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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό
ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες δεύτερης γενιάς του Παγκόσµιου Ιστού (Web 2.0) και
ειδικότερα για τα ιστολόγια (weblogs ή blogs), ως εργαλεία κοινωνικής οικοδόµησης
της γνώσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια µελέτη που αφορά στη χρήση ενός
εκπαιδευτικού ιστολογίου από επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70 µε στόχο
τη διαµοίραση ιδεών και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από το θέµα του
«Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ)». Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της γνωστικής παρουσίας
των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών προκύπτει ότι τα ιστολόγια µπορούν να
αποτελέσουν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο µάθησης και συνεργασίας.

Εισαγωγή
Το ∆ιαδίκτυο και οι εκπαιδευτικές του εφαρµογές ως µέσα υποστήριξης και
ενίσχυσης της µαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
τα τελευταία χρόνια. Το ∆ιαδίκτυο µπορεί να παραµείνει ένα απλό µέσω
πληροφόρησης, χωρίς καµιά ευρύτερη παιδαγωγική και µαθησιακή αξία, αν
χρησιµοποιηθεί µε βάση τα παραδοσιακά µοντέλα για τη µάθηση (Jonassen, 2003).
Το ∆ιαδίκτυο και οι υπηρεσίες του µπορούν να µετασχηµατίσουν την παραδοσιακή
διδασκαλία, καθώς υποστηρίζουν την ενεργητική συµµετοχή και τη συνεργασία
µεταξύ των µαθητών ενώ παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας,
διαλόγου διαπραγµάτευσης και τελικά µάθησης (Τζιµογιάννης & Σιόρεντα, 2007). Οι
κοινωνικογνωστικές θεωρίες για τη µάθηση προτείνουν εκπαιδευτικές πρακτικές για
την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και δίνουν έµφαση στη σηµασία του διαλόγου ως
µέσο διαπραγµάτευσης των εννοιολογικών σχηµατισµών και οικοδόµησης της
γνώσης από τα άτοµα.
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται δυναµικά νέες υπηρεσίες του Παγκόσµιου
Ιστού (Web 2.0) που είναι γνωστές και µε τον όρο υπηρεσίες δεύτερης γενιάς, όπως
ιστολόγια (blogs), ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, εργαλεία
διαµοίρασης και ανταλλαγής πληροφοριών (όπως FaceBook, YouTube), wikis κτλ.
Κοινό στοιχείο των νέων υπηρεσιών είναι τα συµµετοχικά χαρακτηριστικά τους,
όπως η αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των χρηστών, ο ενεργός ρόλος και η
ουσιαστική συµµετοχή των ατόµων, η ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους, η
ανάπτυξη δικτύων και κοινοτήτων µάθησης. Με βάση τη θεωρία του
εποικοδοµισµού, της συνεργατικής και της εµπειρικής µάθησης, τα χαρακτηριστικά
και οι δυνατότητες που µας προσφέρουν τα συνεργατικά εργαλεία του Παγκόσµιου
Ιστού 2.0 (web 2.0) µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία
(Βιβίτσου και άλλοι, 2007).
Το ιστολόγιο (blog) είναι ένα διαδικτυακό ηµερολόγιο – σηµειωµατάριο
(weblogs) που χρησιµοποιείται για την καταγραφή και ταξινόµηση των σκέψεων του
συντάκτη µε βάση την ηµεροµηνία και την ώρα που καταχωρούνται. Η θεµατολογία
τους εξαρτάται αποκλειστικά από τα ενδιαφέροντα του συντάκτη τους. Τα blogs ή
weblogs υπάρχουν σε διάφορες παραλλαγές και σηµαίνουν κάτι διαφορετικό για κάθε
χρήστη. Τα ιστολόγια είναι ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας που
ενθαρρύνεται από το λογισµικό και δυνατότητας για οµαδική εργασία που
προσφέρεται από το σχεδιασµό του.
Η δηµιουργία και η τήρηση εκπαιδευτικού ιστολογίου (edublog) σηµατοδοτεί
την ανάπτυξη περιβάλλοντος δηµοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων,
γνώσεων των µαθητών/µαθητριών χρησιµοποιώντας το λόγο και την εικόνα
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(κινούµενη ή µη) ως µέσα έκφρασης. Ο λόγος που καταγράφεται σε µορφή κειµένων
(δηµοσιεύσεις-posts και σχόλια-comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και
γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον ένα δυναµικό πυρήνα οικοδόµησης
της γνώσης. Η οικοδόµηση της νέας γνώσης γίνεται µέσω της κατάθεσης
επιχειρηµάτων, θέσεων και αντιθέσεων µια διαδικασία που προωθεί την ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς
και διαδικτυακών δεξιοτήτων (Βιβίτσου και άλλοι, 2007).
Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των ιστολογίων
αναπτύσσονται δυναµικά σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από την
πρωτοβάθµια µέχρι και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Makri &
Kynigos, 2007). Παράλληλα αποτελούν κι ένα αναπτυσσόµενο αντικείµενο µελέτης
και έρευνας, καθώς τα άτοµα που συµµετέχουν µπορούν να µάθουν µέσα από
διαδικασίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, ανάλυσης και εφαρµογής της
υπάρχουσας γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και διαµοίρασης της γνώσης µε άλλα άτοµα.
Στη χώρα µας, παρότι καταγράφονται σηµαντικές προσπάθειες και
πρωτοβουλίες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ειδικότερα η εκπαιδευτική
χρήση των εργαλείων και των υπηρεσιών του Web 2.0 φαίνεται να βρίσκεται στην
πρώιµη φάση της και τα περισσότερα παραδείγµατα αφορούν σε φοιτητές και
ενήλικες (Jimoyiannis & Komis, 2007).
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας µελέτης που αφορά τη
συµµετοχή επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ΠΕ60/70 στο ιστολόγιο της τάξης, «Η
Ισχύς εν τη ενώσει» (http://kse08.wordpress.com/), σχετικά µε τη διερεύνηση της
έννοιας του «Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε χρήση ΤΠΕ». Το ιστολόγιο αυτό
σχεδιάστηκε µε στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως µέσω έρευνας,
επικοινωνίας και οικοδόµησης της επιστηµονικής γνώσης. Η µελέτη αυτή βασίζεται
στην ανάλυση του περιεχοµένου των δηµοσιεύσεων των εκπαιδευτικών στο
ιστολόγιο και σκοπεύσει να διερευνήσει τη γνωστική παρουσία τους (Garrison et al.,
2001) και πώς η ενεργή συµµετοχή τους σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όπως είναι το
εκπαιδευτικό ιστολόγιο, συµβάλει στην οικοδόµηση νέων γνώσεων.

Το πλαίσιο ανάλυσης των δηµοσιεύσεων
Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα µοντέλα ανάλυσης της πληροφορίας
που διακινείται σε ασύγχρονες συζητήσεις, τα οποία βασίζονται στο ευρύτερο
θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής οικοδόµησης της γνώσης (Vygotsky, 1978).
Το πρώτο µοντέλο ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis) προτάθηκε από
την Henri (1992) και διαρθρώνεται σε δύο άξονες: στο προϊόν µάθησης και στην
διαδικασία µάθησης. Στο µοντέλο αυτό διερευνώνται πέντε αλληλοσχετιζόµενες
παράµετροι: συµµετοχική, κοινωνική, αλληλεπιδραστική, γνωστική και
µεταγνωστική.
Οι Gunawardena et al. (1997) πρότειναν το µοντέλο ανάλυσης αλληλεπίδρασης
(interaction analysis) θεωρώντας ότι η διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης
αναπτύσσεται µέσω πέντε φάσεων:
- ∆ιαµοίραση-Σύγκριση: Περιλαµβάνει µια παρατήρηση, µια γνώµη, µια συµφωνία,
ένα παράδειγµα ή την ανάγνωση ενός προβλήµατος.
- Ανακάλυψη-∆ιερεύνηση: Σύγκρουση-διαφωνία ανάµεσα σε µια νέα παρατήρηση
και στις προϋπάρχουσες γνώσεις, αναγνώριση της διαφοράς στην κατανόηση νέων
εγνοιών, παράθεση ερωτηµάτων και απόψεων.
- Σύνθεση: ∆ιαπραγµάτευση και προτάσεις για σύνθεση απόψεων και συνδηµιουργία.
- ∆οκιµή της σύνθεσης: Γνωστικά σχήµατα, θεωρίες, γεγονότα, έλεγχοι, αντιλήψεις.
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- Σύνοψη και εφαρµογή: Σύνοψη των ιδεών που σχετίζονται µε τη νέα γνώση,
εφαρµογή νέων γνώσεων για την επίλυση προβλήµατος.
Οι Garrison et al. (2000) παρουσίασαν ένα νέο ερευνητικό µοντέλο το οποίο
επικεντρώνεται στη µελέτη της ανάπτυξης µιας κοινότητας διερεύνησης (community
of inquiry). Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από τη µελέτη τριών αλληλοεξαρτώµενων
διαδικασιών: της γνωστικής παρουσίας (περιεχόµενο των µηνυµάτων και ποιότητα
επιχειρηµάτων των µελών), της κοινωνικής παρουσίας (αλληλεπίδραση µεταξύ των
µελών) και της διδακτικής παρουσίας (ρόλος και πρωτοβουλίες του διδάσκοντα).
Παράλληλα ο Aviv (2000) διατύπωσε ένα παρόµοιο µοντέλο ανάλυσης των
µηνυµάτων και της αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων. Το µοντέλο αυτό διακρίνει
την ύπαρξη τριών διεργασιών στις ασύγχρονες συζητήσεις: την κοινωνική και
απαντητική (διαδικασία επικοινωνίας µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένων) και την
αιτιολογική (διαδικασία ανάπτυξης συλλογισµών).
Οι Heckman & Annabi (2005) πρότειναν ένα πλαίσιο που συνδυάζει τους
δείκτες γνωστικής παρουσίας των Garrison et al. (2000) και Aviv (2000), το οποίο
εφάρµοσαν και στη συγκριτική µελέτη δύο συζητήσεων µεταξύ φοιτητών, µιας
ηλεκτρονικής και µιας πρόσωπο µε πρόσωπο.
Για της ανάγκες της παρούσας µελέτης, δηλαδή της ανάλυσης του περιεχοµένου
των δηµοσιεύσεων των εκπαιδευτικών και της γνωστικής τους παρουσίας κατά την
εκπαιδευτική ανάπτυξη του ιστολογίου, προχωρήσαµε σε µια προσαρµογή του
πλαισίου των Heckman & Annabi (2005), η οποία διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:
• ∆ιερεύνηση: ∆ιερεύνηση πληροφοριών και ιδεών, έναρξη θέµατος συζήτησης,
διατύπωση απόψεων και ανταλλαγή απόψεων.
• Ανάλυση: Ανάλυση πληροφοριών, παράθεση επιστηµονικής γνώσης,
επεξήγηση, εµβάθυνση.
• Ολοκλήρωση: Σύνθεση ιδεών, διατύπωση συµπερασµάτων, απόφαση,
διαµόρφωση άποψης.

Μεθοδολογία της έρευνας
Το ιστολόγιο
Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και για χρονικό διάστηµα 2
µηνών (Μάιος-Ιούνιος 2010). Η επιµόρφωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της
«Επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου
Μάθηση» (http://b-epipedo2.cti.gr/). Αντικείµενο µελέτης ήταν η συµµετοχή των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό ιστολόγιο «Η Ισχύς εν τη ενώσει»
(http://kse08.wordpress.com/) διερευνώντας το θέµα «Εκπαιδευτικό Σενάριο µε
χρήση ΤΠΕ. ∆ιαδέχθηκε να γίνει η διαπραγµάτευση του θέµατος αυτού στο
ιστολόγιο της τάξης µε στόχο την εµπλοκή των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών σε
µια δραστηριότητα διεπιστηµονικού χαρακτήρα, η οποία αξιοποιεί υπολογιστικά
εργαλεία και υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου και γνώσεις από την Παιδαγωγική
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Το δείγµα
Το δείγµα περιλάµβανε 19 επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70, οι οποίοι
ήταν χωρισµένοι σε δύο τµήµατα. Το Τµήµα Α’ περιλάµβανε 9 επιµορφούµενους
εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70 από το Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) Ελευσίνας
και το Τµήµα Β’ περιλάµβανε 10 επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς από το ΚΣΕ
∆ραπετσώνας. Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος ήταν εξοικειωµένοι µε τη χρήση
υπολογιστών και την πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό, µερικοί είχαν ελάχιστη
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
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προηγούµενη εµπειρία συµµετοχής σε ιστολόγια και σχεδόν όλοι δεν ήξεραν για το
Εκπαιδευτικό Σενάριο µε χρήση ΤΠΕ. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν δικό τους
υπολογιστή και σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο από το σπίτι ή στο σχολείο τους.
Η διαδικασία
Η ερευνήτρια, η οποία είναι και επιµορφώτρια της Επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου
για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ενηµέρωσε τους
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς για τη δραστηριότητα και προκάλεσε το ενδιαφέρον
τους. Στη συνέχεια καθοδήγησε τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς ώστε να
εξοικειωθούν µε το ιστολόγιο «Η Ισχύς εν τη ενώσει» (http://kse08.wordpress.com/)
και να είναι σε θέση να συµµετέχουν ενεργά αποστέλλοντας σχόλια και
δηµοσιεύσεις. Ενηµέρωσε αναλυτικά τους επιµορφούµενους για τον τρόπο εργασία
τους (αναζήτηση σχετικών πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο ή από άλλες πηγές),
εξειδίκευσε το θέµα µελέτης και το χρονοδιάγραµµα της εργασίας των
εκπαιδευτικών. Ο στόχος της πρώτης φάσης ήταν η µύηση των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών στο αντικείµενο και η καλύτερη δυνατή προετοιµασία της συµµετοχής
τους στην ηλεκτρονική κοινότητα του ιστολογίου. Τα βασικά ερωτήµατα
προβληµατισµού, διερεύνησης και ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών ήταν:
• Τι είναι τι περιλαµβάνει ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο µε χρήση ΤΠΕ;
• Ποιος ο βασικός σκοπός του Εκπαιδευτικού σεναρίου µε χρήση ΤΠΕ;
• Ποια η χρησιµότητα του Εκπαιδευτικού σεναρίου µε χρήση ΤΠΕ;
• Θα χρησιµοποιούσατε εσείς στην τάξη σας ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο µε
χρήση ΤΠΕ;
Τα ερευνητικά ερωτήµατα
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής:
1. Οι
επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί
µπορούν
χρησιµοποιήσουν
αποτελεσµατικά ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο και να εµπλακούν σε
διερευνητικές διαδικασίες µάθησης;
2. Το εκπαιδευτικό ιστολόγιο συµβάλει στην οικοδόµηση γνώσης µέσα από
της διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών;
Ανάλυση της γνωστικής παρουσίας
Από την αρχική δηµοσίευση του ιστολογίου µέχρι το τέλος της µελέτης
(Ιούνιος 2010), οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί έστειλαν συνολικά 20
δηµοσιεύσεις και σχόλια. Όλες αυτές οι δηµοσιεύσεις στάλθηκαν από το
εργαστήριο της τάξης, καθότι οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν χρόνο να
ασχοληθούν εκτός εργαστηρίου µε τη δραστηριότητα λόγω των εργασιακών,
κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεών τους. Από αυτές, 5 δηµοσιεύσεις
στάλθηκαν από το ΚΣΕ Ελευσίνας (Τµήµα Α’) και 15 από το ΚΣΕ ∆ραπετσώνας
(Τµήµα Β’) δηµιουργώντας µια ανισοµέρεια µεταξύ των δηµοσιεύσεων των δύο
τµηµάτων. Από το Τµήµα Α’, 5 εκπαιδευτικοί δεν έστειλαν καµιά δηµοσίευση, ενώ
από το Τµήµα Β’, 1 εκπαιδευτικός δεν έστειλε καµιά δηµοσίευση. Ο γράφος της
Εικόνας 1 παριστάνει ένα ενδεικτικό τµήµα διαλόγου, που ξεκίνησε από µια
δηµοσίευση του επιµορφούµενου εκπαιδευτικού Ε11. Στο τµήµα αυτό βλέπουµε
και τη δοµή-συσχέτιση των διαφόρων δηµοσιεύσεων-απαντήσεων µεταξύ των
επιµορφούµενων:
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Ε19
Ε18

Ε11
Ε15

Ε9

Εικόνα 1: Παράσταση ενός τµήµατος του διαλόγου στο ιστολόγιο.

Με βάση την ανάλυση του περιεχοµένου της κάθε δηµοσίευσης των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών έγινε και η κατάταξή της στις αντίστοιχες φάσεις της
γνωστικής παρουσίας (Εικόνα 2).
Κατηγορία
Αριθµός δηµοσιεύσεων
Τµήµα Α’
Τµήµα Β’
∆ιερεύνηση
3
7
0
0
• Έναρξη θέµατος συζήτησης
1
6
• ∆ιατύπωση άποψης
2
1
• Ανταλλαγή απόψεων
Ανάλυση
1
3
0
1
• Επεξήγηση
1
0
• Επιστηµονική γνώση
0
2
• Εµβάθυνση
1
Ολοκλήρωση
5
0
2
• Σύνθεση
1
0
• Συµπέρασµα
0
3
• Απόφαση-διαµόρφωση θέσης
Εικόνα 2: Γνωστική παρουσία-Ταξινόµηση των δηµοσιεύσεων

Στην κατηγορία ∆ιερεύνηση ταξινοµήθηκαν δηµοσιεύσεις που αφορούσαν στην
ενεργοποίηση θεµάτων, στη διατύπωση προϋπαρχουσών προσωπικών απόψεων και
στην ανταλλαγή ιδεών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι:
Ε11: «Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι η διδακτική πορεία που θα
ακολουθήσει ένας δάσκαλος για να διδάξει µία συγκεκριµένη ενότητα
από το αναλυτικό πρόγραµµα µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.»
Ε19: «µε την συνεργασία των µαθητών και διασκεδάζοντας»
Ε17: «Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη του
διαθεµατικού project της ελληνικής εκπαιδευτικής δεκαετίας 19902000. Η καινοτοµία που εµπεριέχει είναι η χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική πράξη!
Αναµένουµε και τις νεότερες εξελίξεις του αξιότιµου Υπουργείου µας.
Με τις υγείες µας!»
Ε9: «Το εκπαιδευτικό σενάριο δεν είναι τυποποιηµένο σχέδιο
διδασκαλίας.»
Ε13: «Εκπαιδευτικό σενάριο είναι η προσπάθεια του εκπαιδευτικού να
φέρει το µαθητή πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες και µέσα από αυτές
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
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να κατανοήσει, να εµπεδώσει, να γενικεύσει, να αυτοαξιολογήσει νέες
και παλιές γνώσεις της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων της τάξης του.»
Ε14: «Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι µια πορεία διδασκαλίας µε τη
βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Αυτή η διδασκαλία πρέπει να είναι
δοµηµένη και προσαρµοσµένη στις νέες µεθόδους διδασκαλίας
(οµαδοσυνεργατική). Πρέπει να έχει χρονικό περιθώριο (ώρες
διδασκαλίας) και να βασίζεται σε µια θεωρία µάθησης. Να διαθέτει
δραστηριότητες και φύλλα αξιολόγησης.»
Ε3: «Πρέπει να έχει συγκεκριµένη δοµή και να συνοδεύεται από φύλλα
οδηγιών και φύλλα εργασίας – αξιολόγησης.»
Ε4: «Ο δάσκαλος να είναι ικανός να µεταφέρει τη γνώση µε τις νέες
τεχνολογίες µε την άµεση ενασχόληση και κατανόηση των µαθητών µε
αυτές.»
Ε16: «Εκπαιδευτικό σενάριο χρειάζεται στα ανοιχτού τύπου λογισµικά.
Τα κλειστά λογισµικά δεν χρειάζονται σενάριο παρά µόνο φύλλα
αξιολόγησης. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο θα ήταν καλό να δηµοσιευτεί
στο διαδίκτυο ώστε να αξιοποιηθεί από συναδέλφους, προσαρµοσµένο
βέβαια στις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης.»
Στην κατηγορία Ανάλυση ταξινοµήθηκαν δηµοσιεύσεις που αφορούσαν στην
επεξήγηση και εµβάθυνση απόψεων, στην παράθεση επιστηµονικής γνώσης και στην
ανάλυση εννοιών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι:
Ε15: «Εκπαιδευτικό σενάριο είναι η περιγραφή ενός µαθησιακού
πλαισίου µε εστιασµένο γνωστικό(ά) αντικείµενο(α), συγκεκριµένους
εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές.
Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει (υλοποιείται µέσα από) σειρά εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Η δοµή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι
ρόλοι του διδάσκοντα-µαθητών και η αλληλεπίδρασή τους µε τα όποια
χρησιµοποιούµενα µέσα και υλικό, περιγράφονται σε ένα πλάνο
δραστηριότητας (activity plan). Μέρος ενός τέτοιου πλάνου προβλέπει
τη χρήση λογισµικού.»
Ε17: «Το σενάριο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:
απλότητα
ξεκάθαρους ρόλους
σαφή ορισµό της αλληλεπίδρασης
πρόβλεψη του χρόνου κάθε δραστηριότητας
αξιοποίηση της φυσικής τάσης του κάθε παιδιού για
διερεύνηση και δηµιουργικότητα
•
δυνατότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων
•
παροχή ευκαιριών για συνεργασία µεταξύ των παιδιών »
•
•
•
•
•

Ε1: «Βάσει της βιβλιογραφίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
πολυσύνθετος
και
πολυδιάστατος:
καλείται
να παίξει
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
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ρόλο εµψυχωτικό, υποστηρικτικό, συµβουλευτικό, καθοδηγητικό µεν
αλλά σε φθίνουσα πορεία (φθίνουσα καθοδήγηση). Καλείται να είναι
ανοικτός στις απόψεις και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, ευέλικτος,
προσαρµοστικός, εφευρετικός, ενθουσιαστικός, ενηµερωµένος σε νέες
κατευθύνσεις της επιστήµης του, ικανός να παίρνει πρωτοβουλίες…»
Ε15 «Ο εκπαιδευτικός στο εκπαιδευτικό σενάριο έχει το ρόλο του
διαµεσολαβητή. Είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη εργασία γιατί ο πρέπει να
ξεβολευτεί από την εξουσία της έδρας και της απόλυτης ησυχίας που
απαιτεί
πολλές
φορές
στην
τάξη
του.
Επιπλέον πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος, ώστε στη διάρκεια
υλοποίησης του σεναρίου να µπορεί να διαµορφώνει την πορεία της
διδασκαλίας ανάλογα µε τις δυνατότητες των µαθητών και τις
απαντήσεις τους….»
Τέλος στην κατηγορία Ολοκλήρωση
ταξινοµήθηκαν δηµοσιεύσεις που
αφορούσαν στη σύνθεση ιδεών, στη διατύπωση συµπερασµάτων, στη διατύπωση
νέας άποψης και στη διατύπωση µιας ολοκληρωµένης θέσης για το θέµα του
Εκπαιδευτικού σεναρίου µε χρήση ΤΠΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι:
Ε17: «Εκπαιδευτικό σενάριο είναι η περιγραφή ενός µαθησιακού
πλαισίου µε εστιασµένο γνωστικό(ά) αντικείµενο(α), συγκεκριµένους
εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές.
Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει (υλοποιείται µέσα από) σειρά εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων . Η δοµή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι
ρόλοι του διδάσκοντα-µαθητών και η αλληλεπίδρασή τους µε τα όποια
χρησιµοποιούµενα µέσα και υλικό, περιγράφονται σε ένα πλάνο
δραστηριότητας . Μέρος ενός τέτοιου πλάνου προβλέπει τη χρήση
λογισµικού.
Το σενάριο αποτελεί µια ουσιαστική παρέµβαση στη διδακτική
πρακτική. Μέσω αυτού γίνεται ανάλυση της µεθόδου και της
στρατηγικής σύµφωνα µε την οποία προτείνουµε να εφαρµοστεί το
σύνολο των σχεδιασµένων δραστηριοτήτων στην τάξη και στους
προτεινόµενους ρόλους που καλούνται να παίξουν οι συµµετέχοντες
(µαθητές, καθηγητές, επιµορφωτές και διοίκηση του σχολείου), αλλά
και στη δοµή της συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών οµάδων (η τάξη
σαν σύνολο, µικρές οµάδες µαθητών στην ίδια τάξη ή σε διαφορετικές
τάξεις). Το σενάριο πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε
να επιτρέπει παρέµβαση και αλλαγή από µέρους του καθηγητή και
δηµιουργική χρήση του σεναρίου στην τάξη. Επίσης πρέπει να έχει τη
δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών και
τάξεων που παίρνουν µέρος.
Η συγγραφή των σεναρίων λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω:
•

Την πολυπλοκότητα της παιδαγωγικής, διδακτικής και γνωστικής
προσέγγισης της πραγµατευόµενης ενότητας µε χρήση της
συγκεκριµένης τεχνολογίας και του προτεινόµενου σεναρίου.
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Την εµπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και διαφορετικής φύσης
παραγόντων στην εκµάθηση και διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας
και την ανάγκη συνεργίας µεταξύ τους.
Την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ τεχνικών (ανθρώπων που έχουν
εµπειρία στην δηµιουργία και χρήση τεχνολογικών εργαλείων) και
παιδαγωγών (ανθρώπων που έχουν εµπειρία στην διδακτική και
µάθηση γνωστικών ενοτήτων) για την επιτυχή δηµιουργία και
συγγραφή ρεαλιστικών σεναρίων.
Την άµεση ανταπόκριση των σεναρίων στην καθηµερινή σχολική
πραγµατικότητα και την συµβολή τους στην αναβάθµιση της
διδακτικής πρακτικής, της εξοµάλυνσης δυσκολιών κατανόησης και
της µαθησιακής επικοινωνίας.
Την ανάγκη επικοινωνίας των σεναρίων (δραστηριότητες, εργασίες,
ασκήσεις, µέθοδος εφαρµογής στην τάξη και στο σχολείο) µε µαθητές,
καθηγητές, διεύθυνση σχολείων και άλλων σχετικών φορέων.
ΠΗΓΕΣ:
http://xenios.cti.gr/support/documents/odhgos_suntajhs_senariwn.doc»
Ε12: «ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ;
Μετά την εφαρµογή του πρώτου σεναρίου στην τάξη θα µπορούσα να
εκφράσω την άποψη που λέει ότι το σενάριο είναι αρκετά χρήσιµο για
την επιτυχία του διδακτικού µου στόχου. Αυτό που θα ήθελα να
επισηµάνω επίσης είναι η χρησιµότητα δηµοσίευσης σεναρίων στο
διαδίκτυο από συναδέλφους ,γιατί µπορεί ο καθένας µας να τα δει, να
πάρει ιδέες, να τα επεξεργαστεί και να κάνει την εκπαιδευτική
διαδικασία καλύτερη.»
Ε1: «…Πέρα όµως από όλα αυτά και ειδικά όταν σχεδιάζει ένα
εκπαιδευτικό σενάριο, ο δάσκαλος πρέπει να είναι απίστευτα
προετοιµασµένος αφενός πάνω στο θέµα του και αφετέρου πάνω στα
λογισµικά που θα εντάξει στη διαδικασία. Παράλληλα θα πρέπει να
έχει έτοιµες κι άλλες εναλλακτικές λύσεις, γιατί οι τεχνολογίες είναι
απρόβλεπτες και δεν πρέπει να χάνεται το ενδιαφέρον κατά τη
µαθησιακή διαδικασία λόγω τεχνικών προβληµάτων. Το ερώτηµα είναι
πώς θα συνδυάσει τους στόχους που έχει θέσει µε τα ενδιαφέροντα των
µαθητών που θα προκύψουν κατά την διαδικασία και τα οποία µπορεί
να τον οδηγήσουν σε νέα στοχοθεσία.»
Ε17: «Αξίζει τελικά οι εκπαιδευτικοί να αφιερώνουν χρόνο για τη
δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, όταν επιθυµούν να δουλέψουν σε
λογισµικά ανοιχτού τύπου. Κατά την εφαρµογή τους στην τάξη
γνωρίζουν τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν (την πορεία της
διδασκαλίας) κι έτσι διαχειρίζονται αποτελεσµατικότερα τα τυχόν
προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν. Εξίσου όµως σηµαντικό είναι
και το γεγονός ότι µπορεί ο καθένας να µοιραστεί το σενάριό του µε
άλλους συναδέλφους. Έτσι , ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να το
µελετήσει, να το τροποποιήσει αν θέλει και να το εφαρµόσει στην τάξη
του . Ανταλλάσουµε ιδέες για να γινόµαστε καλύτεροι.»
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Ε18: «Στο χώρο της ειδικής αγωγής στον οποίο βρίσκοµαι το
εκπαιδευτικό σενάριο που προσπάθησα να δηµιουργήσω, µε βοήθησε
λειτουργώντας ως ένα πλαίσιο. ∆εν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω
κάτι που ήταν φτιαγµένο ειδικά για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
Εποµένως, διάλεξα ό, τι πιο εύκολο φανταζόµουνα ότι θα µπορούσα να
εφαρµόσω στο τµήµα του ειδικού σχολείου µε τις ανάλογες
δραστηριότητες. ∆εν µπορώ να ξέρω αν αυτό που έκανα εγώ θα
βοηθήσει άλλους συναδέλφους. Εγώ προσωπικά έχω βοηθηθεί
διαβάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια άλλων συναδέλφων.»
Συµπερασµατικά η ανάλυση του περιεχοµένου των δηµοσιευµάτων στο
ιστολόγιο της τάξης και της γνωστικής παρουσίας των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών έδειξε τα εξής:
•

•

•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος χρησιµοποίησαν µε ευκολία το ιστολόγιο,
εξοικειώθηκαν µε την αποστολή δηµοσιεύσεων και σχολίων και µεγάλο µέρος
των εκπαιδευτικών συµµετείχε ενεργά σε διαδικασίες διαλόγου και
διαπραγµάτευσης των απόψεών τους.
Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί οικοδόµησαν νέες γνώσεις για το
αντικείµενο διαβάζοντας τις δηµοσιεύσεις των συναδέλφων τους,
αναζητώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές (ηλεκτρονικές και έντυπες)
και µετατοπιζόµενοι σταδιακά στα διάφορα επίπεδα γνωστικής παρουσίας.
Οι εκπαιδευτικοί του Τµήµατος Β’ (ΚΣΕ ∆ραπετσώνας) έκαναν περισσότερες
δηµοσιεύσεις από τους εκπαιδευτικούς του Τµήµατος Α’ (ΚΣΕ Ελευσίνας)
γενικά σε όλες της κατηγορίες γνωστικής παρουσίας.

Από αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί σε
σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε (βρίσκεται αναρτηµένο στη
διεύθυνση:https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEhGZGFYMnlIZ2N
TeWM5NlBjX1UxeGc6MQ), προέκυψε ότι η ενασχόλησή τους µε το ιστολόγιο ήταν
ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και θα ήθελαν να επαναλάβουν µια παρόµοια
δραστηριότητα. Θεώρησαν ότι απέκτησαν νέες γνώσεις, ακόµη κι όσοι δεν
συµµετείχαν καθόλου, µέσω της παρακολούθησης των δηµοσιεύσεων των
συναδέλφων τους και της αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο. Επίσης
θεώρησαν ότι η ύπαρξη του ιστολογίου «Η Ισχύς εν τη ενώσει» τους χρησίµευσε
αρκετά στο εκπαιδευτικό τους έργο. Η βασική αιτία που 6 επιµορφούµενοι
εκπαιδευτικοί δεν έκαναν καµία δηµοσίευση στο ιστολόγιο ήταν το ότι δεν τους
ενδιέφερε το θέµα που διαπραγµατευόταν η συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν µια αντίστοιχη έρευνα των Williams &
Jacobs (2004), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ένας στους τρεις µεταπτυχιακούς φοιτητές
οικονοµικών θεώρησαν ότι το ιστολόγιο δεν ήταν χρήσιµο για αυτούς ή απείχαν από
τις δηµοσιεύσεις γιατί δεν είχαν κάτι χρήσιµο να πουν.

Σύνοψη
Από την παρούσα µελέτη είδαµε ότι το εκπαιδευτικό ιστολόγιο ενεργοποίησε σε
µεγάλο βαθµό τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς ώστε να οικοδοµήσουν τη νέα
γνώση µέσα από την επικοινωνία και το διάλογο. Φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά
ιστολόγια µπορούν να ενταχθούν στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και
υποστηρίζουν εκπαιδευτικές κοινότητες που µαθαίνουν µέσα από τη συνεργασία και
την αλληλεπίδραση, ακόµη και σε χρόνο ή χώρο εκτός του εργαστηρίου.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
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Φυσικά χρειάζεται περισσότερη έρευνα, καθώς το δείγµα ήταν µικρό και η
εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων βρίσκεται σε πρώιµη µορφή στη χώρα µας.
Πιστεύουµε όµως ότι οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να
βιώσουν την πρακτική των θεωριών που διδάσκονται για την αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών ιστολογίων και ίσως κάποιοι από αυτούς να χρησιµοποιήσουν
παρόµοιες πρακτικές στην τάξη τους.
Σηµαντικές παράµετροι για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ιστολογίων είναι:
ο ρόλος του επιµορφωτή εκπαιδευτικού και της διδακτικής του διαµεσολάβησης, οι
βέλτιστοι τρόποι ενεργοποίησης και εµπλοκής των επιµορφούµενων, οι δεξιότητες
που καθιστούν τους επιµορφούµενους ενεργούς, ο ρόλος του γνωστικού αντικειµένου
και γενικότερα ο κατάλληλος σχεδιασµός του εκπαιδευτικού ιστολογίου.
Οι έρευνές για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ιστολογίου ως εργαλείο
µάθησης και συνεργασίας σίγουρα θα συνεχιστούν στο µέλλον και τα αποτελέσµατά
τους αναµένεται να συµβάλλουν στη επιστηµονική γνώση και στο σχετικό διάλογο
για τις καλύτερες πρακτικές εφαρµογής των ιστολογίων στην εκπαίδευση.
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