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Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα μιας ερευνητικής 

δράσης που ξεκίνησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επικοινωνία και Διαδικασία 
της Μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο», με στόχο να 
εξοικειωθούν οι αυριανοί δάσκαλοι με τη χρήση αλλά και την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο 
δημοτικό σχολείο. Οι φοιτητές συμμετείχαν σε μικροδιδασκαλίες (ΜΔ) που 
οργανώθηκαν στο χώρο του πανεπιστημίου, σε εικονική τάξη που αποτελούνταν από 
τους υπόλοιπους φοιτητές, όπου έγινε χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και 
εφαρμογή ανάλογων διδακτικών τεχνικών (ομαδοσυνεργατική, διερευνητική κλπ). Οι 
απόψεις και οι εμπειρίες των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση των ΜΔ 
καταγράφτηκαν σε ερωτηματολόγια, από τα οποία προέκυψαν τα πρώτα 
συμπεράσματα για την αναγκαιότητα της ΜΔ ως μέσο εκπαίδευσης και άσκησης των 
νέων δασκάλων σε ένα σύγχρονο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον.

Abstract
This paper presents preliminary results of a research held on students of the 

pedagogical department at the University of the Aegean. The research was on students 
attending the “Communication and learning through New Technologies” course. The 
aim of the course is to offer students and future primary teachers the ability to use and 
exploit pedagogically the advantages of computers and internet. Students took part in 
micro-teachings to their fellow students using educational software and matching 
teaching techniques. Their responses were collected using questionnaires from which 
we can deduct the necessity of using micro-teaching as an educational tool.

Λέξεις κλειδιά: μικροδιδασκαλία, εικονική τάξη, εκπαιδευτικό λογισμικό

1. Εισαγωγή
Στα Παιδαγωγικά τμήματα του ελληνικού πανεπιστημιακού χώρου η σύνδεση 

της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη είναι ένα επιδιωκόμενο, 
διαρκώς επαναδιαπραγματευόμενο, επαναπροσδιοριζόμενο και δυναμικά 
εξελισσόμενο ζητούμενο. Επί πλέον, στις σημερινές συνθήκες, οι μετασχηματισμοί 
που συντελούνται στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας απαιτούν από τα 
Πανεπιστήμια να «φροντίσουν για αναδυόμενα μοντέλα εκπαιδευτικής προσφοράς 
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και να υιοθετήσουν μεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας στα προγράμματα 
σπουδών τους» (Hicks et al, 2001), ώστε οι νέοι δάσκαλοι να μπορούν, όχι μόνο 
θεωρητικά αλλά και πρακτικά, να υποστηρίξουν την ιδέα ενός σύγχρονου, 
τεχνολογικά αναβαθμισμένου σχολείου.

Ο διεθνής οργανισμός, The Association of Mathematics Teacher Educators, το 
2006 επισήμανε τη σπουδαιότητα του να υπάρξουν για τους υποψήφιους δασκάλους 
(μέσω των προγραμμάτων σπουδών) «ευκαιρίες» να αναπτύξουν γνώση που να 
βρίσκεται στην τομή των πεδίων της παιδαγωγικής, της τεχνολογίας και του 
διδακτικού αντικειμένου (Mishra & Koehler, 2006). Ένας τέτοιος δάσκαλος δεν είναι 
απλώς χρήστης της τεχνολογίας αλλά δημιουργικός χρήστης με τρόπο που εμπλέκει 
νέες διδακτικές τεχνικές, που φέρνουν το μαθητή στο κέντρο της διδακτικής δράσης 
και της σχολικής καθημερινότητας. 

Έρευνες που αφορούν την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα,
Γεωργιάδης(2004), Χατζηδήμου(2003), Αυγητίδου και Γεωργιάδης(2004),
επισημαίνουν ότι το στοιχείο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών παραμένει 
υποβαθμισμένο. Παράλληλα με την ενίσχυση και την ουσιαστική στήριξη της 
πρακτικής άσκησης, η πρακτική εφαρμογή στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(ως βασικό στοιχείο της προηγούμενης) αποτελεί αίτημα των φοιτητών και για τους 
παρακάτω λόγους:

 Μεγάλο μέρος των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων προέρχονται από 
την θεωρητική κατεύθυνση με αποτέλεσμα να έχουν μικρή ή καθόλου 
εμπειρία χρήσης των νέων μέσων στη μαθητική τους ζωή, ούτε από το
μάθημα Πληρ/κής ούτε από άλλα μαθήματα.

 Οι υπόλοιπες σπουδές δεν είναι πάντα προσανατολισμένες σε χρήση ή/και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ

 Δεν υπάρχει συνήθως διδακτικό αντικείμενο που να ασχολείται με τα 
εκπαιδευτικά λογισμικά (σχεδίαση, αξιολόγηση, αξιοποίηση κλπ)

 Οι πρακτικές ασκήσεις γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να γίνονται και οι νέοι δάσκαλοι «φορείς 
αναπαραγωγής των υπαρχόντων παραδοσιακών πολιτισμικών προτύπων που 
χαρακτηρίζουν τις σχολικές μονάδες και το εκπαιδευτικό σύστημα» (Αυγητίδου και 
Γεωργιάδης, 2004).

2. Η μικροδιδασκαλία 
Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης εκπαιδευτών εφαρμόστηκε 

αρχικά από τον Dwight W. Allen στο Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ το 1961. 
(Allen et al,1969). Από τότε διαδόθηκε ευρύτερα και σήμερα αποτελεί μέρος των
προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών τμημάτων, αλλά και πολλών 
προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Χατζηδήμου, 1997), (Κουγιουρούκη, 
2003). Μέσω αυτής συνδέονται τα θεωρητικά μαθήματα με την πράξη, 
προετοιμάζονται οι φοιτητές, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αποκτώντας γνώσεις, 
εμπειρίες και δεξιότητες, ενώ σταδιακά εντάσσονται στην επαγγελματική 
πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν (Kakana and Chatzopoulou 2001).

Η μικροδιδασκαλία είναι στην πράξη μια εργαστηριακή άσκηση,
περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στην οποία οι φοιτητές με τη βοήθεια ενός 
συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε 
επαφή με διδακτικά προβλήματα, με τις ατομικές τους δεξιότητες αλλά και 
αδυναμίες. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως διδακτική τεχνική, αφού στην 
πραγματικότητα «διδάσκει» διδακτικές δεξιότητες μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων 
(Καράκιζα, 2007). Παρόλο δε που η εμπειρία που αποκτάται στην πραγματική τάξη, 
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είναι οπωσδήποτε πιο πλούσια και κατά περιπτώσεις διαφορετική, γίνεται ευρέως 
αποδεκτό σήμερα ότι η πρακτική εμπειρία σε εργαστηριακό/εικονικό περιβάλλον, με 
συνθήκες που είναι όμοιες με τις πραγματικές (simulation) θα πρέπει να προηγείται 
της άσκησης και μάθησης σε πραγματικές καταστάσεις (Πολεμικός, 1991).

Η θεωρητική βάση της μικροδιδασκαλίας βρίσκεται (πέρα από τις 
θεωρητικές καταβολές της στις θεωρίες μάθησης της ψυχολογίας της συμπεριφοράς 
και της γνωστικής ψυχολογίας)  στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Bandura 
(Bandura, 1977), ενώ αυτή της σύγχρονης μορφής της μικροδιδασκαλίας, βρίσκεται 
στις θεωρητικές θέσεις του Vygotsky (Vygotsky, 1977), σύμφωνα με τις οποίες οι 
άνθρωποι μαθαίνουν μέσω της κοινωνικής αλληλόδρασης που αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο μιας δραστηριότητας. 

Η θέση αυτή μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μικροδιδασκαλία ως 
μέσο για να ασκηθούν οι φοιτητές στην παιδαγωγική αξιοποίηση της χρήσης των 
ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Μια τέτοια επιλογή καλύπτει το αίτημα για πρακτική 
αλλά και θεωρητικά υποστηριζόμενη γνώση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, το 
αίτημα για άσκηση πάνω σε νέες διδακτικές τεχνικές που απαιτεί η χρήση των ΤΠΕ 
καθώς και το αίτημα μιας ουσιαστικής και πολύπλευρης προετοιμασίας για την 
πρακτική σε πραγματική τάξη. Η αλληλεπίδραση που εξασφαλίζει η μέθοδος, δίνει 
την ευκαιρία για ανταλλαγή και οικοδόμηση γνώσης και εμπειρίας, για ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στη χρήση των νέων μέσων αλλά και για αλλαγή των στάσεων των 
φοιτητών σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ.    

3. Η μεθοδολογία

3.1. Το ερευνητικό ερώτημα
Από τα παραπάνω προέκυψε η υπόθεση της έρευνας: Η μικροδιδασκαλία 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο διεύρυνσης των γνώσεων, ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων και διαμόρφωσης θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση 
και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο.

Για τον έλεγχο της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, με 
ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των 
φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ως δάσκαλοι και ως μαθητές. Στο πρώτο μέρος 
ζητήθηκε από τους φοιτητές να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας Likert, το βαθμό 
κάλυψης  των προσδοκιών τους από τη μέθοδο, και συγκεκριμένα, το βαθμό 
ανάπτυξης του τεχνολογικού τους εγγραμματισμού, το βαθμό διεύρυνσης των 
γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, στην 
γνωστική και κοινωνική διαχείριση της σχολικής τάξης, στη δημιουργία και 
διαχείριση ομάδων μέσα στη σχολική τάξη, καθώς και το βαθμό βελτίωσης της
ετοιμότητάς τους για το ρόλο τους ως δάσκαλοι/ες. Στο δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους φοιτητές να αναφέρουν 3 πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της μεθόδου, να αναφέρουν τα 3 βασικά προσωπικά τους ελλείμματα 
στην εκπλήρωση του επαγγελματικού τους ρόλου, να καταγράψουν τα συναισθήματα 
που βίωσαν κατά τη διαδικασία ως δάσκαλοι και ως μαθητές, καθώς και να 
αναφέρουν οτιδήποτε (κριτική, πρόταση, σχόλιο κλπ) θεωρούν πως θα μπορούσε να 
αποβεί χρήσιμο για την αξιολόγηση της μεθόδου ως εργαλείου άσκησης των 
υποψηφίων εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη. 
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Επίσης χρησιμοποιήθηκε υλικό παρατήρησης της διδάσκουσας που 
συγκεντρώθηκε στη διάρκεια των διδασκαλιών και των συζητήσεων που 
ακολούθησαν.

3.2 Η προετοιμασία της έρευνας
Γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος «Επικοινωνία και διαδικασία της 

μάθησης με τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο» στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, είναι έλθουν οι φοιτητές σε επαφή με τη χρήση των ΤΠΕ στην Α΄θμια 
εκπαίδευση, να γνωρίσουν εκπαιδευτικά λογισμικά και σύγχρονες διδακτικές 
τεχνικές, να οικοδομήσουν θετικές στάσεις ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην τάξη και να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που να ευνοούν τη 
μάθηση σε ένα αναβαθμισμένο τεχνολογικά περιβάλλον.

Ήδη κατά την αρχική συζήτηση για την καταγραφή των αναγκών των 
φοιτητών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές κατείχαν τις βασικές δεξιότητες 
χρήσης του ΗΥ ως εργαλείου, αλλά μόνο σε ποσοστό 10% οι φοιτητές είχαν 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έλθει σε επαφή με εκπαιδευτικό λογισμικό.

 Κανένας από τους φοιτητές δεν είχε βρεθεί μέχρι τότε στο ρόλο του δασκάλου
σε πραγματική ή εικονική τάξη, πολύ δε περισσότερο στο ρόλο του δασκάλου 
που χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του τα νέα μέσα.

 Οι φοιτητές εξέφρασαν αρχικά θετικές στάσεις για την χρήση των ΤΠΕ στη 
σχολική τάξη, αλλά ταυτόχρονα και ανασφάλεια, αμηχανία και φόβο 
εφαρμογής καθώς και πολλές επιφυλάξεις για την παιδαγωγική τους αξία.
Έτσι, μετά την πραγματοποίηση των βασικών διαλέξεων στο πλαίσιο του 

μαθήματος, προέκυψε -πέραν των άλλων και- η ανάγκη μιας βιωματικής 
προσέγγισης του ζητήματος της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ μέσα στη 
σχολική τάξη. Επιλέχθηκε λοιπόν ως διδακτική μέθοδος η μέθοδος της 
μικροδιδασκαλίας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί (από τη σκοπιά των 
διδακτικών τεχνικών) και ως παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε φοιτητής συμφωνήθηκε να 
«περάσει» και από το ρόλο του δασκάλου και από το ρόλο του μαθητή. 
Συμφωνήθηκε επίσης να δουλέψουν οι φοιτητές σε ομάδες. 

Αυτή είναι μια διαδικασία που, σε αντίθεση με την παραδοσιακή 
μικροδιδασκαλία που πραγματοποιείται από έναν δάσκαλο, εμπλέκει συνεργατικά 
περισσότερους από έναν «δασκάλους» που οφείλουν να συνοικοδομήσουν ένα 
μάθημα που θα εξυπηρετεί την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου διδακτικού στόχου. 
Μέσα «σε αυτή τη συνεργασία ο κάθε υποψήφιος δάσκαλος θα μάθει να αναπτύξει 
τις γνώσεις και τις ικανότητές του στο να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια διδασκαλία»
(Fernandez, 2005). Η δε μελέτη της ίδιας της μικροδιδασκαλίας και των 
αποτελεσμάτων της, μπορεί να προσφέρει απαντήσεις (Fernandez and Robinson,
2007), αλλά και νέες μεθόδους (Cavin and Fernandez, 2007) σε σχέση με την 
ανάπτυξη της συνδυασμένης παιδαγωγικής, τεχνολογικής και επιστημονικής (ως προς 
το διδασκόμενο αντικείμενο) γνώσης.

Δημιουργήθηκαν έτσι 7 ομάδες, οι 5 από τις οποίες αποτελούνταν από 4
άτομα, και οι άλλες 2 από 5. Η δημιουργία των ομάδων εξυπηρετούσε τους 
παρακάτω σκοπούς:

 Εξασφάλιζε ένα αίσθημα ασφάλειας στους υποψήφιους δασκάλους, ειδικά σε 
αυτούς που δεν είχαν μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ.

 Επέτρεπε καταμερισμό των καθηκόντων, ειδικά σε σχέση με την 
προετοιμασία για την επιλογή και τους τρόπους αξιοποίησης του λογισμικού, 
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πράγμα που αποτέλεσε και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προετοιμασία των 
ΜΔ.

 Εξοικείωνε τους φοιτητές, και μάλιστα με βιωματικό τρόπο, με την εφαρμογή 
της ομαδοσυνεργατικής μορφής διδασκαλίας.

 Έλυνε το ζήτημα του χρονοπρογραμματισμού του μαθήματος, αφού δεν ήταν 
δυνατό να πραγματοποιηθούν 30 ξεχωριστές ΜΔ.
Η κάθε ομάδα αμέσως μετά τη συγκρότησή της και την ετοιμασία του 

συνολικού χρονοδιαγράμματος των ΜΔ διαμόρφωσε το δικό της πρόγραμμα δράσης 
μέχρι τη στιγμή που θα πραγματοποιούσε τη διδασκαλία της. Η δράση αυτή 
αφορούσε την προετοιμασία της διδακτικής ομάδας και κινήθηκε στους παρακάτω 
άξονες:

 Επιλογή της διδακτικής ενότητας που θα αποτελούσε το διδακτικό 
αντικείμενο της διδασκαλίας. Η κάθε ομάδα μπορούσε να επιλέξει 
οποιαδήποτε διδακτική ενότητα από οποιοδήποτε διδασκόμενο μάθημα του 
Δημοτικού, με μοναδική προϋπόθεση να μπορεί να το υποστηρίξει και με 
χρήση ΤΠΕ.

 Επιλογή του λογισμικού, το οποίο θα αποτελούσε βασικό διδακτικό εργαλείο. 
Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο 
από τα πιστοποιημένα λογισμικά του ΠΙ ή/και να κατασκευάσουν δικό τους 
(στην πλατφόρμα moodle στο πλαίσιο του διδασκόμενου μαθήματος 
«Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης», παρουσίαση Power Point κλπ). Επίσης 
είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο με όποιο τρόπο οι ίδιοι 
θεωρούσαν ότι θα εξυπηρετούσε τους διδακτικούς τους στόχους (πχ μηχανές 
αναζήτησης, ιστοεξερευνήσεις, ιστολόγια κλπ)

 Διαμόρφωση – Κατασκευή του Σχεδίου Μαθήματος, το οποίο –εκτός των 
άλλων- περιλάμβανε αναλυτική περιγραφή των διδακτικών στόχων, των 
φάσεων της διδασκαλίας καθώς και τις τεχνικές και τις δραστηριότητες της 
κάθε μιας.

 Καταμερισμό της κάθε φάσης σε κάθε μέλος της ομάδας, το οποίο είχε και 
την ατομική ευθύνη για την υλοποίησή της.
Κάθε ομάδα ζητούσε τη βοήθεια της διδάσκουσας όταν το έκρινε απαραίτητο 

(αυτό έγινε αρκετές φορές, κυρίως στη φάση της αναζήτησης του λογισμικού). Στις 
ομάδες δόθηκαν επίσης και οδηγίες (με τη μορφή ενός αρχείου) για την καταγραφή 
ημερολογίου της πορείας του κάθε μέλους και της εργασίας που αυτό αναλάμβανε, 
ώστε να διευκολυνθεί η συνολική αξιολόγηση αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων 
από κάθε ομάδα.

Η εργασία στις ομάδες έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωριστούν 
μεταξύ τους, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες 
συνεργασίας, ανεκτικότητας και ιεράρχησης. Επίσης έδωσε την ευκαιρία της 
ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας στη χρήση των ΤΠΕ και της διερεύνησης για τη 
λύση ενός προβλήματος, όπως ήταν η εύρεση λογισμικού ή γενικότερα εργαλείου 
ΤΠΕ. Τέλος αποτέλεσε θετικό βιωματικό προηγούμενο για τους μελλοντικούς 
δασκάλους, για να το χρησιμοποιήσουν στους μαθητές τους αλλά και ως 
αυτομορφούμενοι.

3.3 Η πραγματοποίηση της έρευνας
Οι ΜΔ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος 

«Επικοινωνία και διαδικασία της μάθησης με τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο 
σχολείο» κατά το θερινό εξάμηνο του 2007-08. Έλαβαν μέρος και με τους δύο ρόλους 
(διδάσκοντα και μαθητή) συνολικά 30 φοιτητές. Τόπος διεξαγωγής ήταν το 
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εργαστήριο Πληροφορικής του ΠΤΔΕ, όπου υπήρχε η απαραίτητη τεχνολογική 
υποδομή ώστε να είναι εφικτή η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Ωστόσο, επειδή το 
εργαστήριο ήταν οργανωμένο σε μετωπική μορφή για τις ακαδημαϊκές ανάγκες, 
χρειάστηκε αρκετές φορές να αναπροσαρμοστεί –στο μέτρο του δυνατού- η διάταξη 
του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της μικροδιδασκαλίας.  

Κάθε μια από τις 7 ΜΔ, πραγματοποιήθηκε από 4 ή 5 δασκάλους (ανάλογα με 
την ομάδα), καθένας από τους οποίους είχε αναλάβει κάποια συγκεκριμένη φάση της 
διδασκαλίας. Αποδέκτες ήταν οι υπόλοιποι (εκτός της ομάδας των δασκάλων) 
φοιτητές, δηλ περίπου 25 άτομα κάθε φορά. Οι διδασκαλίες έγιναν επομένως σε 
εικονική και όχι σε πραγματική τάξη. Η διδασκαλία είχε χρονική διάρκεια περίπου 
70-80 λεπτά. Με κριτήριο λοιπόν το χρόνο, ο όρος ΜΔ δεν είναι ίσως ο πιο 
κατάλληλος για την περίπτωσή μας, αφού όπως αναφέρεται (Χατζηδήμου, 1997) η 
ΜΔ έχει μικρή χρονική διάρκεια (περίπου 15-20 λεπτά). Τον επιλέξαμε γιατί στην 
πραγματικότητα κάθε φοιτητής έπαιξε το ρόλο του καθοδηγητή της τάξης για 15-20 
λεπτά.  

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε διδασκαλίας, κάθε μέλος της ομάδας των 
δασκάλων έπαιρνε το λόγο και περιέγραφε πώς βίωσε την όλη προετοιμασία αλλά και 
την ίδια τη  διαδικασία της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά καλούνταν οι δάσκαλοι 
να κάνουν στο πώς βίωσαν την ένταξη των ΤΠΕ στο μάθημα, ποια θετικά και 
αρνητικά εντόπισαν στην εφαρμογή που έκαναν και ποια συμπεράσματα έβγαλαν. 
Ακολουθούσαν ερωτήσεις προς την ομάδα των δασκάλων από τους συμφοιτητές-
μαθητές και τη διδάσκουσα, που αφορούσαν κυρίως τους τρόπους αξιοποίησης  των 
ΤΠΕ και τις διδακτικές τεχνικές. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν με συζήτηση ανάμεσα 
σε όλους για το πώς είδαν τη διδασκαλία και το αν η συγκεκριμένη χρήση ΤΠΕ 
βοήθησε και πως στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Να επισημάνουμε ότι δεν 
ασχοληθήκαμε στο επίπεδο της συζήτησης με αυτό καθ’ αυτό το σχέδιο μαθήματος. 
Όχι μόνο γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλου μαθήματος, αλλά κυρίως γιατί μας 
ενδιέφερε περισσότερο αυτό που πραγματικά συνέβη μέσα στην τάξη, από γνωστική, 
κοινωνική, συναισθηματική και επικοινωνιακή (Καράκιζα, 2003) σκοπιά σε σχέση 
πάντα με τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Μετά την ολοκλήρωση των μικροδιδασκαλιών οι φοιτητές συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε η επεξεργασία του ερευνητικού υλικού: Έγινε αρχικά 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και κατόπιν έγινε ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των ανοικτού τύπου 
ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα εμπλουτίσθηκαν και από το υλικό της παρατήρησης. 
Παρόλο που το μέγεθος του δείγματος της έρευνας δεν επιτρέπει τη γενίκευση των 
αποτελεσμάτων, θα καταγραφούν εδώ ποιοτικού χαρακτήρα συμπεράσματα, τα οποία 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν προερευνητικό δεδομένο για μια ευρύτερης έκτασης 
έρευνα, καθώς και να αναδείξουν τη χρησιμότητα της μεθόδου ως εργαλείου 
άσκησης των υποψηφίων δασκάλων στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ. 

4. Αποτελέσματα και σχολιασμός
Α. Οι φοιτητές εκτίμησαν ότι η γνώσεις αλλά και η δεξιότητές τους στη 

χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας διευρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό (επέλεξαν 
κυρίως τις 2 ανώτερες βαθμίδες αξιολόγησης). Πράγματι, όπως αποδεικνύεται και 
από το υλικό της παρατήρησης οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και η 
αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την επίτευξη του διδακτικού στόχου, 
απασχόλησαν μεγάλο μέρος της συζήτησης που ακολουθούσε τη διδασκαλία. Η 
επιλογή των τεχνικών ήταν για τις περισσότερες ομάδες σημαντικό σημείο 
προετοιμασίας. 
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Β. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξιολόγηση του βαθμού διεύρυνσης της 
προηγούμενης γνώσης και δεξιότητας έδωσε - σε μεγάλο βαθμό (ως προς την 
κλίμακα απάντησης)- τα ίδια αποτελέσματα με την αξιολόγηση της διεύρυνσης της 
γνώσης και δεξιότητας για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Φαίνεται ότι οι 
φοιτητές συνδέουν άμεσα, και ίσως μονομερώς, την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ με την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών τεχνικών στη τάξη. Αυτό είναι ίσως 
αναπόφευκτο, αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι οι φοιτητές, μη έχοντας καμιά 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία, τείνουν να αναπαράγουν συμβατικές, συνήθως 
μονολογικές τεχνικές που παραπέμπουν στην προσωπική μαθητική τους εμπειρία. Η 
πρόκληση της χρήσης ΤΠΕ δίνει για πρώτη φορά (και συνήθως επιβάλλει) τη χρήση 
άλλων διδακτικών τεχνικών που ενεργοποιούν το μαθητή σε ερευνητικά, 
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Ωστόσο η ποικιλία των διδακτικών τεχνικών 
δεν ήταν μεγάλη. Προτιμήθηκαν εκείνες τις οποίες οι «δάσκαλοι» είχαν γνωρίσει ως 
φοιτητές στο ίδιο μάθημα (ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ερωταποκρίσεις, καταιγισμός 
ιδεών, λύση προβλήματος, μελέτη περίπτωσης) 

 Γ. Η ανάπτυξη των γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων 
δασκάλων στο αναβαθμισμένο τεχνολογικά περιβάλλον και ειδικότερα αυτών 
που σχετίζονται με τη διακίνηση της γνώσης δεν αξιολογείται τόσο υψηλά 
όσο τα προηγούμενα. Έτσι, παρόλο που οι ίδιοι θεωρούν ότι βελτιώθηκαν
στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, φαίνεται πως αυτό εν μέρει 
ακυρώνεται με τη γενικότερη αδυναμία των φοιτητών να διαχειριστούν με 
ευχέρεια το λογισμικό και γενικότερα τις ΤΠΕ στην τάξη. Ειδικότερα η 
αξιοποίηση του διαδικτύου υπήρξε από μηδενική έως ελάχιστη κατά τις 
μικροδιδασκαλίες. Ίσως το λογισμικό προτιμήθηκε, ως περισσότερο ελέγξιμο 
σε σχέση με το χαοτικό και εύκολο να αποσπάσει την προσοχή του μαθητή 
διαδίκτυο. Οι νέοι δάσκαλοι, παρόλο που είναι παιδιά της ψηφιακής εποχής, 
εξακολουθούν να διακατέχονται από άγχος, φόβο και ανασφάλεια, όταν οι 
ΤΠΕ μετατρέπονται από εργαλείο προσωπικής χρήσης σε διδακτικό εργαλείο 
με πολλές και δυναμικές χρήσεις. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το 
γεγονός ότι αξιολογούν πολύ χαμηλά το βαθμό ανάπτυξης του τεχνολογικού 
τους εγγραμματισμού μέσω της ΜΔ. ‘Έτσι  παρόλο που οι Koehler & Mishra, 
(2005) εκτιμούν ότι με τη μέθοδο αυτή οι φοιτητές «μαθαίνουν την 
τεχνολογία σχεδιάζοντας» το μάθημά τους και επικεντρώνοντας στην 
αλληλεπίδραση παιδαγωγικής, τεχνολογίας και περιεχομένου, φαίνεται πως 
αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο και επαναλήψεις για να επιτευχθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό.
Δ. Η αδυναμία αυτή εμφανίζεται να κυριαρχεί και στις απαντήσεις για το ποια 

θεωρούν ως τη μεγαλύτερη προσωπική τους έλλειψη στο ρόλο τους ως σύγχρονων 
δασκάλων. Οι λέξεις «ευελιξία, εγρήγορση, εμπειρία, επικοινωνία, έκφραση, 
επάρκεια», που χρησιμοποιούνται στις απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό, αναφέρονται 
στο έλλειμμα που αισθάνονται ότι έχουν οι αυριανοί δάσκαλοι ως προς τη διαχείριση 
μιας σχολικής τάξης σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό υποστηρικτικό περιβάλλον και 
περιγράφουν εύστοχα κατά τη γνώμη μας σημαντικά χαρακτηριστικά του δασκάλου 
καθοδηγητή και εταίρου στο σύγχρονο σχολείο.

Ε. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε κάθε φορά για τη δημιουργία και διαχείριση 
ομάδων μέσα στη σχολική τάξη, και ειδικά για την εργασία τους μπροστά στον 
υπολογιστή. Αυτό συνέβη γιατί όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν στις ΜΔ τους 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αλλά η εμπειρία και η γνώση τους δεν ήταν αρκετή ώστε 
να αντιμετωπιστούν –κυρίως- τα ζητήματα της εσωτερικής ισορροπίας των ομάδων 
της τάξης. Ωστόσο από τις απαντήσεις φαίνεται υψηλής κλίμακας αξιολόγηση της 
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ανάπτυξης της συγκεκριμένης δεξιότητας, η οποία προέκυπτε ως επιτακτική 
αναγκαιότητα των υποψήφιων δασκάλων.  

ΣΤ. Ως σημαντικότερο μειονέκτημα αναφέρεται το γεγονός ότι η διδασκαλία 
γίνεται σε εικονική και όχι σε πραγματική τάξη και επομένως η εμπειρία που 
αποκτούν μπορεί να μην αφορά τις πραγματικές συνθήκες. Η παρατήρηση αυτή 
αποτέλεσε το έναυσμα για την οργάνωση διδασκαλιών από τους φοιτητές και σε 
πραγματικό, τεχνολογικά αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον. Δευτερευόντως 
αναφέρεται ως μειονέκτημα το γεγονός ότι η ενδεχόμενη μη ανταπόκριση των 
συμφοιτητών-μαθητών στο ρόλο τους, δημιουργεί άγχος και αμηχανία στον 
διδάσκοντα.

Ζ. Ως σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αναδεικνύεται από τους 
φοιτητές το γεγονός ότι για πρώτη φορά τους δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσουν τη
θεωρία στην πράξη για το τι σημαίνει σύγχρονη διδασκαλία με νέα μέσα. Αναφέρουν 
ότι αποκτούν αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση των μέσων, δοκιμάζουν τις δυνάμεις 
και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και προσδοκούν να αποτελέσει 
αυτό την αφετηρία μιας δημιουργικής πορείας. Ειδικότερα αναφέρουν ότι έμαθαν να 
συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους στις ομάδες και να εκτιμούν την αξία της 
συλλογικής δουλειάς, όχι μόνο ως προς το αποτέλεσμα αλλά και ως προς την πορεία 
γι’ αυτό. Ότι γνώρισαν περισσότερα για τη διδακτική με τα νέα μέσα, ότι 
εμπλούτισαν κατά πολύ τις μεθόδους και τις ιδέες τους, ότι ανακάλυψαν χαρίσματα 
αλλά και ελαττώματά τους ως δάσκαλοι και απέκτησαν αυτογνωσία και 
αυτοπεποίθηση. Αναφέρουν επίσης μείωση του άγχους αλλά και βελτίωση της 
ικανότητας να αξιολογούν και να αυτό-αξιολογούνται. Τέλος θεωρούν ως απαραίτητη 
διαδικασία τη δοκιμασία της μικροδιδασκαλίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης, ως 
το βασικότερο πεδίο άσκησης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην κατεύθυνση 
ανάπτυξης όλο και περισσότερο των δεξιοτήτων που αφορούν την επιλογή των 
μέσων και των λογισμικών, των διδακτικών τεχνικών και της διαμόρφωσης των 
διδακτικών σεναρίων για την ενεργοποίηση του μαθητή.

5. Συμπεράσματα
Η χρήση της Μικροδιδασκαλίας σε εικονική τάξη μπορεί να αποτελέσει 

χρήσιμο εργαλείο άσκησης των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παρόλο που απαιτείται μεγάλη και συστηματική 
προετοιμασία για την εξοικείωσή τους με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και 
του διαδικτύου, τους παρέχεται πεδίο εφαρμογής νέων διδακτικών τεχνικών, 
ασκούνται στη διδασκαλία σε ομάδες, και αναπτύσσουν δεξιότητες που εξυπηρετούν 
το ρόλο του δασκάλου οργανωτή – καθοδηγητή του σύγχρονου σχολείου.
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Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα μιας ερευνητικής δράσης που ξεκίνησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επικοινωνία και Διαδικασία της Μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο», με στόχο να εξοικειωθούν οι αυριανοί δάσκαλοι με τη χρήση αλλά και την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο δημοτικό σχολείο. Οι φοιτητές συμμετείχαν σε μικροδιδασκαλίες (ΜΔ) που οργανώθηκαν στο χώρο του πανεπιστημίου, σε εικονική τάξη που αποτελούνταν από τους υπόλοιπους φοιτητές, όπου έγινε χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και εφαρμογή ανάλογων διδακτικών τεχνικών (ομαδοσυνεργατική, διερευνητική κλπ). Οι απόψεις και οι εμπειρίες των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση των ΜΔ καταγράφτηκαν σε ερωτηματολόγια, από τα οποία προέκυψαν τα πρώτα συμπεράσματα για την αναγκαιότητα της ΜΔ ως μέσο εκπαίδευσης και άσκησης των νέων δασκάλων σε ένα σύγχρονο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Abstract

This paper presents preliminary results of a research held on students of the pedagogical department at the University of the Aegean. The research was on students attending the “Communication and learning through New Technologies” course. The aim of the course is to offer students and future primary teachers the ability to use and exploit pedagogically the advantages of computers and internet. Students took part in micro-teachings to their fellow students using educational software and matching teaching techniques. Their responses were collected using questionnaires from which we can deduct the necessity of using micro-teaching as an educational tool.


Λέξεις κλειδιά: μικροδιδασκαλία, εικονική τάξη, εκπαιδευτικό λογισμικό

1. Εισαγωγή

Στα Παιδαγωγικά τμήματα του ελληνικού πανεπιστημιακού χώρου η σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη είναι ένα επιδιωκόμενο, διαρκώς επαναδιαπραγματευόμενο, επαναπροσδιοριζόμενο και δυναμικά εξελισσόμενο ζητούμενο. Επί πλέον, στις σημερινές συνθήκες, οι μετασχηματισμοί που συντελούνται στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας απαιτούν από τα Πανεπιστήμια να «φροντίσουν για αναδυόμενα μοντέλα εκπαιδευτικής προσφοράς και να υιοθετήσουν μεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών τους» (Hicks et al, 2001), ώστε οι νέοι δάσκαλοι να μπορούν, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, να υποστηρίξουν την ιδέα ενός σύγχρονου, τεχνολογικά αναβαθμισμένου σχολείου.

Ο διεθνής οργανισμός, The Association of Mathematics Teacher Educators, το 2006 επισήμανε τη σπουδαιότητα του να υπάρξουν για τους υποψήφιους δασκάλους (μέσω των προγραμμάτων σπουδών) «ευκαιρίες» να αναπτύξουν γνώση που να βρίσκεται στην τομή των πεδίων της παιδαγωγικής, της τεχνολογίας και του διδακτικού αντικειμένου (Mishra & Koehler, 2006). Ένας τέτοιος δάσκαλος δεν είναι απλώς χρήστης της τεχνολογίας αλλά δημιουργικός χρήστης με τρόπο που εμπλέκει νέες διδακτικές τεχνικές, που φέρνουν το μαθητή στο κέντρο της διδακτικής δράσης και της σχολικής καθημερινότητας. 

Έρευνες που αφορούν την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα, Γεωργιάδης(2004), Χατζηδήμου(2003), Αυγητίδου και Γεωργιάδης(2004), επισημαίνουν ότι το στοιχείο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών παραμένει υποβαθμισμένο. Παράλληλα με την ενίσχυση και την ουσιαστική στήριξη της πρακτικής άσκησης, η πρακτική εφαρμογή στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ως βασικό στοιχείο της προηγούμενης) αποτελεί αίτημα των φοιτητών και για τους παρακάτω λόγους: 

· Μεγάλο μέρος των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων προέρχονται από την θεωρητική κατεύθυνση με αποτέλεσμα να έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία χρήσης των νέων μέσων στη μαθητική τους ζωή, ούτε από το μάθημα Πληρ/κής ούτε από άλλα μαθήματα.

· Οι υπόλοιπες σπουδές δεν είναι πάντα προσανατολισμένες σε χρήση ή/και αξιοποίηση των ΤΠΕ


· Δεν υπάρχει συνήθως διδακτικό αντικείμενο που να ασχολείται με τα εκπαιδευτικά λογισμικά (σχεδίαση, αξιολόγηση, αξιοποίηση κλπ)

· Οι πρακτικές ασκήσεις γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να γίνονται και οι νέοι δάσκαλοι «φορείς αναπαραγωγής των υπαρχόντων παραδοσιακών πολιτισμικών προτύπων που χαρακτηρίζουν τις σχολικές μονάδες και το εκπαιδευτικό σύστημα» (Αυγητίδου και Γεωργιάδης, 2004).

2. Η μικροδιδασκαλία 


Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης εκπαιδευτών εφαρμόστηκε αρχικά από τον Dwight W. Allen στο Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ το 1961. (Allen et al,1969). Από τότε διαδόθηκε ευρύτερα και σήμερα αποτελεί μέρος των προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών τμημάτων, αλλά και πολλών προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Χατζηδήμου, 1997), (Κουγιουρούκη, 2003). Μέσω αυτής συνδέονται τα θεωρητικά μαθήματα με την πράξη, προετοιμάζονται οι φοιτητές, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αποκτώντας γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, ενώ σταδιακά εντάσσονται στην επαγγελματική πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν (Kakana and Chatzopoulou 2001). 


Η μικροδιδασκαλία είναι στην πράξη μια εργαστηριακή άσκηση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στην οποία οι φοιτητές με τη βοήθεια ενός συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με διδακτικά προβλήματα, με τις ατομικές τους δεξιότητες αλλά και αδυναμίες. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως διδακτική τεχνική, αφού στην πραγματικότητα «διδάσκει» διδακτικές δεξιότητες μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων (Καράκιζα, 2007). Παρόλο δε που η εμπειρία που αποκτάται στην πραγματική τάξη, είναι οπωσδήποτε πιο πλούσια και κατά περιπτώσεις διαφορετική, γίνεται ευρέως αποδεκτό σήμερα ότι η πρακτική εμπειρία σε εργαστηριακό/εικονικό περιβάλλον, με συνθήκες που είναι όμοιες με τις πραγματικές (simulation) θα πρέπει να προηγείται της άσκησης και μάθησης σε πραγματικές καταστάσεις (Πολεμικός, 1991). 

Η θεωρητική βάση της μικροδιδασκαλίας βρίσκεται (πέρα από τις θεωρητικές καταβολές της στις θεωρίες μάθησης της ψυχολογίας της συμπεριφοράς και της γνωστικής ψυχολογίας)  στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Bandura (Bandura, 1977), ενώ αυτή της σύγχρονης μορφής της μικροδιδασκαλίας, βρίσκεται στις θεωρητικές θέσεις του Vygotsky (Vygotsky, 1977), σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω της κοινωνικής αλληλόδρασης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας. 

Η θέση αυτή μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μικροδιδασκαλία ως μέσο για να ασκηθούν οι φοιτητές στην παιδαγωγική αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Μια τέτοια επιλογή καλύπτει το αίτημα για πρακτική αλλά και θεωρητικά υποστηριζόμενη γνώση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, το αίτημα για άσκηση πάνω σε νέες διδακτικές τεχνικές που απαιτεί η χρήση των ΤΠΕ καθώς και το αίτημα μιας ουσιαστικής και πολύπλευρης προετοιμασίας για την πρακτική σε πραγματική τάξη. Η αλληλεπίδραση που εξασφαλίζει η μέθοδος, δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή και οικοδόμηση γνώσης και εμπειρίας, για ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των νέων μέσων αλλά και για αλλαγή των στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ.    

3. Η μεθοδολογία

3.1. Το ερευνητικό ερώτημα


Από τα παραπάνω προέκυψε η υπόθεση της έρευνας: Η μικροδιδασκαλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο διεύρυνσης των γνώσεων, ανάπτυξης των δεξιοτήτων και διαμόρφωσης θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο.

Για τον έλεγχο της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ως δάσκαλοι και ως μαθητές. Στο πρώτο μέρος ζητήθηκε από τους φοιτητές να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας Likert, το βαθμό κάλυψης  των προσδοκιών τους από τη μέθοδο, και συγκεκριμένα, το βαθμό ανάπτυξης του τεχνολογικού τους εγγραμματισμού, το βαθμό διεύρυνσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, στην γνωστική και κοινωνική διαχείριση της σχολικής τάξης, στη δημιουργία και διαχείριση ομάδων μέσα στη σχολική τάξη, καθώς και το βαθμό βελτίωσης της ετοιμότητάς τους για το ρόλο τους ως δάσκαλοι/ες. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους φοιτητές να αναφέρουν 3 πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου, να αναφέρουν τα 3 βασικά προσωπικά τους ελλείμματα στην εκπλήρωση του επαγγελματικού τους ρόλου, να καταγράψουν τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διαδικασία ως δάσκαλοι και ως μαθητές, καθώς και να αναφέρουν οτιδήποτε (κριτική, πρόταση, σχόλιο κλπ) θεωρούν πως θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμο για την αξιολόγηση της μεθόδου ως εργαλείου άσκησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε υλικό παρατήρησης της διδάσκουσας που συγκεντρώθηκε στη διάρκεια των διδασκαλιών και των συζητήσεων που ακολούθησαν.

3.2 Η προετοιμασία της έρευνας


Γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος «Επικοινωνία και διαδικασία της μάθησης με τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο» στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι έλθουν οι φοιτητές σε επαφή με τη χρήση των ΤΠΕ στην Α΄θμια εκπαίδευση, να γνωρίσουν εκπαιδευτικά λογισμικά και σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, να οικοδομήσουν θετικές στάσεις ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη και να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που να ευνοούν τη μάθηση σε ένα αναβαθμισμένο τεχνολογικά περιβάλλον.


Ήδη κατά την αρχική συζήτηση για την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:


· Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές κατείχαν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του ΗΥ ως εργαλείου, αλλά μόνο σε ποσοστό 10% οι φοιτητές είχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έλθει σε επαφή με εκπαιδευτικό λογισμικό.

· Κανένας από τους φοιτητές δεν είχε βρεθεί μέχρι τότε στο ρόλο του δασκάλου σε πραγματική ή εικονική τάξη, πολύ δε περισσότερο στο ρόλο του δασκάλου που χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του τα νέα μέσα.


· Οι φοιτητές εξέφρασαν αρχικά θετικές στάσεις για την χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη, αλλά ταυτόχρονα και ανασφάλεια, αμηχανία και φόβο εφαρμογής καθώς και πολλές επιφυλάξεις για την παιδαγωγική τους αξία.


Έτσι, μετά την πραγματοποίηση των βασικών διαλέξεων στο πλαίσιο του μαθήματος, προέκυψε -πέραν των άλλων και- η ανάγκη μιας βιωματικής προσέγγισης του ζητήματος της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη. Επιλέχθηκε λοιπόν ως διδακτική μέθοδος η μέθοδος της μικροδιδασκαλίας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί (από τη σκοπιά των διδακτικών τεχνικών) και ως παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε φοιτητής συμφωνήθηκε να «περάσει» και από το ρόλο του δασκάλου και από το ρόλο του μαθητή. Συμφωνήθηκε επίσης να δουλέψουν οι φοιτητές σε ομάδες. 

Αυτή είναι μια διαδικασία που, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μικροδιδασκαλία που πραγματοποιείται από έναν δάσκαλο, εμπλέκει συνεργατικά περισσότερους από έναν «δασκάλους» που οφείλουν να συνοικοδομήσουν ένα μάθημα που θα εξυπηρετεί την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου διδακτικού στόχου. Μέσα «σε αυτή τη συνεργασία ο κάθε υποψήφιος δάσκαλος θα μάθει να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στο να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια διδασκαλία» (Fernandez, 2005). Η δε μελέτη της ίδιας της μικροδιδασκαλίας και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να προσφέρει απαντήσεις (Fernandez and Robinson, 2007), αλλά και νέες μεθόδους (Cavin and Fernandez, 2007) σε σχέση με την ανάπτυξη της συνδυασμένης παιδαγωγικής, τεχνολογικής και επιστημονικής (ως προς το διδασκόμενο αντικείμενο) γνώσης. 

Δημιουργήθηκαν έτσι 7 ομάδες, οι 5 από τις οποίες αποτελούνταν από 4 άτομα, και οι άλλες 2 από 5. Η δημιουργία των ομάδων εξυπηρετούσε τους παρακάτω σκοπούς:


· Εξασφάλιζε ένα αίσθημα ασφάλειας στους υποψήφιους δασκάλους, ειδικά σε αυτούς που δεν είχαν μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ.


· Επέτρεπε καταμερισμό των καθηκόντων, ειδικά σε σχέση με την προετοιμασία για την επιλογή και τους τρόπους αξιοποίησης του λογισμικού, πράγμα που αποτέλεσε και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προετοιμασία των ΜΔ.


· Εξοικείωνε τους φοιτητές, και μάλιστα με βιωματικό τρόπο, με την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μορφής διδασκαλίας.


· Έλυνε το ζήτημα του χρονοπρογραμματισμού του μαθήματος, αφού δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν 30 ξεχωριστές ΜΔ. 

Η κάθε ομάδα αμέσως μετά τη συγκρότησή της και την ετοιμασία του συνολικού χρονοδιαγράμματος των ΜΔ διαμόρφωσε το δικό της πρόγραμμα δράσης μέχρι τη στιγμή που θα πραγματοποιούσε τη διδασκαλία της. Η δράση αυτή αφορούσε την προετοιμασία της διδακτικής ομάδας και κινήθηκε στους παρακάτω άξονες:


· Επιλογή της διδακτικής ενότητας που θα αποτελούσε το διδακτικό αντικείμενο της διδασκαλίας. Η κάθε ομάδα μπορούσε να επιλέξει οποιαδήποτε διδακτική ενότητα από οποιοδήποτε διδασκόμενο μάθημα του Δημοτικού, με μοναδική προϋπόθεση να μπορεί να το υποστηρίξει και με χρήση ΤΠΕ.


· Επιλογή του λογισμικού, το οποίο θα αποτελούσε βασικό διδακτικό εργαλείο. Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα πιστοποιημένα λογισμικά του ΠΙ ή/και να κατασκευάσουν δικό τους (στην πλατφόρμα moodle στο πλαίσιο του διδασκόμενου μαθήματος «Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης», παρουσίαση Power Point κλπ). Επίσης είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο με όποιο τρόπο οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα εξυπηρετούσε τους διδακτικούς τους στόχους (πχ μηχανές αναζήτησης, ιστοεξερευνήσεις, ιστολόγια κλπ) 

· Διαμόρφωση – Κατασκευή του Σχεδίου Μαθήματος, το οποίο –εκτός των άλλων- περιλάμβανε αναλυτική περιγραφή των διδακτικών στόχων, των φάσεων της διδασκαλίας καθώς και τις τεχνικές και τις δραστηριότητες της κάθε μιας.

· Καταμερισμό της κάθε φάσης σε κάθε μέλος της ομάδας, το οποίο είχε και την ατομική ευθύνη για την υλοποίησή της.


Κάθε ομάδα ζητούσε τη βοήθεια της διδάσκουσας όταν το έκρινε απαραίτητο (αυτό έγινε αρκετές φορές, κυρίως στη φάση της αναζήτησης του λογισμικού). Στις ομάδες δόθηκαν επίσης και οδηγίες (με τη μορφή ενός αρχείου) για την καταγραφή ημερολογίου της πορείας του κάθε μέλους και της εργασίας που αυτό αναλάμβανε, ώστε να διευκολυνθεί η συνολική αξιολόγηση αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων από κάθε ομάδα. 

Η εργασία στις ομάδες έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες συνεργασίας, ανεκτικότητας και ιεράρχησης. Επίσης έδωσε την ευκαιρία της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας στη χρήση των ΤΠΕ και της διερεύνησης για τη λύση ενός προβλήματος, όπως ήταν η εύρεση λογισμικού ή γενικότερα εργαλείου ΤΠΕ. Τέλος αποτέλεσε θετικό βιωματικό προηγούμενο για τους μελλοντικούς δασκάλους, για να το χρησιμοποιήσουν στους μαθητές τους αλλά και ως αυτομορφούμενοι.

3.3 Η πραγματοποίηση της έρευνας

Οι ΜΔ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Επικοινωνία και διαδικασία της μάθησης με τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο» κατά το θερινό εξάμηνο του 2007-08. Έλαβαν μέρος και με τους δύο ρόλους (διδάσκοντα και μαθητή) συνολικά 30 φοιτητές. Τόπος διεξαγωγής ήταν το εργαστήριο Πληροφορικής του ΠΤΔΕ, όπου υπήρχε η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή ώστε να είναι εφικτή η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Ωστόσο, επειδή το εργαστήριο ήταν οργανωμένο σε μετωπική μορφή για τις ακαδημαϊκές ανάγκες, χρειάστηκε αρκετές φορές να αναπροσαρμοστεί –στο μέτρο του δυνατού- η διάταξη του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της μικροδιδασκαλίας.  

Κάθε μια από τις 7 ΜΔ, πραγματοποιήθηκε από 4 ή 5 δασκάλους (ανάλογα με την ομάδα), καθένας από τους οποίους είχε αναλάβει κάποια συγκεκριμένη φάση της διδασκαλίας. Αποδέκτες ήταν οι υπόλοιποι (εκτός της ομάδας των δασκάλων) φοιτητές, δηλ περίπου 25 άτομα κάθε φορά. Οι διδασκαλίες έγιναν επομένως σε εικονική και όχι σε πραγματική τάξη. Η διδασκαλία είχε χρονική διάρκεια περίπου 70-80 λεπτά. Με κριτήριο λοιπόν το χρόνο, ο όρος ΜΔ δεν είναι ίσως ο πιο κατάλληλος για την περίπτωσή μας, αφού όπως αναφέρεται (Χατζηδήμου, 1997) η ΜΔ έχει μικρή χρονική διάρκεια (περίπου 15-20 λεπτά). Τον επιλέξαμε γιατί στην πραγματικότητα κάθε φοιτητής έπαιξε το ρόλο του καθοδηγητή της τάξης για 15-20 λεπτά.   

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε διδασκαλίας, κάθε μέλος της ομάδας των δασκάλων έπαιρνε το λόγο και περιέγραφε πώς βίωσε την όλη προετοιμασία αλλά και την ίδια τη  διαδικασία της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά καλούνταν οι δάσκαλοι να κάνουν στο πώς βίωσαν την ένταξη των ΤΠΕ στο μάθημα, ποια θετικά και αρνητικά εντόπισαν στην εφαρμογή που έκαναν και ποια συμπεράσματα έβγαλαν. Ακολουθούσαν ερωτήσεις προς την ομάδα των δασκάλων από τους συμφοιτητές-μαθητές και τη διδάσκουσα, που αφορούσαν κυρίως τους τρόπους αξιοποίησης  των ΤΠΕ και τις διδακτικές τεχνικές. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν με συζήτηση ανάμεσα σε όλους για το πώς είδαν τη διδασκαλία και το αν η συγκεκριμένη χρήση ΤΠΕ βοήθησε και πως στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Να επισημάνουμε ότι δεν ασχοληθήκαμε στο επίπεδο της συζήτησης με αυτό καθ’ αυτό το σχέδιο μαθήματος. Όχι μόνο γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλου μαθήματος, αλλά κυρίως γιατί μας ενδιέφερε περισσότερο αυτό που πραγματικά συνέβη μέσα στην τάξη, από γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και επικοινωνιακή (Καράκιζα, 2003) σκοπιά σε σχέση πάντα με τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ.


Μετά την ολοκλήρωση των μικροδιδασκαλιών οι φοιτητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε η επεξεργασία του ερευνητικού υλικού: Έγινε αρχικά στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου και κατόπιν έγινε ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των ανοικτού τύπου ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα εμπλουτίσθηκαν και από το υλικό της παρατήρησης. Παρόλο που το μέγεθος του δείγματος της έρευνας δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, θα καταγραφούν εδώ ποιοτικού χαρακτήρα συμπεράσματα, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν προερευνητικό δεδομένο για μια ευρύτερης έκτασης έρευνα, καθώς και να αναδείξουν τη χρησιμότητα της μεθόδου ως εργαλείου άσκησης των υποψηφίων δασκάλων στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ. 


4. Αποτελέσματα και σχολιασμός

Α. Οι φοιτητές εκτίμησαν ότι η γνώσεις αλλά και η δεξιότητές τους στη χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας διευρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό (επέλεξαν κυρίως τις 2 ανώτερες βαθμίδες αξιολόγησης). Πράγματι, όπως αποδεικνύεται και από το υλικό της παρατήρησης οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την επίτευξη του διδακτικού στόχου, απασχόλησαν μεγάλο μέρος της συζήτησης που ακολουθούσε τη διδασκαλία. Η επιλογή των τεχνικών ήταν για τις περισσότερες ομάδες σημαντικό σημείο προετοιμασίας. 


Β. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξιολόγηση του βαθμού διεύρυνσης της προηγούμενης γνώσης και δεξιότητας έδωσε - σε μεγάλο βαθμό (ως προς την κλίμακα απάντησης)- τα ίδια αποτελέσματα με την αξιολόγηση της διεύρυνσης της γνώσης και δεξιότητας για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Φαίνεται ότι οι φοιτητές συνδέουν άμεσα, και ίσως μονομερώς, την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ με την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών τεχνικών στη τάξη. Αυτό είναι ίσως αναπόφευκτο, αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι οι φοιτητές, μη έχοντας καμιά προηγούμενη διδακτική εμπειρία, τείνουν να αναπαράγουν συμβατικές, συνήθως μονολογικές τεχνικές που παραπέμπουν στην προσωπική μαθητική τους εμπειρία. Η πρόκληση της χρήσης ΤΠΕ δίνει για πρώτη φορά (και συνήθως επιβάλλει) τη χρήση άλλων διδακτικών τεχνικών που ενεργοποιούν το μαθητή σε ερευνητικά, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Ωστόσο η ποικιλία των διδακτικών τεχνικών δεν ήταν μεγάλη. Προτιμήθηκαν εκείνες τις οποίες οι «δάσκαλοι» είχαν γνωρίσει ως φοιτητές στο ίδιο μάθημα (ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών, λύση προβλήματος, μελέτη περίπτωσης) 

· Γ. Η ανάπτυξη των γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων δασκάλων στο αναβαθμισμένο τεχνολογικά περιβάλλον και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τη διακίνηση της γνώσης δεν αξιολογείται τόσο υψηλά όσο τα προηγούμενα. Έτσι, παρόλο που οι ίδιοι θεωρούν ότι βελτιώθηκαν στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, φαίνεται πως αυτό εν μέρει ακυρώνεται με τη γενικότερη αδυναμία των φοιτητών να διαχειριστούν με ευχέρεια το λογισμικό και γενικότερα τις ΤΠΕ στην τάξη. Ειδικότερα η αξιοποίηση του διαδικτύου υπήρξε από μηδενική έως ελάχιστη κατά τις μικροδιδασκαλίες. Ίσως το λογισμικό προτιμήθηκε, ως περισσότερο ελέγξιμο σε σχέση με το χαοτικό και εύκολο να αποσπάσει την προσοχή του μαθητή διαδίκτυο. Οι νέοι δάσκαλοι, παρόλο που είναι παιδιά της ψηφιακής εποχής, εξακολουθούν να διακατέχονται από άγχος, φόβο και ανασφάλεια, όταν οι ΤΠΕ μετατρέπονται από εργαλείο προσωπικής χρήσης σε διδακτικό εργαλείο με πολλές και δυναμικές χρήσεις. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αξιολογούν πολύ χαμηλά το βαθμό ανάπτυξης του τεχνολογικού τους εγγραμματισμού μέσω της ΜΔ. ‘Έτσι  παρόλο που οι Koehler & Mishra, (2005) εκτιμούν ότι με τη μέθοδο αυτή οι φοιτητές «μαθαίνουν την τεχνολογία σχεδιάζοντας» το μάθημά τους και επικεντρώνοντας στην αλληλεπίδραση παιδαγωγικής, τεχνολογίας και περιεχομένου, φαίνεται πως αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο και επαναλήψεις για να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Δ. Η αδυναμία αυτή εμφανίζεται να κυριαρχεί και στις απαντήσεις για το ποια θεωρούν ως τη μεγαλύτερη προσωπική τους έλλειψη στο ρόλο τους ως σύγχρονων δασκάλων. Οι λέξεις «ευελιξία, εγρήγορση, εμπειρία, επικοινωνία, έκφραση, επάρκεια», που χρησιμοποιούνται στις απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό, αναφέρονται στο έλλειμμα που αισθάνονται ότι έχουν οι αυριανοί δάσκαλοι ως προς τη διαχείριση μιας σχολικής τάξης σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό υποστηρικτικό περιβάλλον και περιγράφουν εύστοχα κατά τη γνώμη μας σημαντικά χαρακτηριστικά του δασκάλου καθοδηγητή και εταίρου στο σύγχρονο σχολείο.

Ε. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε κάθε φορά για τη δημιουργία και διαχείριση ομάδων μέσα στη σχολική τάξη, και ειδικά για την εργασία τους μπροστά στον υπολογιστή. Αυτό συνέβη γιατί όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν στις ΜΔ τους ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αλλά η εμπειρία και η γνώση τους δεν ήταν αρκετή ώστε να αντιμετωπιστούν –κυρίως- τα ζητήματα της εσωτερικής ισορροπίας των ομάδων της τάξης. Ωστόσο από τις απαντήσεις φαίνεται υψηλής κλίμακας αξιολόγηση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης δεξιότητας, η οποία προέκυπτε ως επιτακτική αναγκαιότητα των υποψήφιων δασκάλων.  

ΣΤ. Ως σημαντικότερο μειονέκτημα αναφέρεται το γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται σε εικονική και όχι σε πραγματική τάξη και επομένως η εμπειρία που αποκτούν μπορεί να μην αφορά τις πραγματικές συνθήκες. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την οργάνωση διδασκαλιών από τους φοιτητές και σε πραγματικό, τεχνολογικά αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον. Δευτερευόντως αναφέρεται ως μειονέκτημα το γεγονός ότι η ενδεχόμενη μη ανταπόκριση των συμφοιτητών-μαθητών στο ρόλο τους, δημιουργεί άγχος και αμηχανία στον διδάσκοντα.


Ζ. Ως σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αναδεικνύεται από τους φοιτητές το γεγονός ότι για πρώτη φορά τους δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσουν τη θεωρία στην πράξη για το τι σημαίνει σύγχρονη διδασκαλία με νέα μέσα. Αναφέρουν ότι αποκτούν αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση των μέσων, δοκιμάζουν τις δυνάμεις και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και προσδοκούν να αποτελέσει αυτό την αφετηρία μιας δημιουργικής πορείας. Ειδικότερα αναφέρουν ότι έμαθαν να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους στις ομάδες και να εκτιμούν την αξία της συλλογικής δουλειάς, όχι μόνο ως προς το αποτέλεσμα αλλά και ως προς την πορεία γι’ αυτό. Ότι γνώρισαν περισσότερα για τη διδακτική με τα νέα μέσα, ότι εμπλούτισαν κατά πολύ τις μεθόδους και τις ιδέες τους, ότι ανακάλυψαν χαρίσματα αλλά και ελαττώματά τους ως δάσκαλοι και απέκτησαν αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Αναφέρουν επίσης μείωση του άγχους αλλά και βελτίωση της ικανότητας να αξιολογούν και να αυτό-αξιολογούνται. Τέλος θεωρούν ως απαραίτητη διαδικασία τη δοκιμασία της μικροδιδασκαλίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης, ως το βασικότερο πεδίο άσκησης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην κατεύθυνση ανάπτυξης όλο και περισσότερο των δεξιοτήτων που αφορούν την επιλογή των μέσων και των λογισμικών, των διδακτικών τεχνικών και της διαμόρφωσης των διδακτικών σεναρίων για την ενεργοποίηση του μαθητή.

5. Συμπεράσματα


Η χρήση της Μικροδιδασκαλίας σε εικονική τάξη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο άσκησης των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παρόλο που απαιτείται μεγάλη και συστηματική προετοιμασία για την εξοικείωσή τους με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και του διαδικτύου, τους παρέχεται πεδίο εφαρμογής νέων διδακτικών τεχνικών, ασκούνται στη διδασκαλία σε ομάδες, και αναπτύσσουν δεξιότητες που εξυπηρετούν το ρόλο του δασκάλου οργανωτή – καθοδηγητή του σύγχρονου σχολείου.
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