουν μία γλώσσα. Η θεωρία αυτή δηλαδή δίνει έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη του λόγου παρά στην πιθανή ύπαρξη γνωσιακών ελλειμμάτων. Στη συνέχεια, η θεωρία του μεγαλοκυτταρικού συστήματος εμβαθύνει στην ανατομία, υποστηρίζοντας ότι τα
κύτταρα του μεγαλοκυτταρικού συστήματος στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα στα άτομα με
ΜΔ είναι διαφορετικού μεγέθους συγκρινόμενα με εκείνα του φυσιολογικού πληθυσμού.
Μια Τρίτη θεωρία κάνει λόγο για κληρονομικό υπόβαθρο, αποδεικνύοντας ότι τα αγόρια
των οποίων ένας από τους δύο γονείς είναι δυσλεξικός έχει 35-40% πιθανότητες να είναι
και εκείνα. Όσο αναφορά στα κορίτσια, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 20%. (Λαζαράτου
κα, 2005)
Άλλες αιτίες πιθανολογούνται πως έχουν σχέση με τη διατροφή, τη χρήση φαρμάκων και
ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της κύησης, αυξημένη τεστοστερόνη στο αίμα πριν
από τη γέννηση, περιορισμένη φροντίδα στα βρεφικά στάδια, αδύνατη επικοινωνία ανάμεσα στα μέρη του εγκεφάλου, καθώς και δυσλειτουργία στην ποσότητα των νευροδιαβιβαστών που εγκρίνει ο εγκέφαλος. Όποιοι παράγοντες και αν ευθύνονται για την ύπαρξη ΜΔ,
γεγονός είναι πως το περιβάλλον των παιδιών, σχολικό και οικογενειακό, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην μη βελτίωση των δυσκολιών (Βικιπαίδεια)
Δευτερογενή προβλήματα
Σαν αποτέλεσμα είναι τα άτομα αυτά να βιώνουν μία πλήρη σύγχυση, και κατά συνέπεια να
εκδηλώνουν διάφορα δευτερογενή προβλήματα, όπως θυμό, βίαιες συμπεριφορές και απόσυρση από τα κοινωνικά δρώμενα ως αποτέλεσμα της αποτυχίας τους ή του πιθανού
χλευασμού από τους συνομηλίκους τους. (Mash κα, 2005, σ. 330) Επίσης, τα παιδιά με ΜΔ
βιώνουν εντονότερο άγχος και νιώθουν περισσότερη μοναξιά και θυμό. Τα όρια αντοχής
τους απέναντι στη ματαίωση είναι ιδιαίτερα χαμηλά, συνεπώς η εμφάνιση καταθλιπτικών
συναισθημάτων καθώς νιώθουν αδύναμα, μη επαρκή και ανίκανα, είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Ειδικοί έχουν διαγνώσει πως το ποσοστό μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής είναι 7 φορές
υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο των παιδιών γενικά. Επίσης, μια ακραία συμπεριφορά
παιδιών με ΜΔ είναι η απόπειρα αυτοκτονίας, ειδικά μάλιστα όταν οι δυσκολίες αυτές της
μάθησης διατηρούνται κατά την εφηβική περίοδο. (Αναγνωστόπουλος, 2001, σ. 457-465)
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Η περίοδος αυτή ορίζεται χρονικά μεταξύ 10-19 έτη. Ξεκινάει βιολογικά με τις μεταβολές
της φυσιολογίας της ήβης και το τέλος σηματοδοτείται με την ενηλικίωση, όπου τα άτομα
ανεξαρτητοποιούνται και έχουν διαμορφώσει μία γενική εικόνα του εαυτού και του φύλου
τους. Καθώς η φάση αυτή απαιτεί διαρκή ωρίμανση, αφαιρετική σκέψη, συλλογιστική ικανότητα, διαρκείς αναζητήσεις του εαυτού, των γύρω και του κόσμου, ο νέος εκείνος που
παρουσιάζει ΜΔ υπόκειται σε μία διαδικασία φοβερού άγχους και δυσκολίας στην προσπάθεια του να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα (Λαζαράτου κα, 2003)
Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας τουλάχιστον ενός σχολικού
περιβάλλοντος το οποίο να κάνει όλους τους μαθητές να νιώθουν ισάξιοι, προβάλλοντας τα
θετικά στοιχεία τους και όχι εστιάζοντας στις αδυναμίες. Ιδανικά ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο έχει ενσωματώσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως βασικό
εργαλείο μάθησης. Η δουλειά ενός μαθητή δεν είναι ασφαλώς να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα πρόγραμμα μάθησης, αντιθέτως το ίδιο το πρόγραμμα να καταφέρει να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές του ανάγκες (Σαράντη, 2004)
Εισαγωγή νέων μεθόδων στην τάξη
Όντας βασικός γνώμονας ο εκπαιδευτικός, σαφέστατα θα πρέπει να έχει διδαχθεί τρόπους
αναγνώρισης και αντιμετώπισης των ΜΔ καθώς και το να είναι σε θέση να εισάγει νέες μεθόδους στη σχολική τάξη και να μπορεί να ανταποκριθεί στους εκπαιδευτικούς στόχους της
εκάστοτε κοινωνίας (Λιβανίου, 2004). Σε χώρες του
εξωτερικού κάτι τέτοιο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυχία,
ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρές προσπάθειες έτσι ώστε να εφαρμοστεί και στην
ελληνική πραγματικότητα με επιτυχία. Συγκεκριμένα,
«Η τεχνολογία μπορεί να απελευθερώσει το μαθητή, να τον κάνει ανεξάρτητο και αυτόνομο
δίνοντας του έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας. » (McNair κα, 2002, σ.181-196)
Πάνω από 60 έρευνες και πειράματα έγιναν σε χώρες του εξωτερικού προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η μέθοδος αυτή είναι πολύτιμη. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως για προβλήματα λόγου, ανάγνωσης και αριθμητικής, η χρήση υπολογιστών απεδείχθη αποτελεσματικότερη από τον παραδοσιακό τρόπο μολυβιού-χαρτιού. Χαρακτηριστικό είναι το πείραμα που οργάνωσε ο Tallal και οι συνεργάτες του το 1996, με παιδιά που παρουσίαζαν
ΜΔ καθώς και προβλήματα επικοινωνίας. Τα παιδιά αυτά όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση γρήγορων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα συλλαβές από παρόμοια σύμφωνα (π.χ. μπα, ντα) και στη συνέχεια τη δημιουργία ορθού λόγου. Στο πείραμα αυτό λοιπόν, εξέτασαν το κατά πόσο οι χρήση των υπολογιστών θα βοηθούσε τους μαθητές αυτούς παράγοντας τους ήχους των συλλαβών σε αργότερο ρυθμό στην αρχή, και σταδιακά σε γρηγορότερο. Το αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά ηλικίας 5-10 ετών τα οποία όμως είχαν 1-3 χρόνια καθυστερημένη γλωσσική ικανότητα, να καταφέρουν σε διάστημα μόλις τεσσάρων εβδομάδων να βελτιωθούν κατά δύο έτη, και να
διατηρήσουν αυτή την αλλαγή ακόμα και μετά από έξι εβδομάδες (Mash κα, 2005, σ. 342343)
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Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής διδασκαλίας
Η ηλεκτρονική διδασκαλία προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας στα παιδιά και μειώνει το
άγχος τους σε σχέση με τη φυσική παρουσία του δασκάλου. Η δυνατότητα συνεχούς επανάληψης των μαθημάτων και των πληροφοριών, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και κατά
συνέπεια το κίνητρο για μάθηση αυξάνει. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να έχουν ένα πλήρες οπτικόακουστκό-κιναισθητικό εργαλείο στα χέρια τους το οποίο είναι «ακούραστο», ανεξάντλητο
και χωρίς καμία πιθανότητα σαρκασμού ή χλευασμού του λάθους τους. Δίνεται η δυνατότητα στο κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του, να έχει τα απαραίτητα εκείνα
εργαλεία που θα του κάνουν τη μάθηση ευκολότερη. (Σαράντη, 2004). Ο υπολογιστής ‘ακολουθεί’ το ρυθμό του μαθητή , αναπτύσσει τη σκέψη μεθοδικά και μετατρέπει τη μάθηση
σε ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες πολύπλευρα (ήχο, εικόνα, κείμενο) (http://www.netschoolbook.gr). Εξάλλου το ζητούμενο είναι η εκπαιδευτική
διαδικασία να αποτελεί κίνητρο και όχι τροχοπέδι, ειδικά για τα άτομα εκείνα που αντιλαμβάνονται και αφομοιώνουν διαφορετικά τις πληροφορίες σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος
του μαθητικού πληθυσμού.
Προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση των παραπάνω, ορίζεται ως επιτακτική ανάγκη
να τεθεί το θέμα της εκπαίδευσης ως κύριος προβληματισμός στην ελληνική κοινωνία και
να δαπανηθούν χρήματα όχι μόνο για την υλική υποδομή αλλά κυρίως για την εκπαίδευση
των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα θέματα των ΜΔ και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές
ανάγκες αυτών των παιδιών (Χαιλή, 2010) Η ύπαρξη απλά και μόνο της τεχνολογίας δεν
έχει κανένα απολύτως νόημα. Χρειάζεται λοιπόν μία διεπιστημονική συνεργασία και μελέτη
προκειμένου η τεχνολογία να αποτελέσει κάτι που θα προάγει τη μάθηση και όχι απλά θα
την διαφοροποιήσει. (Vosniadou, 1997) Είναι απαραίτητη, εκ μέρους της Πολιτείας, η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνογνωσίας μιας και η τεχνολογία διαρκώς αναπτύσσεται, καθώς και η ισάξια διανομή νέων εργαλείων μάθησης σε όλα τα σχολεία ανεξαιρέτως περιοχής και αδυναμίας των εκπαιδευτικών στην ένταξή τους στη νέα
πραγματικότητα (http://www.epe.org.gr).
Βιβλιογραφία
1. Αναγνωστόπουλος, Δ, Κ., (2001). H συννοσηρότητα των μαθησιακών διαταραχών. Αρχεία ελληνικής ιατρικής, (σ 457-465), Αθήνα
2. Διαδίκτυο και διδασκαλία, ανασύρθηκε 6 Ιουλίου 2012 από www.netschoolbook.gr
3. Ένωση πληροφορικών Ελλάδος. Εκπαίδευση: Το ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο και η
νέα πρόκληση των ΤΠΕ, ανασύρθηκε 7 Ιουλίου 2012 από www.epe.org.gr
4. Kirk, S. A. (1962). Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin.
5. Λαζαράτου, Ε., Αναγνωστόπουλος, Δ., Αμβραζιάδου, Ι., Σίνη, Α., Ρογκάκου, Ε. (2003)
Δυνατότητες και περιορισμοί της αποκατάστασης εφήβων με διαταραχές σχολικών ικανοτήτων. Encephalos journal, Vol. 40, No 4, ανασύρθηκε 13 Δεκέμβρη 2010 από
www.encephalos.gr

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

738/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6. Λαζαράτου, E., Αναγνωστόπουλος, Δ., Μαγγανάρη, Ε., Ζέλιος, Γ., Χριστοδούλου, Α.,
Σίνη, Α.(2005)Η συμμεετοχή βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση
μαθησιακών διαταραχών. Encephalos journal, Vol. 42, No 3, ανασύρθηκε 11 Δεκέμβρη
2010 από www.encephalos.gr
7. Λιβανίου, Ε., (2004). Αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο περιβάλλον
του σχολείου-ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών. Μαθησιακές
δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην κανονική τάξη :Κέδρος, ανασύρθηκε 16 Δεκέμβρη 2010
από www.sigmanet.gr
8. Μαθησιακές δυσκολίες, Βικιπαίδεια (2010), ανασύρθηκε 14 Δεκέμβρη 2010 από
www.wikipedia.com
9. Mash, J., Wolfe, A., (2005). Abnormal child psychology. In V. Knight (Ed.). USA:
Wadsworth
10. McNair, V., Galanouli, D., (2002). Information and communications technology in
teacher education: can a reflective portfolio enhance reflective practice? Technology,
pedagogy and education, 2, 181-196, ανασύρθηκε 13 Δεκέμβρη 2010 από
www.informaworld.com
11. Σαράντη, Δ., (2004). Η χρησιμότητα των Η/Υ στα παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Προσέγγιση στη δυσκολία-στην αναπηρία-στο άτομο-στην οικογένεια, ανασύρθηκε 13 Δεκέμβρη 2010 από www.specialeducation.gr
12. Χαιλή, Ν., (2010). «Βαθύ» κράτος στην εκπαίδευση βλέπει ο Υπουργός Παιδείας. Σημερινή news, ανασύρθηκε 14 Δεκέμβρη 2010 από www.sigmalive.com
13. Χατζηχρήστου Χ., 2004, Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
14. Vosniadou S., 1997, The Application of Multimedia Technologies in School: Their Use,
Effect and Implications: The Scientific Approaches to New Learning Models for New
Learning Environments

http://synedrio9.com

ISBN: 978 - 960 - 99435 - 3 - 6

739/776

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι Νέες Τεχνολογίες αρωγοί στην αισθητοποίηση του μαθήματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας – Μία διδακτική πρόταση.
Βότση Ελένη
Εκπαιδευτικός – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
elenavts33@gmail.com
Περίληψη
Ζητούμενο της συγκεκριμένης εισήγησης, που αποτελεί και μία διδακτική προσέγγιση πρόταση, είναι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Το σχέδιο αυτό διδασκαλίας εφαρμόζεται στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην 5η Ενότητα με τίτλο «Πόλεμος και Ειρήνη». Η διαθεματικότητα είναι μία ακόμη βασική παράμετρος του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, καθώς εμπλέκει στη γλωσσική διδασκαλία το μάθημα της ιστορίας, της λογοτεχνίας και των εικαστικών, αλλά και της επαγγελματικής συμβουλευτικής, αισθητοποιώντας μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών τη θεματολογία του «Πολέμου και
της Ειρήνης» και καθιστώντας βιωματικότερη τη διδακτική πρακτική με στόχο την ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών με τη νοητική αλλά και συναισθηματική εμπλοκή τους στη
γνωσιακή διαδικασία. Η δημιουργική σκέψη των μαθητών απελευθερώνεται και ανατροφοδοτείται μέσα από την επαφή τους με την τέχνη, καθώς οι ολιγόλεπτες κινηματογραφικές παρουσιάσεις συνθέτουν ένα πολυδιάστατο διδακτικό τοπίο που συνδυάζει λόγο, μουσική, εικόνα, δράση συχνά καινοτόμα και πρωτοποριακή, που απευθύνεται στη συγκινησιακή σφαίρα στοχεύοντας και στο αισθητικό αποτέλεσμα.
Λέξεις - κλειδιά: νέες τεχνολογίες, «οπτικοακουστικός εγγραμματισμός», κινηματογράφος,
τέχνη, εικαστικά, διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, ομαδοσυνεργατικότητα, δημιουργική σκέψη.
Εισαγωγή
Νέες τάσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών είναι η ερευνητική προσέγγιση και η
ομαδοσυνεργατική πρακτική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιζητώντας τη
διαμόρφωση ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος, παρωθώντας τους μαθητές στον παραγκωνισμό των εγωκεντρικών και εγωιστικών τάσεων αντικαθιστώντας τελικά, τη στείρα ανταγωνιστικότητα με την εποικοδομητική συνεργασία (Παπαβασιλείου, 2011). Στη μελλοντική τους ζωή οι μαθητές θα κληθούν ως ενήλικες να λειτουργήσουν σαν ολότητα μέσα σε
έναν κοινωνικό ιστό που στην αντίθετη περίπτωση απειλείται με διάσπαση, προκαλώντας
ολέθριες για τη ζωή των ατόμων συνέπειες. Στη σύγχρονη οδυνηρή κοινωνική και οικονομική συγκυρία της ελληνικής ιστορικής πραγματικότητας η έννοια της συνεργασίας θα σημάνει την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου η χώρα να προσπελάσει τα
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στην ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής και ερευνητικής μάθησης συντείνουν και οι Νέες Τεχνολογίες, καθώς παρέχουν νέες δυνατότητες
και προοπτικές στη διδακτική πρακτική μέσω της αξιοποίησής τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Η χρήση τους δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε υποκατάστατο της παραδοσιακής διδα-
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σκαλίας, αλλά συνδράμει ουσιαστικά στη διάνθισή της με εποπτικό υλικό ικανό να ανοίξει
διαύλους επικοινωνίας με πολλούς και ποικίλους καλλιτεχνικούς και πνευματικούς τομείς
συντείνοντας στη διαμόρφωση μίας δια βίου σχέσης του μαθητή με τη μελέτη κειμένων, με
την εμπλοκή του στην πνευματική παραγωγή και με τη συμμετοχή του στην πολιτιστική
ζωή και δημιουργία (Μικρόπουλος, 2011).

Το θεωρητικό πλαίσιο
Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο οποίο εφαρμόζεται το προτεινόμενο διδακτικό
σενάριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αλλά και
με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της Ιστορίας, των Εικαστικών, της Πολιτικής και
Κοινωνικής Αγωγής και της Πληροφορικής. Οι διδακτικές ενότητες αλληλοτέμνονται και αλληλοδιαπλέκονται στο πλαίσιο της διακειμενικότητας, δημιουργώντας ενιαία γνωσιακά σύνολα, μη κατακερματίζοντας τη γνώση, αλλά συνθέτοντάς την δημιουργικά αποσκοπώντας
στη δημιουργία ολοκληρωμένων και πολυδιάστατων αντίστοιχα προσωπικοτήτων. Η διαθεματικότητα αποτελεί το όχημα με το οποίο η γλωσσική διδασκαλία που στηρίζεται και
στη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων, συνομιλεί με άλλους τομείς του πνευματικού πολιτισμού, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία θυμίζει τη λειτουργία των συγκοινωνούντων δοχείων. Προάγεται η γλώσσα της τέχνης, γιατί είναι πανανθρώπινη και διαχέεται σε ποικίλους
τομείς της ανθρώπινης πνευματικής δραστηριότητας επηρεάζοντας πολλαπλά την ενσυναίσθηση και τη νοητική αντίληψη του ανθρώπου. Επιδιώκεται παράλληλα η επικοινωνιακή
διάσταση του μαθήματος που προϋποθέτει τη σταδιακή οικοδόμηση ενός γνωστικού υπόβαθρου που θα επιτρέπει την παραπέρα γνωσιακή ανάπτυξη και πνευματική εξέλιξη του
εφήβου. Το γνωστικό αυτό υπόβαθρο θεμελιώνεται με την παροχή κατάλληλων οπτικών
και ακουστικών ερεθισμάτων που δεν εγκλωβίζουν το λόγο στην εικόνα, αλλά τον αισθητοποιούν καλλιεργώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την τέχνη και τον πολιτισμό, τη
μουσική, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, τη φιλοσοφία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία (Αθανασάτου & Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011)
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας συνέτειναν στον κατακλυσμό του σύγχρονου ανθρώπου από ποικίλες εικόνες και προϊόντα της τοπικής και παγκόσμιας οπτικής παραγωγής και επικοινωνίας που διαμορφώνουν την καθημερινότητα
και συνθέτουν το σημερινό οπτικά προσδιορισμένο πολιτισμό (visual culture) (Freedman,
2003). H οπτική «γλώσσα» των εικαστικών τεχνών επιτρέπει την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών και συναισθημάτων με ποικίλους τρόπους που κανένα άλλο σύστημα
συμβόλων δεν μπορεί να μιμηθεί, διαθέτοντας τεράστιες επικοινωνιακές – εκφραστικές
δυνατότητες. Στη διαδικασία της μάθησης εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν όλες
οι αισθήσεις σε κάποιο βαθμό. Η αίσθηση που συμμετέχει περισσότερο είναι η όραση με
ποσοστό 83% και ακολουθεί η ακοή με 11% αντίστοιχα (Βακαλούδη, 2001). Οι εικόνες, λοιπόν, και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν απαραίτητα για την εκπαιδευτική
διαδικασία εποπτικά μέσα, γιατί μέσω αυτών πετυχαίνεται η εποπτικότητα και η βιωματικότητα (Ασυμομύτης, 1984). Η επαφή ειδικότερα μέσω των Νέων Τεχνολογιών του μαθητή
με την τέχνη του προσφέρει διέξοδο κατανόησης του κόσμου που τον περιβάλλει και προ-
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καλεί σκέψεις και συναισθήματα αλλά και την ομαλότερη ένταξη στην κοινωνική σφαίρα. Η
τέχνη είναι παράγοντας κοινωνικότητας και παγκοσμιότητας, καθώς η γλώσσα της είναι
κοινή γι’ αυτό και προνομιακή (Καλούρη, 1999).
Η γλώσσα της κινούμενης εικόνας κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας δίνοντας βαρύνουσα θέση στο πολυτροπικό μήνυμα, που συνδυάζει το κείμενο, την εικόνα και τον ήχο. Την
οπτικοακουστική αυτή γλώσσα καλούνται τα παιδιά να γνωρίσουν, είτε δημιουργώντας
εικαστικές και οπτικές μορφές, είτε σχολιάζοντας έργα γενόμενοι ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων. Η σύνθετη αυτή ικανότητα ονομάζεται «οπτικοακουστικός εγγραμματισμός» (audiovisual literacy) και προβάλει στην εποχή μας ως επιτακτικός στόχος ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς επιτρέπει στους μαθητές να αξιολογούν και να
χρησιμοποιούν επιλεκτικά τον τεράστιο όγκο των οπτικών πληροφοριών που δέχονται καθημερινά, αναγνωρίζοντας και ασκώντας κριτική στις προθέσεις των παραγωγών των εικόνων που μελετούν. Η χρήση κάτω από αυτές τις συνθήκες των Νέων Τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την εισαγωγή στην εκπαίδευση εικόνων εικαστικών ή κινηματογραφικών παραγωγών ή στιγμιότυπων (στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο προτείνονται
ολιγόλεπτες προβολές ή μικρής διάρκειας βίντεο) προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο προς
αυτή την κατεύθυνση, καθώς από το αναλυτικό πρόγραμμα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να
απουσιάζει η οπτικοακουστική παιδεία (Αθανασάτου & Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011).
Οι σύγχρονες παιδαγωγικές επιπλέον, τάσεις προσβλέπουν στην ώθηση των παιδιών στη
δημιουργία, προάγοντας την αξιοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών, και
στην παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και καινοτόμων λύσεων. Η αγωγή μέσα από την αισθητική και την τέχνη μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές κατευθύνσεις
(Καλούρη, 2007). Η δημιουργική σκέψη, μάλιστα, ενός μαθητή που ενδέχεται να μην παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις στα παραδοσιακά μαθήματα του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών μπορεί να υποστηριχθεί και γόνιμα να αναπτυχθεί μέσω της αισθητικής αγωγής και της ενασχόλησης με την τέχνη που με τη συνεπικουρία των Νέων Τεχνολογιών διαχέεται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παρασκευόπουλος, 1979).
Η διδασκαλία στην πράξη με τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Γ΄ Γυμνασίου, στην 5η Ενότητα («Πόλεμος και Ειρήνη») του σχολικού βιβλίου χρησιμοποιώντας και κειμενικό υλικό από την 3η Ενότητα («Είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί»), αξιοποιώντας τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου οι τελευταίες να εισαγάγουν με τρόπο πιο δημιουργικό και πρωτότυπο το μαθητή στη θεματολογία της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας που αφορά στον Πόλεμο και την Ειρήνη. Αρχικά διανέμονται
στους μαθητές, που έχουν χωριστεί σε ομάδες των 4 – 5 ατόμων, φύλλα εργασίας. Οι ομάδες των μαθητών καλούνται να απαντήσουν σε μία διδακτική ώρα στα ερωτήματα των
φύλλων εργασίας που τους έχουν δοθεί. Τα ερωτήματα των φύλλων εργασίας αντιστοιχούν
σε συγκεκριμένα κείμενα και έργα τέχνης που εμπεριέχονται στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας, τα οποία οι μαθητές μελετούν, πριν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Τις
αφηγήσεις των κειμένων αισθητοποιούν προβολές αντίστοιχων, ως προς το περιεχόμενό
τους, επιλεγμένων βίντεο και εικόνων που ζωντανεύουν το ενδιαφέρον των μαθητών παράλληλα με τις παρουσιάσεις των απαντήσεων της κάθε ομάδας στη διάρκεια δύο διδακτι-
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κών ωρών. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Τα φύλλα εργασίας και τα συνοδευτικά βίντεο και εικόνες έχουν την ακόλουθη μορφή:
Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας: Είστε αρθρογράφοι στην εφημερίδα του δήμου σας και με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα ειρήνης αναζητάτε τον αριθμό των θυμάτων του Α’ και Β΄
παγκοσμίου πολέμου και τα αίτια της αύξησης της αγριότητας των πολέμων, όπως παρουσιάζονται στο Κείμενο 3 με τίτλο «Η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου» (σσ. 89 – 90
σχολικού βιβλίου), προσθέτοντας και την προσωπική σας άποψη. Το βίντεο που επιλέγεται
να προβληθεί, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των απαντήσεων της 1ης ομάδας, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo&featu
re=related. Πρόκειται για την απεικόνιση ενός έργου της Κσενίγια Σιμόνοβα, μιας Ουκρανής καλλιτέχνιδας που κέρδισε στο Διαγωνισμό "Η Ουκρανία έχει ταλέντο" το 2009. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα χρησιμοποιεί ένα μεγάλο φωτεινό κουτί, δραματική μουσική, φαντασία και τις ικανότητές της στη ζωγραφική με άμμο, για να ερμηνεύσει τη γερμανική εισβολή στην Ουκρανία και την κατοχή της κατά τον 2o Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί μαθητές
παρακολουθώντας το συγκεκριμένο βίντεο εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την τέχνη της
άμμου και τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να εξασκήσουν τη νέα
αυτή μορφή ζωγραφικής. Άλλοι επικεντρώθηκαν στη συγκίνηση που οι μνήμες του Β΄ παγκοσμίου πολέμου προκαλούσαν στους Ουκρανούς θεατές βλέποντάς τους να μην μπορούν
να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους ενθυμούμενοι τις καταστροφές που ο πόλεμος προκάλεσε στην πατρίδα τους. Οι μαθητές προβληματίστηκαν και για τον τρόπο που στην Ελλάδα
αντιμετωπίζονται οι ιστορικές αυτές μνήμες του πολέμου προβαίνοντας σε συγκρίσεις.
Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας: Είστε ιστορικοί ερευνητές και αναζητάτε στοιχεία για την εκδίωξη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί στηριζόμενοι στο ομότιτλο Κείμενο 9
της Ενότητας 3 του σχολικού βιβλίου, σ. 58, προσθέτοντας και τις γενικότερες ιστορικές σας
γνώσεις. Το βίντεο που επιλέγεται να προβληθεί, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των
απαντήσεων της 2ης ομάδας, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.
com/watch?v =hRMcPJrWm-g. Αποτελεί μία επιβλητική κινηματογραφική ταινία διάρκειας
τριών μόνο λεπτών με τίτλο «Μονόκερος από πορσελάνη» και ανήκει στον Αμερικανό σκηνοθέτη Κήγκαν Γουίλξον που κέρδισε με αυτήν την ταινία το πρώτο βραβείο σε έναν παγκόσμιο κινηματογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Πείτε το με το δικό σας τρόπο». Η ταινία
δεν επιτρεπόταν να διαρκεί πάνω από τρία λεπτά και έπρεπε να περιέχει μόνο έξι γραμμές
αφήγηση, αποτελώντας μία ολοκληρωμένη ιστορία. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν με τη
μικρή διάρκεια της ταινίας και τη μεγάλη συγχρόνως συναισθηματική απήχηση που είχε
πάνω τους. Η ταινία σχολιάστηκε από τους μαθητές ως ευρηματική και ικανή να επηρεάσει
συνειδήσεις και να προβληματίσει. Η παρουσίαση των απαντητικών φύλλων της ομάδας
διανθίστηκε με αυτή την προβολή, η οποία κινητοποίησε εντονότερα τον μεταξύ των μαθητών, ως ολομέλεια πλέον, διάλογο γύρω από ζητήματα του Β΄ κυρίως παγκοσμίου πολέμου
και του φασισμού.
Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας: Είστε μία ομάδα ιστορικών της τέχνης και μελετάτε το έργο
του Πικάσο «Γκουέρνικα» (σ. 93 σχολικού βιβλίου, Κείμενο 5) καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής απόδοσής του και αναπτύσσοντας τα συναισθήματα που σας προκαλεί η θέαση του έργου, συνδέοντάς το με τα ιστορικά γεγονότα που το γέννησαν. Το βί-
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ντεο που επιλέγεται να προβληθεί, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των απαντήσεων της
3ης ομάδας, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?
v=jc1Nfx4c5LQ. Πρόκειται για μία τρισδιάστατη απεικόνιση του ζωγραφικού πίνακα του
Πικάσο, «Γκουέρνικα», δημιουργία της Gieseke lena, που αποδομεί τις μορφές του έργου
με την εξειδικευμένη χρήση προγραμμάτων πληροφορικής, δημιουργώντας ένα επιβλητικό
αποτέλεσμα με τη συνοδεία της κατάλληλης μουσικής υπόκρουσης. Οι μαθητές της 3ης ομάδας μετά την παρουσίαση του απαντητικού τους φύλλου, παρακολούθησαν με την ολομέλεια της τάξης, εκστασιασμένοι το συγκεκριμένο βίντεο. Η τεχνολογική επεξεργασία του
πίνακα μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τούς συνεπήρε και πολλοί ενδιαφέρθηκαν για
το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να παραχθεί το τρισδιάστατο αυτό αποτέλεσμα, εμπλέκοντας στη διδασκαλία και τον καθηγητή της πληροφορικής. Οι συζητήσεις
που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν στα δεινά που ο πόλεμος προκαλεί στους ανθρώπους
αλλά και στα ζώα, τα ακρωτηριασμένα μέλη των οποίων έβλεπαν να αιωρούνται στην οθόνη με αφαιρετική και όχι ρεαλιστική απόδοση αλλά εκφράζοντας βαθύ πόνο με την υποβλητική μουσική υπόκρουση. Ένα πρώτο βήμα κατανόησης της μοντέρνας ζωγραφικής από
τους μαθητές είχε γίνει και το ενδιαφέρον τους για τη μοντέρνα τέχνη, ενέπλεξε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών.
Φύλλο εργασίας 4η ομάδας: Είστε μία ομάδα φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής και μελετάτε μέσα από το κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη «Η πορεία προς το μέτωπο» (Κείμενο 8, σ. 99
του σχολικού βιβλίου) τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων στρατιωτών που πολεμούσαν στην
Ήπειρο στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, καταγράφοντας τις αντιξοότητες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Το βίντεο που επιλέγεται να προβληθεί, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των απαντήσεων της 4ης ομάδας, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=UOIh6b5EPpo. Αποτελεί οπτικοποιημένη απαγγελία του έργου του Οδυσσέα Ελύτη «Η πορεία προς το μέτωπο» από το Μάνο Κατράκη,
συνοδευόμενη με φωτογραφικό υλικό από το ελληνοαλβανικό μέτωπο. Οι μαθητές στην
ολομέλεια της τάξης, μετά την παρουσίαση του απαντητικού φύλλου της τελευταίας ομάδας και την προβολή του επιλεγμένου βίντεο, δέχτηκαν ερεθίσματα από την οπτικοακουστική παρουσίαση, κινητοποιήθηκαν προς αναζήτηση πληροφοριών για τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη και τη συμμετοχή του στον ελληνοϊταλικό πόλεμο αλλά και για ηθοποιό Μάνο
Κατράκη και τα έργα στα οποία πρωταγωνίστησε, ενώ συμμετείχαν με προθυμία στο διάλογο που ακολούθησε για τη διεξαγωγή του Β΄ παγκοσμίου πολέμου στην Ελλάδα ανακαλώντας γνώσεις που ήδη είχαν αποκτήσει στο μάθημα της Ιστορίας, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και εμμένοντας στο οπτικό υλικό που τους προκάλεσε εντύπωση για τις αντιξοότητες της ζωής των στρατιωτών στα χιονισμένα βουνά.
Φύλλο ατομικής εργασίας η εκπόνηση της οποίας θα υλοποιηθεί στο σπίτι: Ως εξωτερικοί
συνεργάτες μιας ομάδας καλλιτεχνών αναζητήστε στο διαδίκτυο από ένα ζωγραφικό έργο
με πολεμικό περιεχόμενο των ζωγράφων Γκόγια, Ντελακρουά και Ν. Λύτρα, ώστε να το παρουσιάσετε κάνοντας ένα σύντομο σχολιασμό τους. Προαιρετικά καλείστε να δημιουργήσετε ένα δικό σας έργο με θέμα τον Πόλεμο και την Ειρήνη, είτε ζωγραφικό, είτε σκίτσο, είτε
διήγημα ή ποίημα ή θεατρικό κείμενο που μπορείτε να παρουσιάσετε δραματοποιημένο,
είτε οπτικοακουστικό δημιούργημα με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Οι μαθητές παρουσίασαν έργα των συγκεκριμένων ζωγράφων που αναζήτησαν στο διαδίκτυο και παρή-
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γαγαν δικές τους δημιουργίες, κυρίως ζωγραφικές, ενώ ζήτησαν τη συμβολή του καθηγητή
της πληροφορικής για την εκμάθηση του προγράμματος Movie Maker, προκειμένου να
φτιάξουν δικό τους βίντεο.
Η χρήση των Νέων τεχνολογιών στην προκειμένη περίπτωση έχει ως αποτέλεσμα την επαφή των μαθητών με το χώρο της τέχνης που άλλοτε τρισδιάστατα και πάντοτε παραστατικά
ξετυλίγεται μπροστά τους μέσα από την προβολή των συγκεκριμένων ολιγόλεπτων βίντεο
από το youtube. Η εξοικείωση με τα φύλλα εργασίας, η μελέτη και η κατανόηση των κειμένων, η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, η παρατήρηση, η σύγκριση και ο σχολιασμός του εποπτικού υλικού (φωτογραφικού), η αισθητοποίηση του κλίματος της εποχής
που εξετάζεται με την προβολή βίντεο από το youtube και η βιωματική προσέγγιση της μάθησης με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία, είναι τα αποτελέσματα αυτής της διδασκαλίας που στηρίζεται στη χρήση της Νέας
Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτής της διδακτικής πρακτικής ο καθηγητής αποκτά ένα ρόλο
περισσότερο εμψυχωτικό και συμβουλευτικό με φθίνουσα πορεία καθοδήγησης (Χατζηδήμου, 2011). Το μοντέλο αυτής της διδασκαλίας παύει να είναι δασκαλοκεντρικό, καθώς στο
επίκεντρό της θέτει το μαθητή, όχι μόνο ως άτομο αλλά και ως μέλος μιας συνεργαζόμενης
ομάδας (Τοδούλου, 2011).
Οι μαθητές εργάζονται σε ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης που αποδέχεται και δημιουργεί καινοτόμες δράσεις. Μέσα σ’ αυτό το μαθησιακό περιβάλλον ο μαθητής εθίζεται στην ερευνητική διαδικασία, κινητοποιείται, αποκτά ενδιαφέρον για την κατάκτηση της γνώσης, μαθαίνει πώς να μαθαίνει, καλλιεργεί τις
δεξιότητές του και μετατρέπεται από παθητικό δέκτη μηνυμάτων (φαινόμενο που απαντάται σε αρκετές περιπτώσεις μετωπικής διδασκαλίας) σε δημιουργό της γνώσης. Την ίδια
στιγμή ο εκπαιδευτικός, δημιουργώντας το σενάριο διδασκαλίας, τα φύλλα εργασίας και τη
δομή παρουσίασης των επιλεγμένων βίντεο, καθίσταται συνδημιουργός καινοτόμων προσεγγίσεων και εκπαιδευτικού υλικού αναπτύσσοντας την αυτενέργειά του και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για μια ποιοτικότερη μορφή διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη και
την ψυχοδυναμική της τάξης του. Αναδεικνύεται παράλληλα ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού που θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τη δυναμική της ομάδας και των
σχέσεων στη σχολική τάξη, καθώς το σχέδιο αυτό διδασκαλίας στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση (Γουρνάς, 2011) και συνεπικουρείται από τις Νέες Τεχνολογίες (Merenyi
& Szabo & Takacs, 2010).
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η διδακτική πρακτική γίνεται εποικοδομητικότερη, όταν διανθίζεται από κινηματογραφικό, οπτικοακουστικό υλικό και εικόνες
έργων τέχνης, εμπλέκοντας δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία πολλά επιστημονικά πεδία και συντείνοντας στη διαθεματική προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου παρωθώντας στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου τους μαθητές, στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης. Η διεπιστημονική επιπλέον, προσέγγιση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας πετυχαίνεται περισσότερο χάρη
στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών προάγοντας και την επαγγελματική συμβουλευτική, που
δεν αφορά μόνο στην ολιγόωρη εφαρμογή του ΣΕΠ στο σχολείο, αλλά αντλεί ευκαιρίες διάχυσής της στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ποικίλων μαθημάτων. Έτσι
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εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική, οι μαθητές διευρύνουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, ερχόμενοι σε γνωριμία με πολλούς και διαφορετικούς τομείς επαγγελματικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως αυτών της εμψύχωσης έργων τέχνης (animation), της βιντεοληψίας, της σκηνοθεσίας, της σεναριογραφίας κτλ. Τέλος,
προάγεται η ενασχόληση με τα γράμματα και τις τέχνες με έναν πιο ευχάριστο και δημιουργικό για τους μαθητές τρόπο που αποβλέπει στη διαρκή ενασχόλησή τους και συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή και στα καλλιτεχνικά δρώμενα.
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Σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. «Προστασία του Περιβάλλοντος»

Μαυροπούλου Εμμανουέλα
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
mavremma@sch.gr
Περίληψη
Αιτιολογικό έρεισμα της ανάπτυξης του σεναρίου υπήρξαν συγκεκριμένα κεφάλαια του εγχειριδίου Φυσικής της ΣΤ’ τάξης, τα οποία συναρτώνται με την προστασία του περιβάλλοντος και δη το Κεφάλαιο «Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας» το οποίο αναφέρεται στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη θετική τους συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, το αμέσως επόμενο Κεφάλαιο, το οποίο αφορά στους τρόπους εξοικονόμησης
ενέργειας καθώς και το Κεφάλαιο 9 του εγχειριδίου Γεωγραφίας περί φαινομένου του θερμοκηπίου το οποίο και αποτελεί παράγοντα ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Λέξεις – Κλειδιά: Τ.Π.Ε., ΣΤ’ τάξη, φυσική, γεωγραφία, περιβάλλον, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, παιχνίδι ρόλων
Θεωρητικό Πλαίσιο
Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων.
Στο συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας χρησιμοποιείται κατά βάση η ομαδοσυνεργατική
μέθοδος διδασκαλίας. Τα οφέλη της εν λόγω μεθόδου είναι ήδη γνωστά από τις αρχές του
19ου αιώνα με το κίνημα της Νέας Αγωγής. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται
μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των
διδακτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων
(Ματσαγγούρας, 2000).
Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι η απόκτηση της γνώσης κατακτιέται μέσω της ομαδικής εργασίας των μαθητών. Η ομαδική εργασία ενθαρρύνει τους μαθητές σε συζητήσεις
γύρω από το αντικείμενο της εργασίας, τους επιτρέπει την αυτόνομη επεξεργασία του υλικού και γενικώς μεταθέτει την ευθύνη και την πρωτοβουλία μάθησης από τον δάσκαλο
στον μαθητή (Κοσσυβάκη, 1998). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν κεντρικό ρόλο
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Επιπρόσθετα, με το παιχνίδι ρόλων επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών (Γραμματάς, 1997). Παρακινώντας τους μαθητές να υποδυθούν ένα ρόλο ή μία κατάσταση δεν
μαθαίνουν μόνο τον ρόλο τους, αλλά αντλούν ικανότητες και τεχνικές που μπορεί να είναι η
αρχή για ευαισθητοποίηση, αλλαγή συμπεριφοράς και κυρίως ανάπτυξη ενσυναίσθησης
(Ments, 1999).
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Σκοπός και στόχοι
Γενικός σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι η εκ μέρους των μαθητών συνειδητοποίηση
της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, η ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με
τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και η εντεύθεν δραστηριοποίησή τους προς την
κατεύθυνση της ενεργούς συμβολής στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
Επιμέρους στόχοι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Η ανάδειξη της ικανότητας των μαθητών:
•

Να αναφέρουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

•

Να αναφέρουν επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της οικονομίας στη χρήση ενέργειας και ύδατος.

•

Να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα.

•

Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης προϊόντων.

•

Να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα προστασίας των δασών και των θαλασσών.

•

Να αναπτύξουν θετική στάση για την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών

Οι μαθητές θα πρέπει:
•

Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ.

•

Να γνωρίσουν το λογισμικό cmaptools, το οποίο θα τους επιτρέψει να χαρτογραφήσουν τις νέες γνώσεις και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.

•

Να αναπτύξουν την ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

•

Να γνωρίσουν το λογισμικό windows live movie maker, το οποίο θα τους επιτρέψει
να μετατρέπουν ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο σε ψηφιακή ταινία.

•

Να γνωρίσουν την web2.0 εφαρμογή tagxedo η οποία θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν σύννεφα λέξεων.

•

Να γνωρίσουν το λογισμικό ShapeCollage, το οποίο θα τους επιτρέψει την δημιουργία ψηφιακών κολάζ.
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•

Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.

•

Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με ασφαλή και παιδαγωγικό τρόπο.

Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και των σχετικών λογισμικών ως μέσο διδασκαλίας και ως γνωστικό αντικείμενο μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας με την τεχνολογική.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Οι μαθητές θα πρέπει:
•

Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση και κατανόηση
των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

•

Να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο
και σε λογισμικά.

•

Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους.
Διάρκεια

Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου δεν αναμένεται να υπερβεί τις 6-7 διδακτικές ώρες.
Επισημαίνεται ότι οι ώρες υλοποίησης είναι ενδεικτικές για την τάξη στην οποία εφαρμόζεται.
Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα 1: Παιχνίδι ρόλων (Ένα βήμα εμπρός)
1η Φάση:
Το μάθημα γίνεται στο προαύλιο του σχολείου, όπου οι μαθητές είναι παραταγμένοι ο ένας
δίπλα στον άλλο. Ο δάσκαλος μοιράζει στον κάθε ένα από αυτούς έναν τυχαίο ρόλο από
τον πίνακα 1 και τους ζητά για λίγα λεπτά να μείνουν σιωπηλοί και να κλείσουν τα μάτια
τους προσπαθώντας να οικειοποιηθούν το ρόλο τους. Συγχρόνως, ο δάσκαλος θέτει διάφορους προβληματισμούς, ώστε να υποβοηθήσει τη διαδικασία. Ενδεικτικά μπορεί να αναφέρει: φανταστείτε πώς είναι η καθημερινότητά σας, πώς είναι η ζωή σας, χρησιμοποιήστε τη
φαντασία σας ώστε να προσθέσετε πληροφορίες που δεν αναφέρονται στα καρτελάκια σας
κτλ. Αφού περάσουν αρκετά λεπτά ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν τα μάτια τους και
τους εξηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Πρέπει οι μαθητές, έχοντας κατά νου το ρόλο
τους, να απαντούν σε διάφορες ερωτήσεις (οι ερωτήσεις βρίσκονται στη τελευταία σελίδα)
με ένα ναι ή ένα όχι. Αν η απάντηση στην ερώτηση είναι ναι, θα πρέπει να κινηθούν ένα
βήμα εμπρός, ενώ αν η απάντηση είναι αρνητική να παραμείνουν στη θέση τους. Όταν ο
δάσκαλος βεβαιωθεί ότι οι μαθητές κατανόησαν τους κανόνες του παιχνιδιού αρχίζει να
θέτει τα ερωτήματα.
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2η Φάση:
Αφού ολοκληρωθούν όλα τα ερωτήματα ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να εξετάσουν
που βρίσκονται σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Στη συνέχεια τους ρωτά πώς νιώθουν
για τη θέση στην οποία βρίσκονται, επικεντρωμένος περισσότερο σε αυτούς που δεν προχώρησαν αρκετά.
3η Φάση:
Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να σχηματίσουν ένα κύκλο και να αναστοχαστούν τη
διαδικασία, δηλαδή πώς ένιωσαν όταν απαντούσαν θετικά στις ερωτήσεις, πώς ένιωσαν
όταν απαντούσαν αρνητικά, πώς ένιωσαν όταν δεν προχωρούσαν κτλ. Στη συνέχεια τους
ζητά να αποκαλύψουν ένας -ένας το ρόλο τους στην ολομέλεια της τάξης και να ανακοινώσουν τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρόσθεσαν σε αυτόν. Ο ρόλος του κάθε μαθητή σχολιάζεται από την ολομέλεια της τάξης και εάν κριθεί απαραίτητο, ο δάσκαλος υποβοηθά τη
διαδικασία θέτοντας ερωτήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι η συζήτηση είναι κατευθυνόμενη
προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που θα προκύψουν, στους τρόπους πρόληψης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος.
Δραστηριότητα 2: Εννοιολογική Χαρτογράφηση
Το μάθημα μεταφέρεται στη σχολική αίθουσα, όπου με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός ηλεκτρονικού προβολέα προβάλλεται το λογισμικό cmaptools.
1η Φάση:
Ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος και λύνει τυχών απορίες των μαθητών για τη χρήση του. Ενδεικτικά μπορεί να τους παρουσιάσει
προηγούμενους χάρτες ή να ξεκινήσει έναν καινούριο-τυχαίο εννοιολογικό χάρτη. Όταν
βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές κατανόησαν τον τρόπο χρήσης του λογισμικού, συνεχίζει
στην επόμενη φάση της δραστηριότητας.
2η Φάση:
Ο δάσκαλος ζητά από τις ομάδες των μαθητών να ανακαλέσουν στη μνήμη τους, όσα συζητήθηκαν στη προηγούμενη δραστηριότητα και να σκεφτούν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος.
Αφού περάσει ο απαιτούμενος χρόνος, τους εξηγεί ότι θα συνεργαστούν όλες οι ομάδες της
τάξης, ώστε να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια τη προστασία
του περιβάλλοντος.
Για να υλοποιηθεί η δραστηριότητα ο δάσκαλος δίνει σε κάθε ομάδα, με τη σειρά, το ασύρματο ποντίκι, ώστε να συμπληρώνουν σταδιακά τον εννοιολογικό χάρτη. Όταν όλες οι
ομάδες δεν έχουν κάτι επιπλέον να προσθέσουν, προχωρούν στην αισθητική επεξεργασία
του χάρτη αλλάζοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς, το χρώμα κτλ.
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Εννοιολογικός Χάρτης

Δραστηριότητα 3: Αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο
Το μάθημα μεταφέρεται στο σχολικό εργαστήρι πληροφορικής, όπου οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των δυο ατόμων, αναζητούν στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές με περιβαλλοντικά προβλήματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναζήτησή τους συνδράμει και
ο εννοιολογικός χάρτης, τον οποίο κατασκεύασαν στη προηγούμενη δραστηριότητα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ως λέξεις-κλειδιά στις αναζητήσεις τους τις έννοιες του χάρτη. Τέλος,
οι εικόνες που αναζήτησαν οι μαθητές αποθηκεύονται σε μία φορητή μονάδα αποθήκευσης.
Δραστηριότητα 4: Δημιουργία ταινίας
1η Φάση:
Το μάθημα πραγματοποιείται στο σχολικό εργαστήρι, όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με
τη χρήση του λογισμικού Microsoft Live Movie Maker. Όταν οι μαθητές νιώσουν εξοικειωμένοι με τo λογισμικό, ακολουθεί η δεύτερη φάση της δραστηριότητας.
2η Φάση:
Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις εικόνες που αναζήτησαν κατά την προηγούμενη δραστηριότητα, δημιουργούν μία ψηφιακή ταινία. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία της ταινίας λαμβάνονται από την ολομέλεια της τάξης.
Δραστηριότητα 5: Δημιουργία αφισών
1η Φάση:
Το μάθημα πραγματοποιείται στο σχολικό εργαστήρι, όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με
τη χρήση της web2.0 εφαρμογής tagxedo. Στη συνέχεια, σχηματίζουν τις ομάδες τους και
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χρησιμοποιώντας λέξεις, οι οποίες έχουν σχέση με τη θεματική του μαθήματος, δημιουργούν σύννεφα λέξεων.

Αφίσα με σύννεφα λέξεων

2η Φάση: Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του λογισμικού ShapeCollage και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές εικόνες που αναζήτησαν στη 3η δραστηριότητα, δημιουργούν αφίσες-κολάζ. Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας χρησιμοποιείται
ηλεκτρονικός υπολογιστής και ηλεκτρονικός προβολέας, ενώ για τις αποφάσεις σχετικά με
την δημιουργία των αφισών συνεδριάζει η ολομέλεια της τάξης.
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Αφίσα 1

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με την τεχνική των ερωτήσεων- απαντήσεων. Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: Πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια;, Γιατί πρέπει να κάνουμε οικονομία στη χρήση του
νερού;, Ποια προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα;, Γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα δάση;, Με
ποιους τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον;, Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε καθαρές τις θάλασσες; κτλ.
Πίνακας 1
Είσαι 8 χρονών και ζεις στη Πτολεμαΐδα. Το σπίτι σου
είναι δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της
ΔΕΗ. Οι γονείς σου είναι εργάτες στο εργοστάσιο
αυτό.

Ζεις σε ένα μικρό χωριό της Ελβετίας μαζί με τους
γονείς σου. Σου αρέσει να κάνεις βόλτες με το άλογό
σου και να πηγαίνεις στο βουνό για σκι.

Κατοικείς σε μια γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας με
τα 3 μεγαλύτερα αδέρφια σου και τους γονείς σου.
Από το παράθυρο του δωματίου σου βλέπεις μια
πολυσύχναστη λεωφόρο της πόλης.

Ανήκεις στη φυλή Αμοντάβα του Αμαζονίου. Λόγω
έλλειψης τροφής αναγκάζεστε να μετακινείστε συνεχώς μέσα στο δάσος ώστε να επιβιώσετε.

Οι γονείς σου τοποθέτησαν φωτοβολταϊκά στη ταράτσα του σπιτιού σας. Νιώθεις όμορφα που το σπίτι
σας έγινε πιο «πράσινο».

Ζεις με την οικογένειά σου σε μια αγροτική περιοχή
της Ελλάδος. Οι γονείς σου ασχολούνται με τη καλλιέργεια σιταριού. Μετά τις τελευταίες πλημμύρες η
παραγωγή σας καταστράφηκε και αντιμετωπίζετε
οικονομικό πρόβλημα.

Είσαι μαθητής της ΣΤ΄τάξης του δημοτικού. Είσαι
ευαισθητοποιημένος στα περιβαλλοντικά ζητήματα
και όταν μεγαλώσεις θέλεις να ασχοληθείς με την
προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόσφατα επισκέφθηκες με το σχολείο σου ένα κέντρο ανακύκλωσης. Μετά από αυτή την επίσκεψη
αποφάσισες να αρχίσεις να ανακυκλώνεις. Οι γονείς
σου σε στηρίζουν σε αυτή σου τη προσπάθεια.

Με τη φυλή σου ζεις πολύ κοντά στο Βόρειο Πόλο.

Ζεις σε ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στον κόλπο
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Λόγω των κλιματικών αλλαγών οι γηραιότεροι της
φυλής σου ανησυχούν για το μέλλον του τόπου σας.

του Μεξικού. Ο πατέρας σου ήταν ψαράς αλλά μετά
το ατύχημα δεν μπορεί να βρει δουλειά και αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα.

Έχεις άσθμα και ζεις σε μια μεγάλη πόλη. Αντιμετωπίζεις συχνές κρίσεις άσθματος ειδικά όταν πρέπει να
περπατήσεις για αρκετή ώρα κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους. Το καυσαέριο δεν βοηθά την κατάσταση της υγείας σου.

Ζεις σε ένα μικρό χωριό της Νιγηρίας και κάθε μέρα
πρέπει να περπατήσεις 2 ώρες για να φτάσεις στο
σχολείο σου που το αγαπάς πολύ. Οι γονείς σου προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα μικρό κομμάτι γης
για να εξασφαλίσουν τη τροφή για την οικογένειά
σου αλλά δεν τα καταφέρνουν πάντα γιατί συχνά η
παραγωγή σας καταστρέφεται λόγω των κλιματικών
αλλαγών.

Το σπίτι σου είναι πολύ κοντά στη χωματερή των Άνω
Λιοσίων. Οι μυρωδιές από τα απορρίμματα σε ενοχλούν πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι που έχεις το
παράθυρό σου ανοιχτό.

Το χωριό σου βρίσκεται κοντά στον ποταμό Ασωπό. Η
ρύπανση από τα τοξικά απόβλητα των βιομηχανιών
έχει μολύνει τα νερά του και πλέον είναι επικίνδυνη η
πόση τους.

Ζεις με τους γονείς σου πολύ κοντά στη βιομηχανική
περιοχή της Αθήνας. Οι δυσάρεστες οσμές των εργοστασίων σε ενοχλούν.

Στο σπίτι σου τοποθετήσατε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να μειώσετε την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος.

Ζεις με την οικογένειά σου σε ένα χωριό της Πελοποννήσου. Το χωριό σου κινδύνευσε να καεί στις
πυρκαγιές του 2007.

Ζεις σε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Οι παραλίες του
τόπου σου είναι πολύ βρώμικες γι’ αυτό αποφάσισες
με την τάξη του σχολείου σου να τις καθαρίσετε.

1. Πηγαίνεις σχολείο;
2. Μπορείς να πας σινεμά;
3. Σου αρέσει ο τόπος κατοικίας σου;
4. Η ζωή σου δεν επηρεάστηκε από τη ρύπανση του πλανήτη
5. Μπορείς να παίξεις με τους φίλους σου;
6. Νιώθεις ασφαλής;
7. Μπορείς εύκολα να διαβάσεις τα μαθήματά σου;
8. Δεν ανησυχείς για το μέλλον σου
9. Είναι καλή η κατάσταση της υγείας σου;
10. Σε προβληματίζει το μέλλον του πλανήτη;
11. Εσύ ή η οικογένειά σου χρησιμοποιείτε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
12. Κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια;
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13. Μπορείς να παίξεις με ασφάλεια στη γειτονιά σου;
14. Αναπνέεις καθαρό αέρα;
15. Το νερό στο σπίτι σου είναι πόσιμο/ καθαρό;
16. Ανακυκλώνεις προϊόντα;
17. Δεν ανησυχείς για το αν θα έχεις τροφή αύριο;
18. Είσαι ευτυχισμένος;
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Γραμματάς, Θ. (1997), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, 129,
Αθήνα: Τυπωθήτω

2.

Κοσσυβάκη, Φ. (1998), Κριτική Επικοινωνιακά Διδασκαλία, 273, Αθήνα: Gutenberg
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Morry van Ments (1999), The Effective use of Role-play: Practical Techniques for Improving Learning, 5-10, London: Kogan Page
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Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, 16, Αθήνα: Γρηγόρη

Πηγές
Υπερσύνδεσμος ταινίας:
http://www.youtube.com/watch?v=wvW8G2fMnrY&feature=youtu.be
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ÓÅÍÁÑÉÏ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ
ÔÁÎÇ Ä´  ÃÅÙÌÅÔÑÉÁ
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Ôï ÍÝï Ó÷ïëåßï åßíáé ðñþôá áð üëá ÅÍÁ Ó×ÏËÅÉÏ ×ÙÑÉÓ
ÔÏÉ×ÏÕÓ!
¸íá ó÷ïëåßï áíïéêôü óôéò éäÝåò, óôçí êïéíùíßá, óôç ãíþóç êáé óôï
ìÝëëïí, ðïõ áîéïðïéåß êÜèå óýã÷ñïíï åñãáëåßï. Ï äéáäñáóôéêüò ðßíáêáò,
ôï çëåêôñïíéêü âéâëßï, ôï øçöéáêü åêðáéäåõôéêü õëéêü, ï ðñïóùðéêüò
ìáèçôéêüò õðïëïãéóôÞò,
ü äéåõñýíïõí ôïõò ïñßæïíôåò êÜèå ìáèçôÞ
ü êáôáñãïýí ôá óýíïñá ôçò ãíþóçò
ü äéåõêïëýíïõí ôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïí åêðáéäåõôéêü
ü åìðëïõôßæïõí ôï ìáèçôéêü âßï ìå äñáóôçñéüôçôåò åêðáéäåõôéêïý
ðáé÷íéäéïý êá äçìéïõñãéêÝò åñãáóßåò
Ïé ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò áðïôåëïýí ôï âáóéêü åñãáëåßï óôçí åîõðçñÝôçóç
ôùí óôü÷ùí ôïõ ÍÝïõ Ó÷ïëåßïõ.
ÂáóéêÞ ðñïûðüèåóç åßíáé ç áîéïðïßçóç ôùí äõíáôïôÞôùí ðïõ ðáñÝ÷ïõí
þóôå íá Ý÷ïõìå Ýíá êáëýôåñï åêðáéäåõôéêü áðïôÝëåóìá.
Ç óôñáôçãéêÞ ãéá ôçí øçöéáêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ ÍÝïõ Ó÷ïëåßïõ
äéáñèñþíåôáé óå åðôÜ Üîïíåò. Îå÷ùñßóáìå ôñåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò
ÔÐÅ:
ü Åîïðëéóìüò óå êÜèå ôÜîç þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ç ðñüóâáóç óôï
äéáäßêôõï.
ü Åíßó÷õóç óôïí åêðáéäåõôéêü þóôå íá áîéïðïéÞóåé ï ßäéïò ôéò
äõíáôüôçôåò ðïõ ôïõ ðáñÝ÷åé ç äéáñêÞò åîÝëéîç ôçò Ôå÷íïëïãßáò
ÐëçñïöïñßáòÅðéêïéíùíßáò
ü ÌÜèçìá ÷ùñßò óýíïñá ìå øçöéáêü åêðáéäåõôéêü ðåñéå÷üìåíï. 1
1

Âáóéêü Åðéìïñöùôéêü Õëéêü ôïõ Ìåßæïíïò ÐñïãñÜììáôïò Åðéìüñöùóçò, Ôüìïò Á´, ÌÜéïò
2011, Ðáéäáãùãéêü Éíóôéôïýôï
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ÓåíÜñéá ìÜèçóçò åßíáé ç ðåñéãñöÞ åíüò ìáèçóéáêïý ðëáéóßïõ ìå
åóôéáóìÝíï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï, äéäáêôéêïýò óôü÷ïõò, ðáéäáãùãéêÝò
áñ÷Ýò êáé äñÜóåéò, áîéïðïéþíôáò óõãêåêñéìÝíá åêðáéäåõôéêÜ åñãáëåßá
êáé ëïãéóìéêÜ. 2
Äåí áíáöÝñåôáé óôï «ôé äéäÜóêù» áëëÜ óôï «
«

» êáé
».

Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ôï óåíÜñéï ìÜèçóçò:
1. ìáò åðéôñÝðåé íá ïñãáíþóïõìå ôçí áõôåíÝñãåéá ôùí ìáèçôþí ,
þóôå íá åîõðçñåôåß ôïõò óêïðïýò ôçò ìÜèçóçò êáé
2. íá ìåôáäþóïõìå óôïõò ìáèçôÝò ôïõò óêïðïýò ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí þóôå íá ìç ãßíïíôáé ìç÷áíéêÜ áëëÜ íá Ý÷ïõí
ðñïóùðéêü íüçìá ãéá ôïõò ßäéïõò.

1.

: åðéôñÝðåé óôïí áíáãíþóôç íá êáôáëÜâåé áí ôïí
åíäéáöÝñåé. ÐåñéëáìâÜíåé:

· Êïéíü: óå ðïéïí áðåõèýíåôáé
· ÃíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá
· Óýíäåóç ìå ÁÐÓ êáé ÄÅÐÐÓ

2

ÊáëêÜíçò Ã. & Üëëïé(2007) Åðéìïñöùôéêü õëéêü ãéá ôï Åéäéêü ìÝñïò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí ãéá
ôçí Åêðáßäåõóç ôùí Åðéìïñöùôþí, Åéäéêüôçôá ÐÅ6070, ÌÝñïò Á´, ÁèÞíá, Ðáéäáãùãéêü
Éíóôéôïýôï

3

Áíáôïìßá óåíáñßùí ìÜèçóçò, ÄçìáñÜêç Å. 2004, EPICT
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2.

:

·Óôü÷ïé ôïõ óåíáñßïõ
·Ðñïáðáéôïýìåíåò ãíþóåéò

3.

:

· Ç äéÜñêåéá äåí ôáõôßæåôáé áíáãêáóôéêÜ ìå ôç äéäáêôéêÞ þñá.
ÅðïìÝíùò õðïëïãßæïõìå ôç óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôïõ óåíáñßïõ ìáò.
· Áêïëïõèßá: óçìåéþíåôáé åÜí èá äéåîá÷èåß óå äéáäï÷éêÝò äéäáêôéêÝò
þñåò Þ åÜí ïé þñåò èá äéáìïéñáóôïýí óå êáôÜ äéáóôÞìáôá óå üëç
ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò

· Ðñïôåéíüìåíç åêðáéäåõôéêÞ ìÝèïäïò
· ÅðïðôéêÜ ìÝóá
· ÐåñéãñáöÞ äñáóôçñéïôÞôùí:
ü Ç ìåôÜäïóç ôçò êåíôñéêÞò éäÝáò ôïõ óåíáñßïõ ìå ôç ìïñöÞ
åíüò áíïé÷ôïý åñùôÞìáôïò, åíüò óýíèåôïõ ðñïâëÞìáôïò Þ ìéáò
«áðïóôïëÞò», þóôå íá ôçí åíóôåñíéóôïýí ïé ìáèçôÝò êáé íá
èåëÞóïõí íá ôçí äéåêðáéñåþóïõí. Äçë. åíéó÷ýïõìå ôçí
áõôåíÝñãåéÜ ôïõò.
ü ÐáñïõóéÜæïíôáé ïé äñáóôçñéüôçôåò óôïõò ìáèçôÝò åßôå ìå ôç
ìïñöÞ âçìÜôùí (1ï, 2ï, êëð) ðïõ èá ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóïõí
óåéñéáêÜ åßôå ìå ôç ìïñöÞ äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ èá åêôåëÝóïõí
ìå üðïéá óåéñÜ êñßíïõí óêüðéìï.

5.

http://synedrio9.com
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«ÄéäÜóêïíôáò Ãåùìåôñßá ìå ÔÐÅ»

:
«ÌáèçìáôéêÜ» Ä´ ôÜîçò
:
ÐåñéìÝôñïò êáé åìâáäüí ðáñáëëçëïãñÜììïõ (ìÜèçìá 33 ï)

Ôï óõãêåêñéìÝíï êåöÜëáéï áíÞêåé óôçí åíüôçôá «Ãåùìåôñßá» êáé
åéäéêüôåñá «Äéá÷åßñéóç åðßðåäùí ó÷çìÜôùí». Ùò ðñïò ôï ÄÅÐÐÓ
õðçñåôåß èåìåëéþäåéò Ýííïéåò äéáèåìáôéêÞò ðñïóÝããéóçò üðùò ç
ìåôáâïëÞ (ð.÷. ìåôáâÜëëïíôáé ôá äåäïìÝíá) ïìïéüôçôá äéáöïñÜ
(ð.÷.êïéíÜ óôïé÷åßá êáé äéáöïñÝò ïñèùãùíßùí).

:
Óêïðüò ôïõ ó÷åäßïõ åñãáóßáò åßíáé ïé ìáèçôÝò íá åìðåäþóïõí ôçí
Ýííïéá ôïõ åìâáäïý êáé ôçò ðåñéìÝôñïõ.

1.

:
A. Íá êáôáíïÞóïõí üôé åßíáé äõíáôüí íá äéáôçñåßôáé óôáèåñÞ ç
Ðåñßìåôñïò åíüò ïñèïãùíßïõ êáé íá ìåôáâÜëëåôáé ôï Åìâáäüí.
B. Íá ôáîéíïìÞóïõí ÅìâáäÜ ùò ðñïò ôï ìÝãåèïò
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A. Íá åìðëáêïýí óå åðéóôçìïíéêÝò äéáäéêáóßåò ðåéñáìáôéóìïý,
ðáñáôÞñçóçò, ðñüâëåøçò
B. Íá åìðëáêïýí óå äéáäéêáóßåò åðßëõóçò ðñïâëÞìáôïò

A. Íá óõíåñãáóôïýí áñìïíéêÜ ìå ôçí ïìÜäá êáé íá
åðéêïéíùíÞóïõí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò äéåñåýíçóÞò ôïõò ìå
ðñïöïñéêü ëüãï.

A. Íá åêôéìÞóïõí ôç óçìáóßá ôùí Ìáèçìáôéêþí óôçí
êáèçìåñéíÞ æùÞ.

×ñçóéìïðïéåßôåé ç
åßíáé:

âáóéêÝò áñ÷Ýò ôçò ïðïßáò

ü Ç áíáãíþñéóç ôïõ êïéíùíéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò ãíùóôéêÞò
äéáäéêáóßáò
ü Ç óçìáßíïõóá èÝóç êáé ï êáèïñéóôéêüò ñüëïò ôçò ãëþóóáò êáé
ôçò ëåêôéêÞò áëëçðåðßäñáóçò óôï ìåôáó÷çìáôéóìü êáé ôçí
ïéêåéïðïßçóç ôçò ãíþóçò
ü Ç ìáèçóéáêÞ äéáäéêáóßá åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ üôáí ëáìâÜíåé
õðüøç ôçò êáé áîéïðïåß ôéò áðüøåéò êáé Üôõðåò óôñáôçãéêÝò ôùí
ìáèçôþí
Ï åêðáéäåõôéêüò Ý÷åé êáèïäçãçôéêü êáé äéáìåóïëáâçôéêü ñüëï.
Êáèïäçãåß ìå ôïí êáôÜëëçëï ôñüðï ôç äéáäéêáóßá þóôå íá ðñïêáëåß ôçí
áðïôåëåóìáôéêÞ óõæÞôçóç êáé ôçí áëëçëåðñßäñáóç óôéò ïìÜäåò êáé óôçí
ïëüìåëåéá.
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Ïé Ôå÷íïëïãßåò ôçò Ðëçñïöïñßáò êáé ôùí Åðéêïéíùíéþí (ÔÐÅ) µÝóá óôç
ó÷ïëéêÞ ôÜîç µðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí ðñáãµáôéêÜ åðïéêïäïµçôéêÜ
óôï ãíùóôéêü ôïµÝá, åéäéêÜ áí óõíäõáóôïýí µå ïµáäïóõíåñãáôéêÜ
ó÷Þµáôá ïñãÜíùóçò ôçò äéäáóêáëßáò.

Ôï óåíÜñéï âáóßæåôáé èåùñçôéêÜ óôçí åðïéêïäïìéóôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò
ãíþóçò êáé óõãêåêñéìÝíá óôéò áðüøåéò ôùí Piaget, Bruner, Papert, êáé
Vygotsky, áëëÜ êáé óôéò êñéôéêÝò èåùñßåò.
Êïéíüò Üîïíáò ôùí åðïéêïäïìéóôéêþí èåùñéþí åßíáé üôé ç ãíùóôéêÞ äïìÞ
åßíáé Ýíá ïñãáíùìÝíï óýóôçìá íïçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí êáé íÝá
äåäïìÝíá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ðñïûðÜñ÷ïõóåò ãíùóôéêÝò äïìÝò
áöïìïéþíïíôáé ìå ôçí ðáñåìâïëÞ êáôÜëëçëùí ìç÷áíéóìþí áöïìïßùóçò
(assimilation), ìå óõíÝðåéá íá ôñïðïðïéïýíôáé ïé ãíùóôéêÝò äïìÝò êáé íá
ïéêïäïìåßôáé ç íÝá ãíþóç. Óçìáíôéêü ñüëï óôç ìáèçóéáêÞ äéáäéêáóßá
ðáßæïõí:
Ø

Ôï ìáèçóéáêü ðåñéâÜëëïí

Ø

Ï äÜóêáëïò/á ùò áñùãüò, åìøõ÷ùôÞò, âïçèüò êáé åíéó÷õôÞò ôùí
ìáèçôþí óôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò

Ø

Ç ãëþóóá êáé ôá êïéíùíéêïðïëéôéóìéêÜ óýìâïëá ðïõ
äéáìåóïëáâïýí ìåôáîý ôùí áíôéêåéìÝíùí êáé ôçò íüçóçò ôùí ìáèçôþí

Ø

Ç ìïñöÝò áíáðáñÜóôáóçò ôùí áíôéêåéìÝíùí êáé ôùí åííïéþí

Ø

Ç ïìÜäá ôùí óõíïìçëßêùí

Ø

Ôá åñãáëåßá ðïõ Ý÷ïõí ï ìáèçôÝò óôç äéÜèåóÞ ôïõò

Ø

Ïé ðñïûðÜñ÷ïõóåò ãíþóåéò

4

ÑÜðôçò Á., ÑÜðôç Á. ÌÜèçóç êáé Äéäáóêáëßá óôçí åðï÷Þ ôçò ðëçñïöïñßáò, ÏëéêÞ ÐñïóÝããéóç,
ÁèÞíá (2004)
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Éóôïóåëßäåò:
· http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_activities/maths/shapes
.shtml (áíáêôÞèçêå 10/6/11)
· http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths
/perimeter_and_area/index.html (áíáêôÞèçêå 10/6/11)
· Øçöéáêüò ãåùðßíáêáò áðü ôï ëïãéóìéêü Ìáèçìáôéêþí Ã´Ä´
Äçìïôéêïý ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ Þ
http://www.mathplayground.com/geoboard.html
· EucliDraw

Ç äéÜñêåéá ôïõ ó÷åäßïõ åßíáé 2 äéäáêôéêÝò þñåò. ÕðÜñ÷åé äõíáôüôçôá
åðÝêôáóçò.

8.

1. ×áñáêôçñéóôéêÜ ôùí åðßðåäùí ãåùìåôñéêþí ó÷çìÜôùí.
2. Ç Ýííïéá ôçò ðåñéìÝôñïõ êáé ôçò åðéöÜíåéáò.
3. ÌïíÜäåò ìÝôñçóçò ìÞêïõò êáé åðéöÜíåéáò.
4. ×ñÞóç ãåùìåôñéêþí ïñãÜíùí ãéá ó÷åäéáóìü êáé ìÝôñçóç.

×ñÞóç ôïõ Geoboard
×ñÞóç ôïõ EucliDraw

http://synedrio9.com
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ÃåùìåôñéêÜ üñãáíá
×áñôß ÌéëéìåôñÝ

Ï ãåùðßíáêáò åßíáé Ýíá åêðáéäåõôéêü õëéêü ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé êõñßùò
ãéá ôç äüìçóç ãåùìåôñéêþí åííïéþí.
Ôá êõñéüôåñá ðëåïíåêôÞìáôá ôùí çëåêôñïíéêþí ãåùðéíÜêùí óå ó÷Ýóç
ìå ôïõò óõìâáôéêïýò åßíáé ï ìåãáëýôåñïò áñéèìüò áðü êáñöéÜ ðïõ
äéáèÝôïõí, ç åõêïëßá ÷åéñéóìïý ôùí ó÷çìÜôùí êáé ç éêáíüôçôá
áðïèÞêåõóçò êáé åêôýðùóçò ôçò åñãáóßáò. ¼ðùò óõìâáßíåé ìå üëá ôá
ðñïãñÜììáôá ó÷çìÜôùí, Ýôóé êáé ãéá ôïõò ãåùðßíáêåò óôç âéâëéïãñáößá
ðñïôåßíåôáé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðáñÜëëçëá ìå ôïí óõìâáôéêü..

Ôï EucliDraw áðïôåëåß Ýíá óýã÷ñïíï ðñüãñáììá äõíáìéêÞò Åõêëåßäåéáò
Ãåùìåôñßáò. Åßíáé Ýíá ëïãéóìéêü ãéá ôï ó÷åäéáóìü ó÷çìÜôùí Ãåùìåôñßáò
ôïõ ÅðéðÝäïõ. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ìïíôÝñíï ó÷åäéáóôéêü åñãáëåßï ðïõ
ðñïóïìïéþíåé ôï öýëëï ôïõ ÷áñôéïý, ôïí êáíüíá, ôï äéáâÞôç êáé ðïëëÜ
Üëëá åñãáëåßá ôá ïðïßá åðéôñÝðïõí ôï ó÷åäéáóìü óýíèåôùí ó÷çìÜôùí ìå
ìåãÜëç áêñßâåéá.
¸÷åé áðïäåé÷ôåß, üôé ç ÷ñÞóç ëïãéóìéêþí äõíáìéêÞò Ãåùìåôñßáò äå
äéåõêïëýíåé áðëþò ôéò íïçôéêÝò äéáäéêáóßåò ôùí ìáèçôþí êáôÜ ôçí
åðßëõóç åíüò ðñïâëÞìáôïò, áëëÜ ôéò äéáìïñöþíåé êáé ôéò
ìåôáó÷çìáôßæåé. Ç ÷ñÞóç êáôÜëëçëùí äñáóôçñéïôÞôùí, ç ðáñï÷Þ
áíáôñïöïäüôçóçò áðü ôïí åêðáéäåõôéêü êáé ç áíÜðôõîç ðëïýóéïõ
ìáèçóéáêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ðïõ åõíïåß ôçí äéáôýðùóç õðïèÝóåùí
åíéó÷ýïõí ôçí áíÜðôõîç ôçò éêáíüôçôáò ôùí ìáèçôþí íá äéáìïñöþíïõí
ìáèçìáôéêÝò áðïäåßîåéò.5

5

Jones 2000
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Á

Ôá âáóéêüôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ëïãéóìéêþí äõíáìéêÞò ãåùìåñßáò
åßíáé ç ëåéôïõñãßá ôçò ìåôáêßíçóçò, äéáäéêáóßá êáôÜ ôçí ïðïßá ìéá
êáôáóêåõÞ ìðïñåß íá óìéêñõíèåß, ìåôáôïðéóôåß, ðåñéóôñáöåß ÷ùñßò íá
áëëÜîïõí ïé éäéüôçôåò ôçò êáôáóêåõÞò äßíåé ôç äõíáôüôçôá ãéá áêñéâåßò
ìåôñÞóåéò êáé õðïëïãéóìïýò êáé ãé´áõôü ðñïóöÝñåôáé ãéá ðåéñáìáôéóìü
êáé äéåñåýíçóç.
¸ôóé ïé ìáèçôÝò Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá ïéêïäïìÞóïõí ôç ìáèçìáôéêÞ
ôïõò ãíþóç óå Ýíá äõíáìéêü ðåñéâÜëëïí ìÜèçóçò, êáèþò Ý÷ïõí ôçí
åõêáéñßá íá ðåéñáìáôéóôïýí åëåýèåñá, íá äéåñåõíÞóïõí, íá
åðáëçèåýóïõí, íá áéôéïëïãÞóïõí êáé ôåëéêÜ íá öôÜóïõí óå ðéï øçëÜ
åðßðåäá êáôáíüçóçò óå ó÷Ýóç ìå ðáñáäïóéáêÝò ìåèüäïõò äéäáóêáëßáò.
Ç åöáñìïãÞ ôÝôïéùí äñáóôçñéïôÞôùí óôçí ôÜîç èá äþóåé éêáíïðïßçóç
ôüóï óôï ìáèçôÞ ðïõ èá äéäá÷èåß ìÝóù åíüò åõ÷Üñéóôïõ ðåñéâÜëëïíôïò,
áëëÜ êáé óôïí äÜóêáëï ðïõ èá åßíáé åíåñãüò ìÝôï÷ïò óôç äéáäéêáóßá ôçò
ìáèçóéáêÞò åðéêïéíùíßáò êáé èá åßíáé ï äéáìåóïëáâçôÞò ðïõ èá
õðïóôçñßîåé ôï êôßóéìï ôçò ãíþóçò, ï ïðïßïò óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí èá
ôçí ðñïóöÝñåé Ýôïéìç.

Ç ïñãÜíùóç ôçò ôÜîçò åßíáé Ýíá êáèïñéóôéêü óôïé÷åßï ôïõ ó÷åäéáóìïý
óå ü,ôé áöïñÜ ôç äñáóôçñéüôçôá ôùí ìáèçôþí.
Ôï óåíÜñéï èá õëïðïéçèåß óôç ðáñáäïóéáêÞ ôÜîç, óôçí ïðïßá õðÜñ÷åé
Ýíáò çëåêôñïíéêüò õðïëïãéóôÞò ìå âéíôåïðñïâïëÝá êáé äéáäñáóôéêüò
ðßíáêáò. Ïé ìáèçôÝò åñãÜæïíôáé óå ïìÜäåò ôùí ôåóóÜñùí áôüìùí, ïðüôå
ç äéÜôáîç ôùí èñáíßùí åßíáé áíÜëïãç.

1ç Äñáóôçñéüôçôá
Óêïðüò:
Ç áíÜêëçóç ôùí ðñïçãïýìåíùí ãíþóåùí êáé óõãêåêñéìÝíá ôùí
÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí åðßðåäùí ãåùìåôñéêþí ó÷çìÜôùí êáé éäéáéôÝñùò
ôùí ôåôñáðëåýñùí.
Ï äÜóêáëïò ìðáßíåé óôçí éóôïóåëßäá:
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http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/peri
meter_and_area/index.html

Ðñéí ðñïâïýìå óôçí åðßëõóçäéÜäñáóç ìå ôï õëéêü, èõìüìáóôå ôé åßíáé
ôåôñÜðëåõñï (ïñéóìüò) êáé ðïéá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ïñèïãùíßùí.
Óôç óõíÝ÷åéá åîçãïýìå ôé æçôÜ ç Üóêçóç:
Êáèþò ðåñíïýí ôá ó÷Þìáôá áðü ìðñïóôÜ ìáò, åðéëÝãïõìå ìå ôï ðïíôßêé
êáèÝíá áðü ôá åðßðåäá ó÷Þìáôá (ôþñá ìüíï ôåôñÜðëåõñá) êáé ôï
ôïðïèåôïýìå (åðéêïëëïýìå) óôç óùóôÞ èÝóç áñéóôåñÜ.
ÅðÜíù áñéóôåñÜ üóá ó÷Þìáôá Ý÷ïõí 4 ßóåò ðëåõñÝò, óôç ìÝóç üóá Ý÷ïõí
2 ßóåò ðëåõñÝò êáé êÜôù üóá äåí Ý÷ïõí êáìéÜ ßóç ðëåõñÜ. Óå ðåñßðôùóç
ëÜèïõò ôï ó÷Þìá äåí êïëëÜ êáé åðéóôñÝöåé óôïí êõëéüìåíï äéÜäñïìï. Åí
ôù ìåôáîý Ý÷ïõìå ôç äõíáôüôçôá íá óõæçôÞóïõìå ôï ëÜèïò êáé íá
èõìçèïýìå ôï óùóôü. Óõíå÷ßæïõìå ìÝ÷ñé íá ôåëåéþóïõí ôá ôåôñÜðëåõñá.
2ç Äñáóôçñéüôçôá
Óêïðüò:
Ç áíÜêëçóç ôçò Ýííïéáò åìâáäïý êáé ðåñéìÝôñïõ
Ôá ðáéäéÜ êáëïýíôáé íá êáôáóêåõÜóïõí
· Ýíá ïñèïãþíéï ðáñáëëçëüãñáììï ìå äéáóôÜóåéò: ìÞêïò: 6 åê. êáé
ðëÜôïò 3 åê.
· ¸íá ôåôñÜãùíï ìå ðëåõñÜ á: 4 åê.

http://synedrio9.com
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Óôï ìéëéìåôñÝ ÷áñôß êáôáóêåõÜæïõí ôá ôåôñÜðëåõñá ðïõ ôïõò æçôïýíôáé.
Ôá ïíïìÜæïõí êáé ãñÜöïõí ôéò äéáóôÜóåéò åðÜíù óôï ó÷Þìá ôïõò.
Êáôüðéí ôá êïëëïýí óôï ôåôñÜäéü ôïõò.
ÐáñÜëëçëá óçêþíïíôáé ìáèçôÝò óôïí õðïëïãéóôÞ ôçò ôÜîçò êáé
êáôáóêåõÜæïõí ôá ßäéá ó÷Þìáôá.
á) Ìðáßíïõìå óôïí øçöéáêü Ãåùðßíáêá ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôï
Ëïãéóìéêü Ìáèçìáôéêþí Ã´Ä´ ôÜîç Äçìïôéêïý ôïõ Ð.É.

â) Þ åíáëëáêôéêÜ óôçí éóôïóåëßäá
http://www.mathplayground.com/geoboard.html
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Áöïý ôá êáôáóêåõÜóïõí, êáëïýíôáé íá ÷ñùìáôßóïõí ìå äéáöïñåôéêü
÷ñþìá ôçí ðåñßìåôñï êáé ôï åìâáäüí ôùí ó÷çìÜôùí. ¸ôóé ôïõò äßíåôáé ç
äõíáôüôçôá íá äéá÷ùñßóïõí ôç ìßá Ýííïéá áðü ôçí Üëëç.
3ç Äñáóôçñéüôçôá
Óêïðüò:
ÁíÜêëçóç õðïëïãéóìïý ôçò ÐåñéìÝôñïõ êáé ôïõ Åìâáäïý ôïõ
Ïñèïãùíßïõ.
Ï äÜóêáëïò ôçò ôÜîçò ìðáßíåé óôçí Éóôïóåëßäá:
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/peri
meter_and_area/index.html
Ïé ìáèçôÝò êáëïýíôáé íá õðïëïãßóïõí áñ÷éêÜ ôçí Ðåñßìåôñï êáé óôç
óõíÝ÷åéá ôï Åìâáäüí äéáöüñùí ïñèïãùíßùí ðïõ åìöáíßæïíôáé óôçí
ïèüíç.
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Õðåíèõìßæïõìå ôïí ôýðï åýñåóçò ôçò ÐåñéìÝôñïõ êáé ôïõ Åìâáäïý ôùí
ïñèïãùíßùí êáé ôïí ãñÜöïõìå óôï ôåôñÜäéï êáé óôïí ðßíáêá.
¸ôóé ïé ìáèçôÝò åñãÜæïíôáé óôï ôåôñÜäéü ôïõò åíþ ðáñÜëëçëá
óçêþíïíôáé ìå ôç óåéñÜ óôïí ÕðïëïãéóôÞ ôçò ôÜîçò.
Ðñþôá åñãáæüìáóôå ìå ôçí Ðåñßìåôñï êáé óôç óõíÝ÷åéá ìå ôï Åìâáäüí.
Ðåñéïñéæüìáóôå óôï 1ï åðßðåäï. Óå êÜðïéá Üëëç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ
åñãáæüìáóôå ìå ôá Üëëá äýï åðßðåäá.
4ç Äñáóôçñéüôçôá
Óêïðüò:
Íá äéåñåõíÞóïõí ôç ó÷Ýóç ÐåñéìÝôñïõ êáé Åìâáäïý ôïõ ïñèïãùíßïõ
Äßíïõìå ôï öýëëï åñãáóßáò1 êáé åñãÜæïíôáé ïé ìáèçôÝò áíÜ äýï.
Åðß ìÝñïõò óôü÷ïé ôïõ Öýëëïõ Åñãáóßáò:
Á) Íá áíáêáëýøïõí üôé ôá ó÷Þìáôá åßíáé ïñèïãþíéá (ïñéóìüò)
Â) Íá åóôéáóôïýí óôçí Ðåñßìåôñï (ôýðïò)
Ã) Íá åóôéáóôïýí óôï Åìâáäüí (ôýðïò)
Ä) Íá êáôáãñÜøïõí ôá áðïôåëÝóìáôá.
Å) Íá ðáñáôçñÞóïõí ôá äåäïìÝíá ôïõ ðßíáêá.
Óô) Íá ðñïêýøåé éó÷õñéóìüò (...éó÷ýåé ðÜíôá)
Æ) Íá ãñáöåß ï éó÷õñéóìüò.
ÐáñÜëëçëá ï äÜóêáëïò ôçò ôÜîçò áíïßãåé ðñïêáôáóêåõáóìÝíï áñ÷åßï
óôï ëïãéóìéêü EucliDraw
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Ïé ìáèçôÝò ìåôñïýí ôï ìÞêïò ôùí äéáóôÜóåùí ôïõ êÜèå ó÷Þìáôïò êáé
âñßóêïõí ôçí ðåñßìåôñï êáé ôï Åìâáäüí ôïõò áîéïðïéþíôáò ôç
äõíáôüôçôá ôçò «ÌÝôñçóçò» ôïõ ëïãéóêïý.
Ãéá íá ìåôñÞóïõí ôï ìÞêïò ôùí ðëåõñþí êÜíïõí äåîß êëéê åðÜíù ôïõò
êáé åðéëÝãïõí «ÌÞêïò». Ôï ßäéï ãéá íá ìåôñÞóïõí ôçí Ðåñßìåôñï êáé ôï
Åìâáäüí åðéëÝãïõí áíôéóôïß÷ùò «Ðåñßìåôñïò» êáé «Åìâáäüí». ¸ôóé
åðéâåâáéþíïõí êáé ìÝóù ôïõ ëïãéóìéêïý ôéò ìåôñÞóåéò ôïõò óôï ôåôñÜäéï.

5ç Äñáóôçñéüôçôá
Ï äÜóêáëïò äßíåé ðñïò åðßëõóç ôï åîÞò ðñüâëçìá:
Ï ðáôÝñáò ôçò ÑåíÜôáò ôçò ÷Üñéóå ãéá ôá ãåíÝèëéÜ ôçò Ýíá óêõëÜêé.
ÐáñÜëëçëá ôçò ðáñá÷þñçóå ìßá Ýêôáóç óôïí êÞðï ôïõò ó÷Þìáôïò
ïñèïãùíßïõ ìå ðåñßìåôñï 16 ì. ÂïçèÞóôå ôçí íá ó÷åäéÜóåé ôï ÷þñï þóôå
íá Ý÷åé ôï æùÜêé ôçò ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ Ýêôáóç óôç äéÜèåóÞ ôïõ.
Ïé ìáèçôÝò óõíåñãáæüìåíïé áíÜ äýï ðñïóðáèïýí íá âñïõí ëýóç óôï
ðñüâëçìá ôçò ÑåíÜôáò, êÜíïíôáò äéÜöïñåò õðïèÝóåéò êáé ó÷Þìáôá óôï
ôåôñÜäéü ôïõò. ÐáñÜëëçëá ï äÜóêáëïò áíïßãåé ôï ðñïêáôáóêåõáóìÝíï
áñ÷åßï óôï ëïãéóìéêü EucliDraw êáé áñ÷éêÜ ìåôñïýí ôçí Ðåñßìåôñï êáé
ôï Åìâáäüí ôïõ. Óôç óõíÝ÷åéá óÝñíïíôáò ôï ïñèïãþíéï áðü ôç ëáâÞ ôï
ìåôáó÷çìáôßæïõí åíþ ðáñáêïëïõèïýí óôïí ìåôñçôÞ ôéò áëëáãÝò ðïõ
óõìâáßíïõí. ¸ôóé Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá Üìåóá êáé æùíôáíÜ íá
ðáñáôçñïýí þóôå óôï ôÝëïò íá åðéëÝîïõí áõôü ðïõ äßíåé ëýóç óôï
ðñüâëçìÜ ôïõò äçë óå áõôü ðïõ Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï Åìâáäüí.
Äéáðéóôþíïõí üôé åßíáé ôåôñÜãùíï.
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Äñáóôçñéüôçôá åðÝêôáóçò
Ãéá ìåãáëýôåñá ðáéäéÜ èá ìðïñïýóáìå íá êÜíïõìå ÷ñÞóç ôïõ ëïãéóôéêïý
öýëëïõ Excel (ìå áðëïðïéçìÝíï ìåíïý ) þóôå íá åìðëÝîïõìå êáé áõôü ôï
åñãáëåßï, áíôß íá êáôáóêåõÜóïõí ìüíá ôïõò ôïí ðßíáêá äéðëÞò åéóüäïõ.
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Äßíïíôáé ôá áêüëïõèá ãåùìåôñéêÜ ó÷Þìáôá:

2

1

3

6
4

5

7

1. ÐáñáôçñÞóôå ôá ó÷Þìáôá êáé ãñÜøôå óå ðïéá êáôçãïñßá
ãåùìåôñéêþí ó÷çìÜôùí áíÞêïõí.
Åßíáé.................................................................................................
2. Õðïëïãßóôå ôéò ÐåñéìÝôñïõò ôïõò.
Ðïñè: .......................................
Ð1: .........................................

Ð 5:................................

Ð2: ..........................................

Ð6: ...................................

Ð3: .........................................

Ð 7:................................

Ð4: ..........................................
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ðåñéìÝôñïõò, åìâáäÜ êáé ìÞêç ðëåõñþí.
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ðáñáôçñÞóåéò óáò.
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