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Επιστημονικές Επιτροπές Θεματικών Περιοχών

ΘΠ1. Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Μάθηση
Δημητριάδης Σταύρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Συντονιστής
Μικρόπουλος Αναστάσιος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΔΣ ΕΤΠΕ: Συντονιστής
Πολίτης Παναγιώτης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Συντονιστής
Γρηγοριάδου Μαρία: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καμέας Αχιλλέας: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΔΣ ΕΤΠΕ
Κόμης Βασίλης: Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος: Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπανικολάου Κυπαρισσία: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πιντέλας Παναγιώτης: Πανεπιστήμιο Πατρών & ΔΣ ΕΤΠΕ
Σάμψων Γ. Δημήτριος: Curtin University & Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τζιμογιάννης Θανάσης: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ψύλος Δημήτριος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΘΠ2. Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών
στην εκπαίδευση
Ζυμπίδης Δημήτρης: Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Περιφέρειας
Αττικής, Συντονιστής
Λαδιάς Αναστάσιος: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφέρειας Αττικής & ΔΣ
ΕΤΠΕ, Συντονιστής
Τζωρτζάκης Ιωάννης: Σχ. Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων &
Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων, Συντονιστής
Φεσάκης Γιώργος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Συντονιστής
Γαβρίλης Κώστας: Εκπαιδευτικός ΠΕ03
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή: Εκπαιδευτικός ΠΕ17.04
Γασπαρινάτου Αλεξάνδρα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
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Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
Δουκάκης Σπυρίδων: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Εφόπουλος Βασίλης: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
Ζαράνης Νίκος: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ζιώβας Στέφανος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Κανίδης Ευάγγελος: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
Καπουτσής Ιωάννης: Εκπαιδευτικός ΠΕ04.02, Διευθυνση Επαγγελματικης
Εκπαιδευσης ΥΠΠΕΘ
Καράκιζα Τσαμπίκα: Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Καρβουνίδης Θεόδωρος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κοζάς Κωνταντίνος: Εκπαιδευτικός ΠΕ11
Κονταξής Αθανάσιος: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04
Κουγιουμτζής Γεώργιος: Eκπαιδευτικός ΠΕ02
Κουτρομάνος Γεώργιος: Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΕΚΠΑ
Κωνσταντοπούλου Αναστασία: Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Κωσταρίδης Παναγιώτης: Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Κωτσάνης Γιάννης: Εκπαιδευτήρια Δούκα
Μαλλιάρα Πηνελόπη: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Μανδρίκας Αχιλλέας: Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρκούζης Δημήτρης: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Μαυρουδή Ελισάβετ: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Μητροπούλου-Μούρκα Βασιλική: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Μητσικοπούλου Μπέσσυ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μουζάκης Χαράλαμπος: Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Μπαλτά Βενετία: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02
Μπέλλου Ιωάννα: Σχολική Σύμβουλος ΠΕ19
Μπούτα Χαρίκλεια: Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Νέζη Μαρία: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02
Νικολοπούλου Κλεοπάτρα: Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Ξέστερνου Μαρία: Πανεπιστήμιο Πελ/νήσου
Ξυνόγαλος Στέλιος: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οικονόμου Βασίλης: Εκπαιδευτήρια Δούκα
Παρκοσίδης Ιωάννης: Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Πατριαρχέας Κυριάκος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Πέτρου Αργουρούλα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Πραντσούδη Σταυρούλα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Σάλτα Αικατερίνη: Εκπαιδευτικός ΠΕ04 & ΕΚΠΑ
Σαριδάκη Άννα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Στριλιγκάς Γεώργιος: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01
Σωτηρίου Σοφία: Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Τζωρτζακάκης Γιώργος: Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Τιμολέων Θεοφανέλλης: Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου &
Δωδεκανήσου
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Τσαγκάνου Γραμματική: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Τσάκαλης Παναγιώτης: Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Φατσέα Αδαμαντία: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ν. Δωδ/σου
Φραγκάκη Μαρία: Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Φράγκου Στασινή: Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Χαλκίδης Άνθιμος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & ΔΣ ΕΤΠΕ

ΘΠ3. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0
Γόγουλου Αγορίτσα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & ΕΚΠΑ, Συντονίστρια
Παλαιγεωργίου Γιώργος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής
Καζανίδης Ιωάννης: ΤΕΙ Καβάλας
Καρακώστας Αναστάσιος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καρασσαβίδης Ηλίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρατράντου Ανθή: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Κωτσίδης Κωνσταντίνος: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μουζάκης Χαράλαμπος: ΕΚΠΑ
Μουντρίδου Μαρία: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πιερρακέας Χρήστος: ΤΕΙ Πατρών και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τζιμογιάννης Αθανάσιος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τσέλιος Νίκος: Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσιωτάκης Παναγιώτης: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Φεσάκης Γεώργιος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΘΠ4. Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ελεύθερο και
Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση
Γώγουλος Γιώργος: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης: Συντονιστής
Τσιάτσος Θρασύβουλος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Συντονιστής
Ανδρεάτος Αντώνιος: Σχολή Ικάρων
Καμέας Αχιλλέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ματζάκος Νίκος: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Μικρογιαννίδης Αλέξανδρος: The Open University, UK
Μπαλαούρας Παντελής: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & GUNET
Οικονομίδης Αναστάσιος : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σάμψων Γ. Δημήτριος: Curtin University, Australia
Τσινάκος Αύγουστος: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
Φαχαντίδης Νίκος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΘΠ5. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση
συνεργατικής, εξατομικευμένης και μικτής μάθησης
Δημητριάδης Σταύρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Συντονιστής
Παπανικολάου Κυπαρισσία: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Συντονίστρια

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Γόγουλου Αγορίτσα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δαγδιλέλης Βασίλης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δαφούλας Γιώργος: Middlesex University, UK
Δημητριάδης Γιάννης: Universidad de Valladolid, Spain
Καλογιαννάκης Μιχάλης: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καμέας Αχιλλέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μάγια Σατρατζέμη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μαγουλάς Γιώργος: Birkbeck College, University of London
Μπούμπουκα Μαρία: Εκπαιδευτικός ΠΕ12/19
Μουρλάς Κωνσταντίνος: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νταραντούμης Αθανάσιος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παπαδάκης Σπύρος: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
Σαμαράκου Μαρία: ΤΕΙ ΑΘηνών
Σγουροπούλου Κλειώ: ΤΕΙ Αθηνών
Χούντα Ειρήνη-Αγγελική: Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA U.S.A.

ΘΠ6. Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές ψηφιακής αφήγησης
ιστοριών στην εκπαίδευση
Αβούρης Νίκος: Πανεπιστήμιο Πατρών: Συντονιστής
Μπράτιτσης Θαρρενός: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΔΣ & ΕΤΠΕ:
Συντονιστής
Κορδάκη Μαρία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γιαννούτσου Νικολέτα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γκούσκος Δημήτριος: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λέπουρας Γιώργος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μακρή Κατερίνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. & ΕΚΠΑ
Μεϊμάρης Μιχάλης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νέζη Μαρία: Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Ξέστερνου Μαρία: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΘΠ7. Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση
Καρασαββίδης Ηλίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Συντονιστής
Κορδάκη Μαρία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Συντονίστρια
Αλεξίου Αικατερίνη: Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Βασιλείου Βασίλειος: Εκπαιδευτικός Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
Βούλγαρη Ηρώ: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαραγκός Κώστας: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Μπούτα Χαρίκλεια: Εκπαιδευτικός Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης
Παπαστεργίου Μαρίνα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΠ8. Εκπαιδευτική Ρομποτική
Κόμης Βασίλης: Πανεπιστήμιο Πατρών: Συντονιστής
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Φράγκου Στασινή: Εκπαιδευτικός ΠΕ4: Συντονίστρια
Αλιμήσης Δημήτρης: Edumotiva
Ατματζίδου Σουμέλα: Εκπαιδευτικός ΠE19
Γλέζου Κατερίνα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Δημητριάδης Σταύρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καραντράντου Ανθή: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Λουκάτος Δημήτρης: Εκπαιδευτικός ΠΕ12/ΠΕ19
Μισιρλή Αναστασία: Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Μιχαηλίδης Παναγιώτης: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος: Πανεπιστήμιο Πατρών
Φαχαντίδης Νίκος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Φεσσάκης Γιώργος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΘΠ9. Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των
ΤΠΕ
Μακρή Κατερίνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. & ΕΚΠΑ: Συντονίστρια
Παρασκευά Φωτεινή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Συντονίστρια
Αγγελή Χαρούλα: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αλεξίου Αικατερίνη: Εκπαιδευτικός ΠΕ19 & Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γασπαρινάτου Αλεξάνδρα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Κασιμάτη Αικατερίνη: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Κόλλιας Βασίλειος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαυρουδή Άννα: Norwegian University of Science and Technology
Ξέστερνου Μαρία: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παπαγιάννη Αικατερίνη: Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πετροπούλου Ουρανία: Εθνικό Μετσοβιο Πολυτεχνείο
Σμυρναίου Ζαχαρούλα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φραγκούλης Ιωσήφ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ψυχάρης Γιώργος: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΘΠ10. Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΔΣ ΕΤΠΕ: Συντονιστής
Τζιμογιάννης Αθανάσιος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Συντονιστής
Ακουμιανάκης Δημοσθένης: ΤΕΙ Κρήτης
Μικρόπουλος Αναστάσιος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΔΣ ΕΤΠΕ
Παπαδόπουλος Κώστας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τσιάτσος Θρασύβουλος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιόπελα Δήμητρα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φαχαντίδης Νικόλαος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

vii

ΘΠ11. Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική
Αξιοποίηση των ΤΠΕ
Γλέζου Κατερίνα: Εκπαιδευτικός ΠΕ19: Συντονίστρια
Γρηγοριάδου Μαρία: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Συντονίστρια
Δημητρακοπούλου Αγγελική: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δαγδιλέλης Βασίλειος: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ζιώβας Στέφανος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Καράκιζα Τσαμπίκα: Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κόμης Βασίλης: Πανεπιστήμιο Πατρών
Κουτσογιάννης Δημήτριος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κυνηγός Χρόνης: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λαδιάς Αναστάσιος: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής, Περιφέρειας Αττικής & ΔΣ
ΕΤΠΕ
Μικρόπουλος Αναστάσιος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νταλούκας Βασίλειος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Παπαδάκης Σπύρος: Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Πολίτης Παναγιώτης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τζιμογιάννης Αθανάσιος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φράγκου Στασινή: Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Ψύλος Δημήτριος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΘΠ12. STEM στην εκπαίδευση
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος: Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΤΠΕ: Συντονιστής
Ψυχάρης Σαράντος: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Συντονιστής
Γεωργιακάκης Πέτρος: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Δουκάκης Σπύρος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κολέζα Ευγενία: Πανεπιστήμιο Πατρών
Κορρές Κωνσταντίνος : Εκπαιδευτικός ΠΕ03
Καρατράντου Ανθή: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Λουκάτος Δημήτρης: Εκπαιδευτικός ΠΕ12/ΠΕ19
Μπράτιστης Θαρρενός: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΔΣ ΕΤΠΕ
Μπούμπουκα Μαρία: Εκπαιδευτικός ΠΕ12/ΠΕ19
Οικονομίδης Σαράντος: Εκπαιδευτικός ΠΕ04
Πανέτσος Σπυρίδων: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πολάτογλου Χαρίτων: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σωτηρόπουλος Δημήτριος : Εκπαιδευτικός ΠΕ04

ΘΠ13. Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ
Ρούσσος Πέτρος: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Συντονιστής
Σπηλιωτοπούλου Βασιλική: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Συντονίστρια
Βεκύρη Ιωάννα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

viii

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Δουκάκης Σπύρος: Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Εμβαλωτής Αναστάσιος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ξέστερνου Μαρία: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΘΠ14. ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση
Σοφία Ασλανίδου: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Συντονίστρια
Βασίλης Βαμβακάς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημητρακοπούλου Δημητρα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μουντρίδου Μαρία: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πασχαλίδης Γρηγόρης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

ix

Ευχαριστίες
Θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία και υλοποίηση 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
«Ένταξη και Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία», και ιδιαίτερα στην ΕΤΠΕ που μας εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση του συνεδρίου και τον
Πρόεδρο της ΕΤΠΕ, Τάσο Μικρόπουλο, για την πολλαπλή στήριξη και θετική συνδρομή του στα θέματα
που προέκυπταν στη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου. Επίσης, ευχαριστούμε όλο το ΔΣ της
ΕΤΠΕ που εξασφαλίζει τη συνέχεια στη διοργάνωση ετήσιων επιστημονικών συνεδρίων που αποτελούν
για την Ελληνική κοινότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς,
σημεία αναφοράς και συνάντησης.
Θερμές ευχαριστίες στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που φιλοξένησε στους χώρους της το συνέδριο και ιδιαίτερα:
στον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Σχολής, που στήριξαν την προσπάθεια και
αξιοποίησαν το συνέδριο ως μια ευκαιρία αναβάθμισης των υποδομών της, στους ανθρώπους της
Σχολής από την Τεχνική υπηρεσία, τον Ειδικό Λογαριασμό, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου που συνέβαλαν από τη σκοπιά τους στην εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του συνεδρίου
καθώς και στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που διέθεσαν εργαστήρια ευθύνης τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην οργανωτική επιτροπή για την πολύπλευρη στήριξη που παρείχε όλο το
διάστημα της προετοιμασίας του συνεδρίου και ιδιαίτερα στον Νίκο Ματζάκο για την κατασκευή και
διαχείριση του ιστότοπου του συνεδρίου, την οργάνωση των προεγγραφών στα επιμορφωτικά
εργαστήρια και τη διαχείριση εκτύπωσης των βεβαιώσεων σε συνεργασία με τη Μαρία Μουντρίδου, τη
Μαρία Μουντρίδου και Κατερίνα Μακρή για την επικοινωνία με τους εθελοντές φοιτητές, τη Νικολέτα
Γιαννούτσου για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του τόμου των πρακτικών, την Χαρά Μπούτα για το
συντονισμό των χορηγιών, τη Στασινή Φράγκου για τη διοργάνωση του catering και την οργάνωση της
γραμματείας του συνεδρίου, τη Μαρία Τζελέπη για τη συμβολή της στην επιμέλεια της αφίσας του
συνεδρίου, τη φωτογράφιση των εκδηλώσεων του συνεδρίου και τη διαχείριση του προφίλ του
συνεδρίου στο facebook, τη Γραμματική Τσαγκάνου για τη βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων του συνεδρίου
και τη συμβολή της στην αρχική επεξεργασία του τόμου των πρακτικών, τον Στέφανο Αρμακόλα και
Γιώργο Γώγουλο για τη διάδοση του συνεδρίου σε Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ευχαριστούμε θερμά κάθε μέλος της επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από 170 συνολικά
ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια τις 14 θεματικές περιοχές του
Συνεδρίου, για τη συμβολή και το έργο τους στη διαδικασία κρίσης των εργασιών που εξασφάλισε σε
μεγάλο βαθμό την ποιότητα του Συνεδρίου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εθελοντές φοιτητές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση και προετοιμασία
των χώρων της Σχολής, στη διεξαγωγή των εργαστηρίων αλλά και στη γραμματειακή, τεχνική και
γενικότερη υποστήριξη των δράσεων του συνεδρίου και τη θετική συμβολή τους στη διαμόρφωση
θετικού κλίματος για τους επισκέπτες συνέδρους και ιδιαίτερα τον Ρομπέρτο Νούσι για την υποστήριξη
στην προετοιμασία και λειτουργία των εργαστηριακών χώρων, την Νικολέτα Καλαφάτη για τη
διαμόρφωση του χάρτη των χώρων της Σχολής, τη Σταυρούλα Σκουλαρίκου για τη συμβολή της στη
διαμόρφωση των βεβαιώσεων, τον Γιάννη Πετρούλη για τη συμβολή του στη διαμόρφωση των
πρακτικών.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς του συνεδρίου, τoν Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, την Oracle
Acedemy, το ζαχαροπλαστείο Caravel, την Chipita, τη Διερευνητική Μάθηση, το ξενοδοχείο Arethousa,
το ζαχαροπλαστείο 'Φύσις' για τη στήριξή τους σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές.
Τέλος, ευχαριστίες στους προσκεκλημένους ομιλητές, σε όλους τους συνέδρους που
παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου, τους συγγραφείς που εμπιστεύτηκαν τις εργασίες τους
στο συνέδριο και τους διοργανωτές των εργαστηρίων που συνετέλεσαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση
γόνιμου διαλόγου και ενός πραγματικά διαδραστικού συνεδρίου.
Για τη συντονιστική επιτροπή
Κυπαρισσία Παπανικολάου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

x

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή ...............................................................................................................................................1

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ………………………………......…3
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές
εικόνες μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση……………………………..........................................4
Μ.-Λ. Δρακάτου, Απ. Γαλάνη, Ισ. Παρχαρίδης
Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές: μια βιβλιογραφική
επισκόπηση………………………………………………………………………………………….15
Στ. Ζιώγα, Κ.-Π. Καραμάνη, Θ. Κύρου, Λ. Μπαλωμένου, Φ. Μπούσδα, Ευ. Νούλη, Ελ.
Ντάγλα, Ελ. Πραμαντιώτη, Αικ. Σαργιώτη, Ερ. Σταμούλη, Αν. Μικρόπουλος
Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» στο γυμνάσιο: ιδέες μαθητών και
προσομοιώσεις του ψηφιακού σχολείου……………………………………………………….....27
Κλ. Νικολοπούλου
Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο:
Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας της ESA “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” –
Προτάσεις…....………………………………………………………………………………………37
Α. Καρατζά, Απ. Γαλάνη, Γ. Κουτρομάνος
Διερευνητικές δεξιότητες και μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών:
Ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης «Στατικός Ηλεκτρισμός»…….................................49
Αν. Θεμελή, Γ. Στεφανίδης, Κ. Καραγγελής, Ουρ. Πετροπούλου, Ι. Ψαρομήλιγκος
Διαθεματικό σχέδιο έρευνας για την εισβολή της αγγλικής γλώσσας μέσω των όρων των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ……………………….....…………….59
Γ. Αλεξούδα, Γ. Καλλίνης
Μεθοδολογίες συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές..….................69
Μ. Κορδάκη
Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης…………….......………80
Κ. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης
Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης
Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών ………………………................................91
Π. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης
Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των
τροφίμων……………………………………………………...…………………………………….101
Π. Κακαβάς, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης
Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη
«Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων» …………………………………………………..…111
Ι. Κακαβά, Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης
Συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην
υγεία……………………………..………………………………………………………………….119
Μ. Κορδάκη, Ελ. Βλάχου

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

xi

“BeMP”: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο σχεδιαστικό περιβάλλον
ChoiCo……………..………………………………………………………………………………..129
E. Παναγιώτου
We!Design!Fractions: ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετοχικής σχεδίασης για τη δημιουργία
μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για τα κλάσματα …..........................………………………….138
Β. Σιδηροπούλου, Γ. Παλαιγεωργίου
Συνεργατική συγγραφή της αφήγησης ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου για την ανάπτυξη
της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης ………………................….…………………………..149
Μ. Λάτση, Χ. Κυνηγός
Διαθεματική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης……………………………......………..160
Π. Ιατρού
Οικοδόμηση προ-αλγεβρικών εννοιών μέσω γενίκευσης ψηφιακών μοτίβων: Μελέτη
περίπτωσης σε μαθητές Ε’ & ΣΤ Δημοτικού …............………………………………………….171
Π. Γιαννακόπουλος, Γ. Φεσάκης
Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙΜ για την ανάπτυξη
μαθηματικών συζητήσεων που αναφέρονται σε στρατηγικές ……....…………………..……183
Β. Νικολιδάκης, Β. Παπαβασιλείου
Ανάλυση των έμφυλων χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων Πληροφορικής του
Γενικού Λυκείου …………………………………………………..……………………………….193
Στ. Παπαδάκης
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελλοντικών Νηπιαγωγών στον Προγραμματισμό Φορητών
Συσκευών………………………………………...…………………………………………………206
Μ. Καλογιαννάκης, Β. Ορφανάκης, Στ. Παπαδάκης, Ν. Ζαράνης
Ο ρόλος των δεδομένων στη διδακτική του προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών:
μία βιβλιογραφική επισκόπηση…………………............……………………………………….219
Μ. Ρόζου, Α. Λαδιάς, Σπ. Παπαδάκης
Δυσκολίες μαθητών Δημοτικού με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch…............………..231
Δ. Νικολός, Β. Κόμης
Οι φοιτητές σχεδιάζουν και αξιολογούν ένα MOOC για το Scratch ………………...………243
Α. Γρηγοριάδου, Β. Λέσκα, Γ. Καρανταΐδης, Α. Καρακώστας
Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού………...........................................253
Δ. Αγγελοπούλου, Β. Βερύκιος, Χ. Καραχρήστος, Η. Σταυρόπουλος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 2.0………………………265
Εκπαιδευόμενοι ως δημιουργοί και αξιολογητές μαθησιακών αντικειμένων μέσα από το
περιβάλλον του wiki……………………………………………………….......……………….…266
Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Μ. Γρηγοριάδου, Γρ. Τσαγκάνου
Μελέτη συμπαραγωγής κειμένου στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο του γλωσσικού
μαθήματος της Γ΄Γυμνασίου………………………………..........……………………………….276
Φ. Δελής, Αθ. Τζιμογιάννης

xii

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση…………………………………...……………288
Σ. Δράγος, Σπ. Παπαδάκης
Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και
αξιολόγηση…………………………..……………………………………………………………..298
Στ. Αρμακόλας, Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Μαγκάκη
Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υποψήφιων εκπαιδευτικών……..........……310
Ελ. Ζαλαβρά, Κ. Παπανικολάου
Παιδαγωγική Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια από υποψήφιους
εκπαιδευτικούς……………………………………………………………………….........……….320
Δ. Μαζαράκη, Κ. Παπανικολάου, Κ. Μακρή

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΤΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ……………………………………………...……………….334
Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες
Common Creatives………………...………………………………………………………………335
Κ. Ζερβού, Αλ. Σοφός
Επιδράσεις της κοινωνικής διάστασης και του ρόλου του συντονιστή σε περιβάλλοντα
μικτής μάθησης………………………………...........……………………………………………..345
Μ. Νικολοπούλου, Κ. Μακρή, Κ. Παπανικολάου
Διερεύνηση απόψεων και στάσεων ενήλικων εκπαιδευόμενων απέναντι στην
τηλεκπαίδευση……………….……………………………………………………………………..357
Ι. Γκουτσίδης, Π. Αντωνίου
Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Μέθοδος Επιμόρφωσης Δασκάλων: Στάσεις και
Απόψεις……………………………………………………………………………………………..369
Π. Θωμάδης
Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. Μία Μελέτη
Περίπτωσης στο μάθημα Γεωγραφίας της τάξης Στ’…………………………...………………381
Κ. Ναυπλιώτη, Αθ. Τζιμογιάννης
Μια εφαρμογή μικτής μάθησης για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο γυμνάσιο με τη
βοήθεια του moodle…………………………………….…………………………………………393
Μ. Μπούμπουκα, Δ. Παλαιογιαννίδης, Αρ. Φαλαγκάρας

ΜΟΝΤΕΛΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…………………………404
Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο πολιτιστικής μάθησης………………………………...………..405
Μ. Σαββοπούλου, Θ. Μπράτιτσης
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Διαδραστικής Ψηφιακής Ιστορίας για την ενότητα του φωτός
στο Δημοτικό Σχολείο……………………………………………………………………………..417
Α. Διαμαντάρα, Α. Βαρσάμου, Γ. Φεσάκης

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

xiii

Διδασκαλία κανόνα γραμματικής μέσω ψηφιακής αφήγησης: Τα ρήματα σε -ίζω...............430
Μ. Ρούσση, Θ. Μπράτιτσης
Διδασκαλία της ΝΕ ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας: Απόκτηση συνθετικής γνώσης (TPACK)
από
τους
εκπαιδευτικούς
κατά
τη
βηματική
κατασκευή
ψηφιακής
αφήγησης……………………………………………………….…………………………………..441
Κ. Παπαδόδημα, Σ. Γαστεράτου, Σ. Ρεμούνδου
Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της ΤΠΓΠ μέσα από τη διδασκαλία της
Μουσικής: Η σημασία του συναισθηματικού τομέα………………………………………..….454
Έλ. Μακρίδου, Χ. Αγγελή
Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του μοτίβου για νήπια μέσα από τις ΤΠΕ, τη
Λογοτεχνία και τη Μουσική: Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το σπίτι της
Μουσικής»………………….………………………………………………………………………467
Δ. Τσάφου-Αποστολοπούλου, Γ. Φεσάκης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.......................................................................……………479
Επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας για εκμάθηση στρατηγικών νοερών
υπολογισμών…………………………………….…………………………………………………480
Σ. Βαρβέρης, Γ. Παλαιγεωργίου, Χ. Λεμονίδης
Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:
Το παράδειγμα του εικονικού νησιού της μεσογειακής φώκιας…....................................……492
Ε. Φωκίδης, Φ. Χαχλάκη, Γ. Λιαράκου
«Αναγραμματισμοί»: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού
Σχολείου…………………………………………………………………………………………..504
Χ. Παναγιωτακόπουλος, Μ. Σαρρής, Α. Καρατράντου
Ένα ψηφιακό σενάριο – Τρία γνωστικά αντικείμενα: «Ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή
EuroVelo 6, Η αποστολή μας»……………………........…………………………………………516
Ε. Καλαϊτζίδου, Α. Δράκου
Βιωματική μετάβαση σε in transit διαδρομή: εικονική πραγματικότητα ή αλήθεια» Μέθοδος clil…………………………..…………………………………………………………….528
Ε. Καλαϊτζίδου, Δ. Αυγερινού, Χ. Μανώλης
Η χρήση των ΤΠΕ για την τρισδιάστατη απεικόνιση στη Βιολογία……………….…………539
Π. Στασινάκης, Μ. Καλογιαννάκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ………...…………………………………550
Μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες προγραμματισμού με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής
ρομποτικής…………………………………………………………………….........………………551
Αθ. Κοκκόρη
Using Raspberry Pi and Wyliodrin for teaching novice programmers in Secondary
Education……………………………………………...……………………………………………561
V. Orfanakis, St. Papadakis

xiv

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Εκπαιδευτικό σενάριο για εισαγωγή στον κόσμο της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού
με τη χρήση του Thymio Robot & του λογισμικού Aseba…….............................................….571
Αθ. Δημοπούλου
Δημιουργία φυσικής διεπαφής για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση
καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του Makey-Makey: Η βαλίτσα έκτακτης
ανάγκης……………………………………………………………………………………………..582
Κ. Παναγιωτοπούλου, Ι. Καζανίδης, Αύγ. Τσινάκος
Εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανασκόπηση της μακροχρόνιας
εφαρμογής
σε
σχολικό
περιβάλλον
μέσα
από
διαφοροποιημένες
προσεγγίσεις…………………………………......…………………………………………………594
Μ. Πατρινόπουλος
Η εκπαιδευτική ρομποτική ως αφόρμηση για τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων στην
πρωτοβάθμια
εκπαίδευση……………………………………………………….....................……………………604
Ελ. Καρκάνη
'ImproviSchool: Ένα διάχυτο σύστημα για την εκμάθηση μουσικής στη σχολική
τάξη………………………………….………………………………………………………………615
Χ. Πουλούλης και Γ. Παλαιγεωργίου'

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ…………………………….628
Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Σχολικό Βιβλίο για Μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες………………………………………..…………………………………..629
Π. Παναγοπούλου και Χ. Καραγιαννίδης
Διδασκαλία Μαθηματικών σε Παιδιά με Αυτισμό μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε
φορητές συσκευές…………………………………………............................……………………..642
Θ. Παπάζογλου, Χ. Καραγιαννίδης, Σ. Μαυροπούλου
Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
Δημοτικών Σχολείων σχετικά με τις ΤΠΕ……………………………………....……………….655
Κ. Κόττης, Π. Πολίτης
Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: βιβλιογραφική
ανασκόπηση………………………………………………………………………………………666
Π. Παναγίτσας, Σπ. Παπαδάκης
Το Arduino ως παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαίδευση STEM σε μαθητές με
αναπηρία...…………………………………………………………………………………………679
Δ. Τσιαστούδης, Χ. Πολάτογλου

STEM ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…………………………………….…………..689
Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM,
στην εκπαιδευτική διαδικασία…….……………………………………………………………..690
Π. Σταυρόπουλος, Σ. Οικονομίδης
Η αξιοποίηση του STEM στη μελέτη της οριζόντιας βολής……………………………………702
Ν. Κυριακόπουλος

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

xv

Η χρήση διαφορετικών πειραματικών εργαλείων για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού της Ε΄
τάξης του Δημοτικού……………………………………………………………............................713
Δ. Παντάζου, Μ. Καλογιαννάκης
Ανάκλαση του φωτός από την πλευρά της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED):
Σχεδιασμός, υλοποίηση προσομοιώσεων και προτάσεις για χρήση στην εκπαιδευτική
διαδικασία……………………………………………………………….....………………………725
Ηλ. Σιτσανλής, Χ. Πολάτογλου
Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο με τη
μεθοδολογία
STEM……………………………………………………………………........……………………..735
Α. Παλιούρας, Σ.Ψυχάρης
Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση….........…………747
Μ. Ιωάννου, Θ. Μπράτιτσης

ΤΠΕ
ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ...................................................................................................758
Διδάσκοντας πολυμέσα και οπτικοακουστικό γραμματισμό…………………………………759
Γ. Αλεξούδα , Σ. Ασλανίδου
“MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του μιντιακού
γραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση…………………………...................………..770
Ε. Μαυροματίδου, Γ. Κουτρομάνος
Ένα σύστημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας Πολυμέσων και Ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας
με χρήση WordPress………………………………………………………......…………………..783
Ε. Αδαμοπούλου, Π. Καραγιαννόπουλος, Β. Λουκούμη
Ο Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση………………………………………………………………………794
Π. Δόμβρος
Ο κινηματογράφος ως παράγοντας διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης σε παιδιά 6ης
Δημοτικού………………………………………………………………………………………….803
Π. Κωνσταντινίδης
Οι εκπαιδευτικοί ως δημιουργοί αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών βίντεο: απόψεις για τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα………………..........................……………………………..816
Γ. Παλαιγεωργίου, Α. Γιαννάκου

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΑΘΗΣΗ................................................................………….......………….....827
Σχέση έναντι Δράσης: Μια αναγκαία διάκριση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της
έννοιας της μεταβλητής με χρήση υπολογιστή………....……………………………………….828
Μ. Δεϊμέζης, Γ. Γυφτοδήμος
Πλαίσιο σχεδιασμού μαθημάτων για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής το οποίο
βασίζεται στους μηχανισμούς της παιγνιοποίησης και το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων
διερεύνησης……………………………………………..............………………………………….841

xvi

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Ι. Πετρούλης, Μ. Γρηγοριάδου, Κ. Παπανικολάου
Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή………………………….......…848
Χ. Σαμαράς, Β. Βερύκιος, Μ. Παπάζογλου

ΑΦΙΣΕΣ…………………………………………………………………………861
Η προώθηση της ανθρωπιστικής και διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης με τη
βοήθεια απλών εφαρμογών ΤΠΕ…........…………………………….................................……..862
Λ. Κουλουριώτη
Η τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες...................................................869
Α. Κοκκινάκη, Δ. Κοκκινάκη
Ένα ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το Σχολείο..............................................................................878
Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη
Τα παιχνίδια των λέξεων στις περιπέτειες της γραφής...............................................................885
Ι. Γεωργιάδου, Π. Μαντζανάρη
Διαθεματικές προσεγγίσεις με την χρήση του μαθηματικού λογισμικού Geogebra για την
διδασκαλία των Μαθηματικών και της Φυσικής.................................................................……891
Π. Αργύρη
ΤΠΕ και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας.........896
Β. Σουβατζόγλου, Α. Δημογέροντα
“Exploring the Mediterranean World”: ένα eΤwinning πρόγραμμα για την καταπολέμηση
των στερεοτύπων...............................................................................................................................902
Δ. Σαλονικίδης, Κ. Αντικουλάνη, Διον. Σαλονικίδης
«Διαβάζοντας» την πόλη με τη χρήση Τ.Π.Ε................................................................................908
Χ. Μιχαηλίδου, Δ. Σαλονικίδης, Κ. Αντικουλάνη
Αράχνη εναντίον μύγας -προσομοίωση με λογισμικό τριών διαστάσεων και κίνησης στο
σχολικό περιβάλλον………………………………………...............................................………..915
Κ. Ζυγούρης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη.
Εκπαιδευτικό
σενάριο
‘’Ο
εαυτός
μου
και
η
οικογένειά
μου’’............…………………………………………………………………………………........... 921
Μ. Μπαλωμένου
Συνεργατική διδακτική παρέμβαση στη θεματική της ενέργειας μέσω ΤΠΕ στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση..............…………………………………………………………........927
Ο. Βλάχου, Σ. Ευαγγελάτου, Αικ. Σγούρου
Exploring Ubiquitous and Mobile Computing to Leverage STEM Education: A Second
Educational Scenario…………………………………………………………...………………….934
Κ. Δελισταύρου, Αχ. Καμέας
Where
in
Europe?
Ένα
ψηφιακό
ταξίδι
στην
Ευρώπη
μέσω
eTwinning…...........................................………………………...…………………………………941
Μ. Ζερβού, Κ. Ζαμπούλη

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

xvii

Αξιοποίηση web2.0 υπηρεσιών και εφαρμογών για την υποστήριξη της διδασκαλίας
φιλολογικών μαθημάτων «Υποστηρίζοντας τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου με
αφορμή την ελληνική επανάσταση»……………………………………………………………..948
Κ. Δαβάκη, Μ. Κονταξή, Α. Στούμπα, Α. Χαλκίδης
Ανάλυση του μεταφραστικού εργαλείου της Βικιπαίδεια και χρήσεις του στην
Εκπαίδευση……................................................................................................................................955
Μ. Ηλιάδου, Μ. Μαγιολαδίτης, Κ. Σταμπουλής
Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ……………...........................................................963
Α. Παπαδημητρίου
Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης
εκπαιδευτικών
στην
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση.
Μια
αφηγηματική
έρευνα...............…………………………………..............................................................................970
Π.Μ. Γρίλλια, Μ. Δασκολιά
Μελέτη συναισθηματικών πτυχών της μάθησης στην επιμόρφωση Ενηλίκων: μια
νευροεκπαιδευτική σκοπιά…................….....................................................................………….977
Εμ. Μόρτος, Αικ. Μακρή
Ψηφιακές
εφαρμογές
ως
εργαλείο
για
τη
διδασκαλία
των
ξένων
γλωσσών...…………………………………………................................................………………..984
Τ. Θεοφανέλλης, Ι.Σαμοθρακή
Ηλεκτρονικές κοινότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η επίδρασή
της σε μαθησιακές επιδόσεις νοερών υπολογισμών αφαίρεσης μαθητών δημοτικού
σχολείου………..........................……………………………...........................................................990
Κ. Μαστροθανάσης, Σ. Κατσιφή-Χαραλαμπίδη, Κ. Ζερβουδάκης
Θεωρητικά ιστορικά και οντολογικά προαπαιτούμενα για μία αποτελεσματική διδασκαλία
STEM στην Τεχνική Εκπαίδευση ...................................................................................................997
Δ. Κοτσιφάκος, Χ. Δουληγέρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ....................................................................................................1004
Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου συνεργατικής μάθησης με το ολοκληρωμένο
περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE................................................................................1005
K. Michos, Y. Dimitriadis, K. Manathunga, D. Hernández-Leo
Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη…………………..1011
Σ. Σέργης, Δ. Σάμψων
Ψηφιακά αποθετήρια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών έργων…………………………………...1017
Π. Αργύρη
Επιμορφωτικό εργαστήριο για το λογισμικό «ChoiCo»: Ένα διαδικτυακό περιβάλλον για
τον σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών………………………………………………………….1022
Μ. Γριζιώτη, Χ. Κυνηγός, Μ. Ξένος
«Φωτιά στο Δάσος» - Διδασκαλία εννοιών πολυπλοκότητας με χρήση μοντέλων σε
πολυπρακτορικό περιβάλλον προσομοιώσεων (NetLogo)…………………………………...1029
Α. Χαλκίδης, Α. Γκιόλμας, Α. Στούμπα, Μ. Κονταξή, Κ. Σκορδούλης

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

xviii

Εξοικείωση με το λογισμικό Easy Java Simulations και το μικροελεγκτή τύπου Arduino για
δημιουργία προσομοιώσεων STEM…………………………………………………………….1035
Δ. Μαστοροδήμος, Σ. Ψυχάρης
Αναπτυξιακές πλατφόρμες και εργαλεία λογισμικού στο σύγχρονο σχολείο (arduino,
rasberry, BBC microbit)………………………………………………………………………..1042
Π. Παπάζογλου, Σ.-Π. Λιωνής
Arduino και πειράματα Φυσικών Επιστημών από απόσταση……………………………….1048
Ν. Λίντσιος, Σ. Αρτέμη, Χ. Πολάτογλου
Εισαγωγή στην Ρομποτική και τον Προγραμματισμό με τη χρήση του ρομπότ Thymio & του
λογισμικού Aseba………………………………………………………………………………...1054
Β. Κόμης, Α. Δημοπούλου, Ι. Θεοδωροπούλου, Χ. Ζιάτα, Α. Μισιρλή, Σ. Τσοβόλας, Ν.
Δαπόντες
Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison - Ελέγχω, προγραμματίζω,
κατασκευάζω ρομπότ…………………………………………………………………………….1060
Κ. Γλέζου
Μαθητές και δάσκαλοι ως δημιουργοί απτικών εκπαιδευτικών εφαρμογών……………...1067
Γ. Παλαιγεωργίου
Ανάλυση Δεδομένων και Έλεγχος Υποθέσεων με τεχνολογία Python/pandas……………1073
Σ. Δημητριάδης
Διδασκαλία Πληροφορικής με την python……………………………………………………1077
Ν. Αβούρης
Ψηφιακές Πηγές και Έντεχνος Συλλογισμός στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα………….1082
Κ. Μέλλιου, Θ. Μπράτιτσης
Τεχνολογικά υποστηριζόμενη αξιοποίηση έργων τέχνης για την καλλιέργεια δημιουργικής
και κριτικής σκέψης στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών………………………………...1086
Σπ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης
Από την ψηφιακή αφήγηση στην Επαυξημένη Πραγματικότητα. Υλικό από μαθητές για
μαθητές…………………………………………………………………………………………….1093
Δ. Ράμμος, Θ. Μπράτιτσης
Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μοντέλων ιστοριογράφησης
για την κατασκευή ψηφιακών αφηγήσεων…………………………………………………….1099
Μ. Κορδάκη, Π. Κακαβάς, Κ. Κακαβάς, Ι. Κακαβά

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ........................................................................1107



Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

1

Εισαγωγή
Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» οργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό
Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και αποτελεί
συνέχεια των ομότιτλων συνεδρίων. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην προβληματική του ρόλου
που μπορεί η τεχνολογία να διαδραματίσει για να ενισχύσει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών κάθε
ηλικίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην πρόκληση της οργάνωσης του συγκεκριμένου συνεδρίου, το οποίο έχει ένα σαφή
προσανατολισμό προς την εκπαιδευτική πράξη, απαντήσαμε υιοθετώντας δύο βασικές αρχές: (α) τη
σύνθεση θεωρίας και πράξης, και (β) τη συνέργεια ανθρώπων τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και
από τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, οργάνωσης και
υλοποίησης του συνεδρίου. Η πρόθεσή μας ήταν οι συγκεκριμένες αρχές να δημιουργήσουν τις
συνθήκες, ώστε το συνέδριο να αποτελέσει ένα πεδίο σύνθεσης δυνάμεων που η συνισταμένη τους θα
καταφέρει να επηρεάσει τη σχολική πραγματικότητα και, τελικά, να φθάσει στους μαθητές και τις
μαθήτριες.
Με γνώμονα λοιπόν τη σύνθεση θεωρίας και πράξης, στο πλαίσιο του συνεδρίου προσκλήθηκαν (α)
ερευνητικές εργασίες που παρουσιάζουν ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες, (β)
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που
ενσωματώνουν ΤΠΕ και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αποτιμηθεί ως προς
την εκπαιδευτική τους αξία, (γ) συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας σε θέματα που ενδιαφέρουν ευρύτερα
την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι επίκαιρα, καινοτομικά ή προκαλούν
διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις, καθώς και (δ) προτάσεις διοργάνωσης εργαστηρίων με
έμφαση σε ψηφιακά περιβάλλοντα-προϊόντα (κατά προτίμηση ΕΛ/ΛΑΚ) που ενδιαφέρουν
εκπαιδευτικούς και ερευνητές, καινοτόμες πρακτικές και τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των ψηφιακών
τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, υποβλήθηκαν συνολικά 140 προτάσεις ερευνητικών εργασιών και
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 18 επιμορφωτικών εργαστηρίων και μίας στρογγυλής τράπεζας. Αποδεκτές έγιναν
75 ως πλήρεις εργασίες (ερευνητικές εργασίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις) και 21 αναρτήθηκαν ως
αφίσες καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεματικών περιοχών από το χώρο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Στο πρώτο και δεύτερο μέρος του τόμου των πρακτικών θα βρείτε τα κείμενα των εργασιών αυτών
αντίστοιχα. Επιπλέον, στον ιστότοπο του συνεδρίου (https://etpe2017.aspete.gr) έχουν αναρτηθεί οι
αφίσες που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δεκαεπτά (17)
επιμορφωτικά εργαστήρια από σημαντικούς ερευνητές του χώρου και εκπαιδευτικούς, την περιγραφή
των οποίων θα βρείτε στο τρίτο μέρος των πρακτικών, ενώ το υλικό των περισσοτέρων από αυτά
διατίθεται στον ιστότοπο του συνεδρίου. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση της κοινότητας
στην πρόσκληση προτάσεων όσο και συμμετοχής στα εργαστήρια που τελικά εγκρίθηκαν ήταν
εξαιρετική, τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από εκπαιδευτικούς. Αυτό το επισημαίνουμε καθώς
αναδεικνύει τη δυναμική μιας πιο πρακτικής και διαδραστικής διάστασης στο συγκεκριμένο συνέδριο.
Στη στρογγυλή τράπεζα "Ψηφιακές Τεχνολογίες και εκπαιδευτικοί: προσεγγίσεις στα προγράμματα
επιμόρφωσης" με ομιλητές τους X. Ζαγούρα, B. Κόμη, Χ. Κυνηγό, Β. Δαγδιλέλη, Δ. Ψύλλο, Γ. Σαλονικίδη
συζητήθηκαν οι θεωρητικές τάσεις στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών, θέμα που απασχολεί
ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση την Ελληνική κοινότητα των εκπαιδευτικών. Παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν οι στόχοι, οι δομές, και στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος Β Επιπέδου καθώς και οι
νέες προοπτικές του στην τρέχουσα φάση. Επίσης, οι συνομιλητές αναφέρθηκαν σε παραδείγματα από
τα προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας καθώς και
στη δομή και το περιεχόμενο του νέου προγράμματος επιμόρφωσης Β1.
Ιδιαίτερο στοιχείο του συνεδρίου αποτέλεσαν επίσης οι 4 κεντρικές ομιλίες, δύο από τις οποίες
συνοδεύτηκαν από εργαστήρια, που μας ενημέρωσαν τόσο για τα διεθνή πεπραγμένα στο χώρο της
μάθησης που ενισχύεται από ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και για καλές πρακτικές ενδοσχολικής
επιμόρφωσης στη χώρα μας. Συγκεκριμένα:
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Η Elvira Popescu, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Computers and Information Technology
Department του Πανεπιστημίου της Craiova στη Ρουμανία, έδωσε μία ομιλία με τίτλο "Fostering
collaborative learning with social media tools", στη διάρκεια της οποίας παρουσίασε μία επισκόπηση
προτεινόμενων προσεγγίσεων για το σχεδιασμό κοινωνικών μαθησιακών περιβαλλόντων.
2. Η αναλυτική εκπαιδευτικών δεδομένων που αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα
εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και
αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδομένων από τους εκπαιδευτικούς αποτέλεσαν βασικά θέματα της
ομιλίας με τίτλο "Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στη Σχολική Πράξη" που δόθηκε από τον
Δημήτριο Σάμψων, Καθηγητή Μαθησιακών Τεχνολογιών και Διευθυντή Έρευνας στην
Παιδαγωγική Σχολή του Curtin University στο Perth της Αυστραλίας. Η ομιλία συνοδεύτηκε από
το εργαστήριο "Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στη Σχολική Τάξη".
3. Η ομιλία με τίτλο "Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ως αντικείμενο μάθησης και δράσης
μιας συνεργατικής κοινότητας εκπαιδευτικών: Μια μελέτη περίπτωσης" που πραγματοποιήθηκε από την
Τσαμπίκα Καράκιζα, Σχολική Σύμβουλο Πληροφορικής, και Μαρία Μιχάλη, Φιλόλογο, εστίασε
στην εμπειρία της λειτουργίας ομάδας ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την παιδαγωγική
αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε ένα γυμνάσιο του Νοτίου Αιγαίου.
4. Οι προκλήσεις και δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης με την χρήση ΤΠΕ, καλές πρακτικές
σχεδίασης και ενορχήστρωσης, καθώς και το υπολογιστικό περιβάλλον ILDE (http://ilde.upf.edu/)
αποτέλεσαν θέματα της ομιλίας με τίτλο "Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές και ενορχηστρωτές καινοτόμου
συνεργατικής μάθησης βασισμένης στις ΤΠΕ. Καλές πρακτικές και συστήματα υποστήριξης" του Γιάννη
Δημητριάδη, Καθηγητή στη Σχολή Telecommunications Engineering του University of Valladolid
στην Ισπανία. Η ομιλία συνοδεύτηκε από το επιμορφωτικό εργαστήριο "Σχεδίαση & υλοποίηση
καινοτόμου συνεργατικής μάθησης με το περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE ".
Τέλος, στη διάρκεια του συνεδρίου τιμήθηκε η χαρισματική καθηγήτρια και δασκάλα πολλών από εμάς,
αγαπημένη φίλη και πολύτιμη συνάδελφος, η ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ Μαρία Γρηγοριάδου, για την
ουσιαστική και μακροχρόνια συμβολή της στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Για
το έργο και το ήθος της κας Γρηγοριάδου μίλησαν πανεπιστημιακοί και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
ανάμεσά τους και ο ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ Γεώργιος Φιλοκύπρου που υπήρξε πρωτοπόρος στην
προσπάθεια σύνθεσης Πληροφορικής και Εκπαίδευσης. Η Μαρία Γρηγοριάδου υπήρξε μέλος ΔΕΠ στο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ από το 1990 και η συμβολή της στο χώρο της
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και ιδιαίτερα της Διδακτικής της Πληροφορικής είναι πολυδιάστατη
συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης.
Όλα τα παραπάνω ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας με στόχο την πραγματοποίηση ενός
διαδραστικού συνεδρίου στη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που
αναδείχθηκαν σε εργασίες και κεντρικές ομιλίες αλλά και δοκιμάστηκαν στην πράξη στη διάρκεια των
εργαστηρίων. Εδώ θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τη συντονιστική επιτροπή για τη λειτουργική
μας συνεργασία όλο το διάστημα της οργάνωσης του συνεδρίου και κατά την διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, και ιδιαίτερα την Αγορίτσα Γόγουλου
για τη διαρκή στήριξη, τον συντονισμό των εργαστηρίων, και την πολύτιμη συμβολή της στην επιμέλεια
της αφίσας του συνεδρίου, τον Θαρρενό Μπράτιτση για τη διαχείριση του συστήματος διαχείρισης των
εργασιών του συνεδρίου, τον Τάσο Λαδιά για τη συμβολή του στη διαμόρφωση του προγράμματος του
συνεδρίου, τον Δημήτρη Ζυμπίδη και το Γιάννη Τζωρτζάκη για τη διάδοση του συνεδρίου σε Α/βάθμια
και Β/βάθμια εκπαίδευση, και τον Χρήστο Παναγιωτακόπουλο για τις πολύτιμες συμβουλές του στη
διαχείριση διαφόρων θεμάτων.
Θα ήθελα να κλείσω υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο συνέδριο είναι δωρεάν, δεν έχει κόστος
για τους συνέδρους. Ό,τι προσφέραμε στη διάρκεια των 3 ημερών ήταν αποτέλεσμα εθελοντικής
εργασίας, και χορηγιών. Έτσι αποδείξαμε για μία ακόμη φορά στην πράξη ότι ακόμη και όταν λεφτά
δεν υπάρχουν εμείς μπορούμε να δημιουργούμε και να μεγαλουργούμε ... "δεν είναι η δόξα δεν είναι τα
λεφτά είναι του δρόμου η χαρά...".
Κυπαρισσία Παπανικολάου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την
τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές
εικόνες μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση
Δρακάτου Μαρία-Λουίζα1, Γαλάνη Αποστολία1, Παρχαρίδης Ισαάκ2
1

mldrakatou@gmail.com, ligalani@primedu.uoa.gr, parchar@hua.gr
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
2
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, εστιάζει σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση που είχε ως
στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την Τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές
εικόνες, μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση, και τη δημιουργία κινήτρων σε αυτούς για ενασχόλησή
τους με τη Γεωπληροφορική και τις εφαρμογές της. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 90
μαθητών Α’ Λυκείου. Στόχος της ήταν η γνωριμία των μαθητών με την Τηλεπισκόπηση και η
αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων για την λήψη αποφάσεων γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα
από τη μελέτη περίπτωσης με τίτλο «Αποψίλωση του δάσους της βροχής». Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι αν και οι περισσότεροι μαθητές (60%) δεν είχαν έρθει σε επαφή προηγουμένως με τις δορυφορικές
εικόνες φάνηκε να ανταποκρίνονται θετικά στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση του
θέματος. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι μαθητές κατανοούν την σπουδαιότητα των δορυφορικών
εικόνων και τις προτείνουν ως εργαλεία στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Λέξεις κλειδιά: Δορυφορικές εικόνες, μη τυπική εκπαίδευση, τηλεπισκόπηση

Εισαγωγή
Οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις μέρες μας έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμες και περισσότερο
προσβάσιμες στην καθημερινή ζωή από ποτέ. Οι περισσότεροι νέοι έρχονται καθημερινά σε
επαφή έμμεσα ή άμεσα με αυτές, κυρίως μέσα από τη χρήση ή την απεικόνιση πληροφοριών
που αφορούν το χώρο (smartphones, tablets, πλοηγοί, κλπ). Η γνώση του πώς να συλλέξει
κανείς πληροφορίες γύρω από γεωγραφικά και γεωεπιστημονικά θέματα μέσα από
σύγχρονες και υψηλής τεχνολογίας πηγές, όπως οι δορυφόροι, είναι μια αυξανόμενη
ανάγκη την οποία καλείται να καλύψει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικότερα
στην διδασκαλία και εκπαίδευση των μαθητών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, έχει
ως στόχο να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των τελευταίων γύρω από τη χρήση
νέων τεχνολογιών, αλλά και να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν τη
Γη ή σε σύγχρονα ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως είναι η κλιματική
αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η απώλεια της βιοποικιλότητας, ο
υπερπληθυσμός, η ξηρασία, η φτώχεια κ.ά. Με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης και την
επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων άλλωστε, οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα να
απεικονίζουν, να αξιολογούν και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τα περιβαλλοντικά,
γεωγραφικά και χωρικά δεδομένα (Makinster et al., 2014).
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Κι όμως, η πραγματικότητα του σύγχρονου σχολείου απέχει κατά πολύ από την
παραπάνω προσέγγιση αφού, δεδομένης της ανάπτυξης που ήδη υπάρχει γύρω από τα
θέματα αυτά, η Τηλεπισκόπηση, οι δορυφορικές εικόνες, αλλά και η χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι διάφορες δορυφορικές εφαρμογές απουσιάζουν από την
εκπαίδευση (Ditter et al., 2015).

Τηλεπισκόπηση, δορυφορικές εικόνες και μη τυπική εκπαίδευση
Η Τηλεπισκόπηση είναι ουσιαστικά η επιστήμη της απόκτησης πληροφοριών για μια
οντότητα, μια περιοχή ή ένα φαινόμενο, μέσα από την ανάλυση δεδομένων που έχουν
αποκτηθεί από μια συσκευή η οποία δεν είναι σε επαφή με το υπό παρακολούθηση
αντικείμενο (Lillesand et al., 2014).
Η απόκτηση των δεδομένων πραγματοποιείται από δορυφόρους οι οποίοι
χρησιμοποιούν ειδικούς αισθητήρες που καταγράφουν το ηλεκτρομαγνητικό σήμα που
ανακλάται από τους γήινους στόχους. Όταν η πληροφορία που καταγράφεται πάρει τη
μορφή εικόνας, χρειάζονται πολύ ειδικές μέθοδοι για την ανάλυση και την ερμηνεία τους.
(Παρχαρίδης, 2015).
Οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν βασικό εργαλείο της Γεωγραφίας καθώς έχουν
πολυδιάστατες χρήσεις. Επιτρέπουν τη μετάδοση πληροφοριών που συχνά είναι δύσκολο να
εκφραστούν λεκτικά (Dhimitri & Duri, 2015) και προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια για τη
διερεύνηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον (Sivanpillai &
Driese, 2008).
Η ενσωμάτωση της Τηλεπισκόπησης στην εκπαίδευση ως τρόπου συλλογής και
επεξεργασίας πληροφοριών, οδηγεί σε μια διαφορετική προσέγγιση των θετικών επιστημών.
Οι δορυφορικές εικόνες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο των γεωχωρικών τεχνολογιών που
ενισχύει και υποστηρίζει την χωρική σκέψη (Bodzin, 2011). Διάφορες έρευνες (Huber, 1983;
Kirman & Nyitrai, 1998; Klagges et al., 2002) δείχνουν ότι οι δορυφορικές εικόνες έχουν
χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ως εργαλείο χωρικής σκέψης που βοηθά τους μαθητές, να
εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου
στη γήινη επιφάνεια και στο περιβάλλον. Γενικά η ενσωμάτωση των τεχνολογιών της
τηλεπισκόπησης στην εκπαίδευση, μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη εμπλουτισμένου
μαθησιακού περιβάλλοντος που προωθεί δεξιότητες υψηλής διανόησης, ουσιαστικής
μάθησης και επιστημονικής έρευνας (Bowman, 2015; Makinster et al., 2015, Κάβουρας κ.ά.,
2016).
Ένα από τα οφέλη που προκύπτει από τη χρήση δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση
είναι και η καλλιέργεια του χωρικού εγγραματισμού, που εμπεριέχει την ανάπτυξη
ποικίλων δεξιοτήτων όπως: τη δυνατότητα της κατάκτησης και της επικοινωνίας της
γνώσης με τη μορφή χάρτη, την κατανόηση και την αναγνώριση του κόσμου από ψηλά και
την κατανόηση ότι η Γεωγραφία δεν είναι μόνο γνώση τοπωνύμιων αλλά και βάση για την
οργάνωση της χωρικής πληροφορίας (Goodchild, 2006).
Επιπλέον με τη χρήση δορυφορικών εικόνων στην γεωγραφική εκπαίδευση, οι μαθητές
μπορούν να χαρτογραφήσουν τις χωρικές διαστάσεις των αντικειμένων, να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη ενός φαινομένου στην επιφάνεια της Γης, να ανιχνεύσουν
και να εντοπίσουν τις επιπτώσεις που προκαλούνται από μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα, ένα
σεισμό, κ.ά. (Παρχαρίδης, 2015). Όπως αναφέρεται στον Bodzin (2011), έχει αποδειχθεί ότι η
χρήση τους είναι σημαντική στην κατανόηση του περιβάλλοντος και στη λήψη υπεύθυνων
περιβαλλοντικών αποφάσεων, όσον αφορά τις χρήσεις γης.
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Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακολούθηση και καταγραφή της Γης και των
φαινομένων που συμβαίνουν σε αυτή μέσα από τις δορυφορικές εικόνες αποτελεί σήμερα
σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη του περιβάλλοντος αλλά και για την γεωγραφική και
περιβαλλοντική εκπαίδευση γενικότερα. Ο σχεδιασμός, μάλιστα Προγραμμάτων Σπουδών
(Π.Σ.) που να προωθούν την επιστημονική σκέψη και την εμβάθυνση στις περιβαλλοντικές
επιστήμες μέσω της χρήσης των δορυφορικών εικόνων, κρίνεται αναγκαίος (Bodzin, 2011).
Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών,
παρουσιάζεται μια έντονη ενίσχυση στη χρήση των δορυφορικών εικόνων προκειμένου να
συλλεγούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να
ερμηνεύσουν θέματα που αφορούν τη Γη και το Περιβάλλον (Caldwell, 2000).
Η τάση αυτή φαίνεται πως έχει περάσει και στα πιο πρόσφατα Π.Σ. του ελληνικού
σχολείου. Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας Γυμνασίου για το «Νέο
Σχολείο» (2011), αναφέρεται ότι βασικός σκοπός του μαθήματος της Γεωγραφίας είναι να
μάθουν οι μαθητές «να σκέπτονται με όρους χωρικής ανάλυσης και να χρησιμοποιούν χάρτες,
δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, άλλες εικόνες/φωτογραφίες και τις νέες τεχνολογίες
συμπεριλαμβανομένων και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), για να αποκτήσουν,
να αναλύσουν και να παρουσιάσουν / οπτικοποιήσουν πληροφορίες.» Επιπλέον, συνιστάται σε
πολλές περιπτώσεις ως επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό η χρήση δορυφορικών εικόνων για την
μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος όπως η αλλαγή στη στάθμη μια λίμνης στο πέρασμα
των χρόνων (ΠΣ Γεωγραφίας Γυμνασίου για το «Νέο Σχολείο», 2011). Από το
προαναφερθέν ΑΠΣ «απουσιάζουν οδηγίες σχετικές με την ποιότητα και το είδος των δορυφορικών
εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική τάξη, τον τρόπο που μπορεί να τις αξιοποιήσει
ή να τις διαβάσει ο μαθητής, τις ενότητες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν. Αν αναλογιστούμε ότι το
μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας δίνεται ως δεύτερη ανάθεση σε ένα πλήθος ειδικοτήτων που λόγω
της επιστήμης τους δε γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Γεωλογία
και Γεωγραφία, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τελικά η αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων στην
τάξη μάλλον παραμένει μόνο στο σχεδιασμό. Τέλος, από την προτεινόμενη βιβλιογραφία απουσιάζουν
πηγές αλλά και λογισμικά που σχετίζονται με τις δορυφορικές εικόνες και προσφέρονται υπό την άδεια
των creative commons για εκπαιδευτική χρήση στο διαδίκτυο» (Γαλάνη, 2016).
Βεβαίως, η μάθηση ως συνεχής διεργασία που συντελείται δια βίου και χρησιμοποιεί
διάφορους τρόπους και μέσα, δεν ολοκληρώνεται μόνο μέσα από ένα ιεραρχημένο,
δομημένο και οργανωμένο χρονικά σε βαθμίδες συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα
(τυπική εκπαίδευση). Η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τη μαθησιακή διαδικασία και
κυρίως µε τη δια-βίου μάθηση µας οδηγεί στην ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων που
σχετίζονται με την Τηλεπισκόπηση μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης η οποία αφενός
καλείται να απαντήσει πειστικά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, αφετέρου καλείται
σε πολλές περιπτώσεις να «θεραπεύσει» τα κενά που δημιουργούνται από τις παθογένειες
του εκπαιδευτικού συστήματος με κύρια τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πολιτική.
Ως μη τυπική εκπαίδευση ορίζεται μια οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους,
απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τη
δια βίου μάθηση και επιμόρφωση των μαθητών (Brennan, 1997; Κολιόπουλος, 2005; Eshach,
2007; Χαλκιά, 2012).
Η μη τυπική μάθηση και η δραστηριότητα των μαθητών έξω από τις σχολικές αίθουσες
αποτελεί τρόπο δημιουργικής μάθησης. Σύμφωνα με τον Αντωνίου (2012) φαίνεται ότι η μη
τυπική εκπαίδευση παρέχεται στους μαθητές για ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους με τρόπο που να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα περιβαλλοντικά
ζητήματα.
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Σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Σκοπός της παρέμβασης, ήταν οι μαθητές ακολουθώντας τα βήματα που τους προτείνονται
να μπουν σε ρόλο ερευνητή, να γνωρίσουν τις δορυφορικές εικόνες και να διερευνήσουν
πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου να καταγράψουν ένα περιβαλλοντικό
πρόβλημα (αποψίλωση) στο δάσος του Αμαζονίου. Επιπλέον, στόχευε οι μαθητές: να
εμπλακούν με τις φυσικές επιστήμες, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος, να
κινητοποιηθούν, να συνειδητοποιήσουν πώς οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην
παρακολούθηση και καταγραφή του περιβάλλοντος.
Κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση διερευνήθηκαν ακόμη:
α) Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για την Τηλεπισκόπηση και πιο συγκεκριμένα
για τις δορυφορικές εικόνες.
β) Η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις δορυφορικές εικόνες και την χρήση
τους μέσα από δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Δείγμα
Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο μη τυπικής
εκπαίδευσης κατά την διάρκεια επίσκεψης μαθητών σε χώρο μουσείου. Στην παρέμβαση
πήραν μέρος 90 μαθητές Α’ Λυκείου από τρία Λύκεια της Αττικής (τυχαίο δείγμα). Και τα
τρία σχολεία, πραγματοποίησαν την επίσκεψή τους στα πλαίσια του μαθήματος Γεωλογία
και Διαχείριση Φυσικών Πόρων. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 90 λεπτά
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που δαπανήθηκε για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου.

Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου το οποίο
δόθηκε στους μαθητές στο τέλος της παρέμβασης. Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι μαθητές
είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν με «ναι ή όχι» αιτιολογώντας την απάντησή τους ή
προτείνοντας οι ίδιοι διαφορετικές απαντήσεις. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές απάντησαν
ανώνυμα στις ερωτήσεις, γνωρίζοντας ότι δεν αξιολογούνται.

Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό (σενάριο, καρτέλες, φύλλα εργασίας) ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε: α) να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας των εννοιών που προσεγγίστηκαν με
αυτές που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο, β) να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε
θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων, γ) να χρησιμοποιηθεί
από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να το εντάξουν σε μαθήματα STEM, Γεωγραφίας, ή σε
δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δ) να αποτελέσει πρόταση προς την κατεύθυνση του
εμπλουτισμού του υλικού που προσφέρεται στην τυπική εκπαίδευση με πιο καινοτόμο
διδακτικά και μεθοδολογικά υλικό.

Σενάριο
Στην αρχή της παρέμβασης οι μαθητές συζήτησαν για το «δάσος της βροχής» ως
οικοσύστημα, τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, το ρόλο του σε παγκόσμιο
επίπεδο και έγινε μια προσπάθεια να το προσεγγίσουν αισθητηριακά (όραση, ακοή,
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όσφρηση). Εντόπισαν στο χάρτη τις περιοχές του πλανήτη στις οποίες απαντώνται δάση της
βροχής όπως επίσης και την περιοχή στην οποία θα διεξαγόταν το σενάριο (Βραζιλία,
Ροντόνια) (Rodonia case study, ESA).
Προκειμένου να εντοπίσουν τις ανθρώπινες δράσεις στο δάσος της βροχής, κλήθηκαν να
συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων. Χωρίστηκαν σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Σε κάθε μια
από τις ομάδες δόθηκε μία καρτέλα με έναν διακριτό ρόλο που ανταποκρινόταν σε κάποιο
άτομο που ζει και δραστηριοποιείται στα τροπικά δάση: Επιστήμονας περιβάλλοντος,
Κτηνοτρόφος, Γηγενής, Έμπορος φαρμακευτικών φυτών, Ανθρακωρύχος, Έμπορος
τροπικών ζώων, Ιδιοκτήτης φυτείας καφέ, Έμπορος ξυλείας. Προκειμένου το σενάριο να
είναι πιο ρεαλιστικό, αλλά και να κατανοήσουν οι μαθητές το χαρακτήρα που καλούνταν
να υπηρετήσουν, δίδονταν ακόμη τα ακόλουθα στοιχεία: η φωτογραφία του προσώπου, το
όνομά του, οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις του και κάποιο λεξιλόγιο σχετικό με τη δράση
του.
Συνοδευτικά για τον κάθε χαρακτήρα δόθηκε σε κάθε ομάδα μια σελίδα από το
διαδίκτυο στην οποία αναπτυσσόταν ένα σχετικό με το επάγγελμα θέμα και οι αρνητικές
επιπτώσεις για το δάσος (π.χ. ο κτηνοτρόφος έλαβε μία ιστοσελίδα που αναφερόταν στις
«Επιπτώσεις της εκτροφής των ζώων για το τροπικό δάσος»). Οι μαθητές μελέτησαν το
χαρακτήρα τους, διάβασαν το επιπλέον υλικό και κράτησαν σημειώσεις. Στη συνέχεια ένα
μέλος από κάθε ομάδα υποδύθηκε τον χαρακτήρα και σε μονόλογο ενός λεπτού ανέπτυξε τη
δράση του και επιχειρηματολόγησε για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του ρόλου του στο
δάσος.
Την επιχειρηματολογία των μαθητών ακολούθησε ένα σήμα περιβαλλοντικού κινδύνου
λόγω της υπερεκμετάλλευσης του δάσους, το οποίο κινητοποίησε τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Περιβάλλοντος και το οποίο όριζε τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των
ατόμων που δραστηριοποιούνταν στο δάσος με αντάλλαγμα την παροχή οικονομικών
κινήτρων.
Οι μαθητές κλήθηκαν να αλλάξουν ρόλους και να υποδυθούν τους ερευνητές στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) προκειμένου να προτείνουν μια λύση για την
παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Μέσα από το διάλογο και τη σύγκρουση των
απόψεων προέκυψε η ανάγκη της εύρεσης τρόπου για «παρακολούθηση του δάσους από
ψηλά». Στο σημείο αυτό οι συντονιστές της συζήτησης εισήγαγαν τον όρο παρακολούθηση
(monitoring) του δάσους και ξενάγησαν μέσα από μια δεκάλεπτη παρουσίαση τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, μαθητές/ερευνητές, στην έννοια της Τηλεπισκόπησης,
καθώς και στο πως δημιουργείται μια δορυφορική εικόνα (πραγματικών χρωμάτων και
ψευδέγχρωμη). Παρουσίασαν επίσης ψευδέγχρωμες δορυφορικές εικόνες πραγματικών
περιοχών στις οποίες ανέδειξαν το ρόλο των χρωμάτων στην αποτύπωση περιβαλλοντικών
προβλημάτων και αλλαγών.
Κάνοντας χρήση του ελεύθερου λογισμικού LEOWorks της ESA (European Space
Agency, https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_EN/SEMHA60P0WF_0.html ), οι
μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν μέσα από ένα εύκολο και φιλικό περιβάλλον
με τη βοήθεια κλείδας παρατήρησης διαφορετικά φασματικά κανάλια να συνθέσουν
δορυφορικές εικόνες της περιοχής μελέτης οι οποίες θα τους βοηθούσαν στην άντληση
πληροφοριών σχετικών με την αποψίλωση του δάσους μέσα στο χρόνο. Κάθε ομάδα, αφού
συνέθεσε τις δικές της εικόνες κάνοντας συνδυασμό τριών φασματικών καναλιών,
επιχειρηματολόγησε για την επιλογή της και σχολίασε αν τελικά η εικόνα που δημιούργησε
βοήθησε στην παρακολούθηση της αποψίλωσης του τροπικού δάσους.
Ακολούθησε, η κατασκευή εικόνων δυο διαφορετικών χρονικών περιόδων του τροπικού
δάσους με χρήση των φασματικών καναλιών 4,3,2, μέσα από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η
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σύγκριση και η αξιολόγηση για το αν τελικά συνεχίστηκε η εκμετάλλευση ή όχι, του
τροπικού δάσους. Βασισμένοι στα δεδομένα των δορυφορικών εικόνων οι
μαθητές/ερευνητές της ESA αποφάνθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Περιβάλλοντος
σχετικά με το αν θα έπρεπε ή όχι οι ομάδες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνταν στο
δάσος να λάβουν την χρηματοδότηση.
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου μοιράστηκαν στους μαθητές ερωτηματολόγια
ανοιχτού τύπου σχετικά με το εργαστήριο που παρακολούθησαν.

Αποτελέσματα
Η ανάλυση έγινε με βάση τα δεδομένα των ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Να σημειωθεί ότι οι
μαθητές είχαν τη δυνατότητα σε κάποιες από τις ερωτήσεις να δώσουν περισσότερες από μία
απαντήσεις ανάλογα με την προσωπική τους κρίση και τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει
μέσα από το εργαστήριο.
Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα ακόλουθα:
Α) Διερεύνηση γνώσεων των περιβαλλοντικών προβλημάτων για το δάσος της βροχής:
Οι μαθητές φάνηκε ότι γνωρίζουν βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά για το τροπικό
δάσος. Επιπλέον, όταν τους ζητήθηκε να κατονομάσουν τρία προβλήματα που
αντιμετωπίζει το δάσος της βροχής, το μεγαλύτερο ποσοστό (45.6%) κατονόμασε την όξινη
βροχή, ενώ οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες συγκέντρωσαν ποσοστό της τάξης 34,4%. Το 20%
των μαθητών ανέφερε ως πρόβλημα την αποψίλωση του δάσους, την εξαφάνιση της
πανίδας και της χλωρίδας (15,5%) λόγω της εκμετάλλευσης του δάσους από διάφορους
φορείς και ομάδες ανθρώπων (ιθαγενείς, κυνηγοί, φαρμακοβιομηχανίες κ.ά.), ενώ
μικρότερο ποσοστό (10%) κατονομάζει ως πρόβλημα την παράνομη υλοτόμηση. Τέλος οι
πλημμύρες, η ρύπανση, η εξαφάνιση των ιθαγενών, η έλλειψη πόσιμου νερού, το κρύο, και ο
υπερπληθυσμός συγκεντρώνουν ποσοστό 4,4%. Από τα αποτελέσματα γίνεται κατανοητό
ότι οι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή, μέσα από το σχολείο, με την έννοια των τροπικών
δασών, καθώς μερικές από τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
αυτά τα δάση (παράνομη υλοτόμηση, κίνδυνος εξαφάνισης χλωρίδας και πανίδας, όξινης
βροχή, πυρκαγιές) συμφωνούν με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία (Butler, 2011).
Β) Διερεύνηση προηγούμενης επαφής των μαθητών με τις δορυφορικές εικόνες: Οι
περισσότεροι φάνηκε πως ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά με την έννοια της Δορυφορικής
Τεχνολογίας και των δυνατοτήτων των δορυφορικών εικόνων. Το 60% των μαθητών
απάντησε πως δεν είχε ακούσει κάτι πριν από το εργαστήριο για τις δορυφορικές εικόνες,
ενώ από τους μαθητές που είχαν ακούσει σχετικά (40%), το 24,4% είχε ακούσει για τις
δορυφορικές εικόνες μέσα από το διαδίκτυο, το 15,6% μέσα από το σχολείο ενώ το 4,4%
επικαλέστηκε ότι έχει απλά ακούσει τον όρο ή ότι τον γνώριζε μέσα από ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Τα αποτελέσματα έρχονται να επιβεβαιώσουν την παρατήρηση της Γαλάνη
(2016), καθώς δείχνουν ότι ενώ μερικά από τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τις
δορυφορικές εικόνες μέσα από το σχολείο και το ΑΠΣ, η επαφή αυτή είναι επιφανειακή
αφού η προσέγγιση στα σχολικά βιβλία περιορίζεται μόνο στην λεζάντα της δορυφορικής
εικόνας, και όχι στην άντληση στοιχείων από αυτή.
Γ) Διερεύνηση αν γνώριζαν οι μαθητές κάτι πριν το εργαστήριο για τις δορυφορικές
εικόνες: Η ερώτηση αυτή έρχεται ουσιαστικά να επαληθεύσει τα αποτελέσματα της
προηγούμενης ερώτησης. Μέσα από τις απαντήσεις (Πίνακας 1) παρατηρείται υψηλός
βαθμός συμφωνίας των μαθητών που έδωσαν την απάντηση «τίποτα» (ποσοστό 50%) με το
60% των μαθητών που απάντησαν προηγουμένως ότι δεν είχαν ακούσει σχετικά. Το 15,6%
δήλωσε ότι γνωρίζει «απλά ότι υπάρχουν». Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει υψηλό βαθμό
συμφωνίας με τα αντίστοιχα ποσοστά της προηγούμενης ερώτησης στην οποία το 15,6% των
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μαθητών απάντησε ότι γνώριζε για τις δορυφορικές εικόνες από το σχολείο και το 4,4% ότι
τις έχει ακούσει μόνο σαν όρο. Οι υπόλοιποι μαθητές φάνηκε να αναγνωρίζουν μερικά από
τα χαρακτηριστικά των δορυφορικών εικόνων. Πιο συγκεκριμένα σε ποσοστό 4,4%
ανέφεραν ότι η ευκρίνεια μιας δορυφορικής εικόνας εξαρτάται από τα pixels, ότι είναι
ασπρόμαυρες, ότι είναι χρήσιμες στους επιστήμονες, ότι διαφέρουν από τις φωτογραφίες,
ότι δίνουν πληροφορίες για το έδαφος και τη βιοποικιλότητα, ότι οι δορυφορικές εικόνες
καταγράφουν περισσότερη πληροφορία από αυτή που μπορεί να καταγράψει το ανθρώπινο
μάτι. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις των μαθητών δόθηκαν μετά το πέρας του εργαστηρίου,
κάποιες από αυτές μπορεί να απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό έννοιες που εντυπωσίασαν
τους μαθητές στο εργαστήριο (π.χ. ότι είναι ασπρόμαυρες, ότι η ευκρίνειά τους εξαρτάται
από τα εικονοστοιχεία) και όχι την προϋπάρχουσα γνώση.
Πίνακας 1
Τι γνωρίζατε πριν το εργαστήριο
για τις δορυφορικές εικόνες;
Τίποτα
Ότι βοηθάνε στην πρόγνωση καιρού
Ότι είναι ασπρόμαυρες
Για την ευκρίνεια τους ανάλογα με
τα pixels
Ότι είναι χρήσιμες στους
επιστήμονες
Ότι διαφέρουν από τις φωτογραφίες
Ότι χρησιμοποιούνται από το
κράτος
Ότι καταγράφουν περισσότερη
πληροφορία από το ανθρώπινο μάτι
Ότι δίνουν πληροφορίες για το
έδαφος και τη βιοποικιλότητα
Απλά ότι υπάρχουν

Σύνολο μαθητών

Ποσοστό %

45
4
4
4

50
4,4
4,4
4,4

4

4,4

4
4

4,4
4,4

4

4,4

4

4,4

14

15,6

Δ) Διερεύνηση αν οι μαθητές κατανόησαν το πρόβλημα που οι δορυφορικές εικόνες
βοήθησαν να λυθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου: Οι μαθητές σε ποσοστό 63,2%
φάνηκε να κατανοούν το πρόβλημα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν με τη χρήση των
δορυφορικών εικόνων, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συμβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης στη
διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων (Αντωνίου, 2012, p54). Από τους μαθητές, το 24,4%
απάντησε ότι αυτές χρησιμοποιήθηκαν στην αποτίμηση της αποψίλωσης του δάσους, το
20% ότι βοήθησαν στην καταγραφή των παράνομων ενεργειών, το 10% ότι βοήθησαν στην
παρακολούθηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ως προς τη βλάστηση, και το 4,4%
αναφέρθηκε στην καταγραφή ανθρώπινων επεμβάσεων στο περιβάλλον και στον έλεγχο της
δράσης των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά το 20% απάντησε όχι, δείχνοντας να μην έχει
καταλάβει ποιο θέμα βοήθησαν να επιλυθεί οι δορυφορικές εικόνες, ενώ το 14,4%
αναφέρθηκε γενικά στη χρήση των δορυφορικών εικόνων και όχι στο πρόβλημα για το
οποίο χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίσταση.
Ε) Διερεύνηση της προέκτασης της σκέψης των μαθητών και της δυνατότητας αναγωγής
της γνώσης που απόκτησαν σε άλλες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αντίστοιχη τεχνολογία: Οι μαθητές στην ερώτηση «σε ποια άλλη περίπτωση οι δορυφορικές
εικόνες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες» αποδείχθηκε πως μπόρεσαν να δώσουν
ακριβείς απαντήσεις (86,6% των απαντήσεων). Το 24,4% απάντησε ότι η χρήση των
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δορυφόρων είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη του καιρού και την ανάπτυξη της γεωργίας, το
15,5% ανέφερε την κατασκοπία (15,6%), το 14,4% αναφέρθηκε στην παρακολούθηση των
φυτών (βλάστηση), το 10% αναφέρθηκε στις πυρκαγιές και το 4,4% των μαθητών
αναφέρθηκε στον εντοπισμό των πετρελαιοκηλίδων, στην παρακολούθηση των παγετώνων,
και στον εντοπισμό περιοχών που είναι κατάλληλες για την επιβίωση του ανθρώπου.
Γίνεται, επομένως, φανερό ότι μέσα από την διαδικασία της μη τυπικής εκπαίδευσης τα
παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν την γεωγραφική τους σκέψη καθώς πέρα από τα θεμελιώδη
γεωγραφικά ερωτήματα («τι» «πού» «πώς») που καλούνται να απαντήσουν στην
προσέγγιση ενός γεωγραφικού φαινομένου απαντούν επιπλέον και σε ερωτήματα του τύπου
«πού αλλού» ή «σε ποιες άλλες περιπτώσεις» τα οποία απαιτούν όχι μόνο την κατανόηση
των φαινομένων αλλά και τον εντοπισμό των ακολουθιών (patterns) που υπάρχουν πίσω
από αυτά.
ΣΤ) Διερεύνηση των στοιχείων που εντυπωσίασαν τους μαθητές σε σχέση με τις
δορυφορικές εικόνες: Το 55,5% βρήκε ως πιο εντυπωσιακό στοιχείο τον συνδυασμό των
τριών φασματικών καναλιών μέσα από τον οποίο προκύπτει αξιοποιήσιμη πληροφορία, το
34,4% εντυπωσιάστηκε από την ακριβή απεικόνιση στοιχείων για τη γήινη επιφάνεια, ενώ
το 15,6% αναφέρθηκε γενικά στις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μπορεί να αντληθούν
από αυτές χωρίς να προσδιορίσει ποιες. Εκ του αποτελέσματος γίνεται φανερό ότι μέσα από
το εργαστήριο οι μαθητές δεν αρκούνται μόνο στο τελικό/ φωτογραφικό αποτέλεσμα μιας
δορυφορικής εικόνας, αλλά εστιάζουν και στο τεχνικό κομμάτι της. Φαίνεται λοιπόν ότι
ενδεχομένως οι μαθητές, με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, έχουν κατανοήσει το πόσο
σημαντική είναι η χρήση των κατάλληλων φασματικών καναλιών για την εξαγωγή της
σωστής πληροφορίας μέσα από μια δορυφορική εικόνα.
Ζ) Διερεύνηση των στοιχείων που δυσκόλεψαν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων: Στην ερώτηση αυτή η πλειοψηφία των μαθητών (50%) απάντησε ότι δεν
δυσκολεύτηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Φαίνεται όμως ότι το 20 % δυσκολεύτηκε
στο τεχνικό κομμάτι του συνδυασμού των τριών φασματικών καναλιών, όπως επίσης ότι το
15% δυσκολεύτηκε με την ορολογία. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι οι
μαθητές όχι μόνο ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τη νέα ορολογία που αφορά στην
τηλεπισκόπηση και στις δορυφορικές εικόνες, αλλά κλήθηκαν ταυτόχρονα και να την
χρησιμοποιήσουν.
Η) Διερεύνηση αν οι μαθητές θα παρακολουθούσαν ξανά ένα εργαστήριο με
δορυφορικές εικόνες και εντοπισμός πιθανής συμπληρωματικής θεματολογίας που θα τους
ενδιέφερε: Η ερώτηση ουσιαστικά διερευνά την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για
τις δορυφορικές εικόνες. Αυτό επιβεβαιώνεται από το μικρό ποσοστό των μαθητών που
απάντησε αρνητικά (20%). Από το σύνολο των καταφατικών απαντήσεων των μαθητών, η
σχετική με τις δορυφορικές εικόνες θεματολογία που φάνηκε να ενδιαφέρει τους μαθητές
και η οποία θα μπορούσε να εμπλουτίσει ή να αποτελέσει πυρήνα ανάλογων δράσεων
εντοπίστηκε: στην κατασκευή δορυφόρων (15,5%), στη χρήση των δορυφόρων για την
πρόβλεψη/καταγραφή του καιρού (10%), στη χρήση των δορυφόρων στην κατασκοπία,
στην κινητή τηλεφωνία, στην καταγραφή των πλημμυρών (καταγραφή φυσικών
καταστροφών), στην αποτύπωση της μορφολογίας του εδάφους (4,4%).

Συζήτηση
Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης ενισχύεται η
παρατήρηση της Γαλάνη (2016), ότι το ελληνικό σχολείο και το περιεχόμενο των
μαθημάτων που σχετίζονται με τη γεω-χωρική πληροφορία δεν υποστηρίζει και δεν
αξιοποιεί την ουσιαστική χρήση των δορυφορικών εικόνων.
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Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με
ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα στο οποίο ήταν απαραίτητη η χρήση εργαλείων
Γεωπληροφορικής, και πιο συγκεκριμένα δορυφορικών εικόνων, προκειμένου να
καταγράψουν, να επεξεργαστούν και να αναλύσουν την εξέλιξη ενός φαινομένου
(αποψίλωση Αμαζονίου). Είδαν στην πράξη, συμμετέχοντας σε όλη τη διαδικασία, πόσο
χρήσιμες είναι οι εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των δορυφορικών εικόνων στην
επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι η χρήση των
δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που βοηθά τους
μαθητές να καλλιεργήσουν τις γεωχωρικές τους ικανότητες.
Το γεγονός ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, όχι μόνο απόκτησαν
γνώσεις για τις δορυφορικές εικόνες, αλλά δημιούργησαν δορυφορικές εικόνες που
αποτυπώνουν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα χρησιμοποιώντας κριτήρια (κλείδα)
προκειμένου να συνδυάσουν τα τρία διαφορετικά φασματικά κανάλια, αποδεικνύει ότι οι
δορυφορικές εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωγραφική εκπαίδευση
προκειμένου να καλλιεργηθεί ο γεωγραφικός γραμματισμός, η ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, η δυνατότητα ανάλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η εμπλοκή των
μαθητών στη λήψη αποφάσεων.
Το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών (90%) για τη δραστηριότητα και η δήλωση του
80% για παρακολούθηση εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης και με άλλες θεματικές, αποδεικνύει
αφενός ότι δεν υπάρχουν δύσκολα θέματα στην εκπαίδευση αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος
τρόπος προσέγγισής τους και αφετέρου ότι τα ΑΠΣ της Γεωγραφίας θα πρέπει να
εμπλουτιστούν με ενδιαφέρουσα επικαιροποιημένη θεματολογία η οποία θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον των μαθητών.
Η ένταξη εφαρμογών χρήσης δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση, θα πρέπει να γίνει
περισσότερο τακτική και διαδεδομένη. Στόχος πρέπει να είναι η χρήση των δορυφορικών
εικόνων και η ανάλυσή τους από τους ίδιους τους μαθητές και όχι μόνο από τους
εκπαιδευτικούς ή το σχολικό εγχειρίδιο. Οι δορυφορικές εικόνες θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σαν εκπαιδευτικό υλικό όπως ο Άτλαντας ή η Υδρόγειος αφού οι
πληροφορίες που μπορεί κάποιος να αντλήσει από αυτές είναι περισσότερες και πιο
εστιασμένες από έναν απλό χάρτη μιας περιοχής. Έτσι, η χρήση τους σε ένα περιβαλλοντικό
θέμα, όπως η αποψίλωση του δάσους της βροχής, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική
πληροφορία σχετικά με την πραγματική διάσταση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Η
χρήση τους ως εργαλείο εκπαίδευσης και ανάπτυξης των γεωχωρικών δεξιοτήτων, όπως και
η ανάπτυξη και χρήση αντίστοιχου λογισμικού και υποδομών θα μπορούσε να θεωρηθεί
απαραίτητη όχι μόνο στη σχολική γεωγραφία αλλά και σε κλάδους STEM.
Ίσως μία καλή πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η μελέτη και η τροποποίηση
του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και των δωρεάν λογισμικών που διατίθενται
διαδικτυακά από ποικίλους οργανισμούς οι οποίοι έχουν ως στόχο να ενισχύσουν και να
υποστηρίξουν την χρήση δορυφορικών εικόνων μέσα στην τάξη. Τέτοιοι οργανισμοί είναι η
National Aeronautics and Space Administration (NASA), η United States Geological Survey
(USGS), η Science Education through Earth Observation for High Schools (SEOS) και η
European Space Agency (ESA), η οποία μάλιστα έχει δημιουργήσει σχέδια μαθημάτων για
την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση.
Μέσα από την παρέμβαση, επιβεβαιώνεται τέλος και ο καταλυτικός ρόλος της μη τυπικής
εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση όχι μόνο γεωγραφικών και περιβαλλοντικών
δεξιοτήτων, αλλά και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για ενασχόλησή τους με
περισσότερα θέματα Γεωπληροφορικής κάνοντας χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας.
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Περίληψη
Οι φορητές συσκευές, κυρίως τα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες, έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική
τεχνολογία. Την τελευταία δεκαπενταετία εμφανίζονται διαρκώς και περισσότερες εκπαιδευτικές
χρήσεις τους. Οι Φυσικές Επιστήμες, κυρίως λόγω της πειραματικής φύσης τους και της μελέτης
αφηρημένων και δύσκολων εννοιών, αποτελούν ένα πεδίο έρευνας και εφαρμογής με αυξανόμενο
ενδιαφέρον. Η εργασία παρουσιάζει μια βιβλιογραφική επισκόπηση με αντικείμενο την αξιοποίηση της
φορητής τεχνολογίας στην εκπαίδευση με έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες. Τα αποτελέσματα
αναδεικνύουν τρεις σημαντικές τάσεις αξιοποίησης, τις εφαρμογές λογισμικού, την αξιοποίηση
αισθητήρων για τη διεξαγωγή πειραμάτων και μελετών πεδίου, και τη διεξαγωγή πειραμάτων από
απόσταση. Τα ευρήματα αυτά συμπληρώνονται από σχετική καταγραφή ελεύθερων εφαρμογών
Android. Σημαντικό εύρημα αποτελεί επίσης η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η
απόκτηση μιας κουλτούρας απέναντι σε αυτή την «πανταχού παρούσα» τεχνολογία.
Λέξεις κλειδιά: φορητές συσκευές, κινητά, ταμπλέτες, Φυσικές Επιστήμες, επισκόπηση

Εισαγωγή
Το 2012, οι φορητές συσκευές ήταν περισσότερες από τον πληθυσμό της Γης. Η σύνδεση κάθε
είδους φορητής συσκευής στο διαδίκτυο και η διακίνηση δεδομένων και πληροφοριών
διαρκώς αυξάνουν αλματωδώς (Cisco, 2015). Παρά την σε πολλές περιπτώσεις απαγόρευση
της χρήσης τους στο σχολείο, η λειτουργικότητα τους, η ευχρηστία τους και η προσιτότητα
τους παρέχει ευκαιρίες για την υποστήριξη της μάθησης. Η έμφαση κατά την παιδαγωγική
αξιοποίηση των φορητών συσκευών μετατοπίζεται από τη διδασκαλία στη μάθηση, τη
μάθηση και έξω από το σχολικό περιβάλλον (Kukulska-Hulme, 2010).
Αποτελέσματα από την αξιοποίηση των φορητών συσκευών σε ποικίλα εκπαιδευτικά
πλαίσια εμφανίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τα ιδιαίτερα τεχνολογικά τους
χαρακτηριστικά, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η αποτελεσματικότητα τους, αποτελούν
αντικείμενα μελέτης θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών μελετών. Αναφορά της UNESCO
αναδεικνύει την ανάγκη για την ανάπτυξη κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων που
λαμβάνουν υπόψη τους το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και την
πρόσβαση από παντού και από όλους (Schuller, Winters, & West, 2013).
Το 2006 οι Cobcroft et al. επισημαίνουν τις μεταβολές που φέρνουν στην εκπαίδευση οι
φορητές τεχνολογίες. Εντοπίζουν τις τεχνολογίες της εποχής όπως οι ταμπλέτες (tablet PCs),
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 15-26, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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οι υπολογιστές παλάμης, τα Personal Digital Assistants (PDAs), τα κινητά τηλέφωνα, και τα
ασύρματα περιφερειακά τους και μελετούν τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησής τους.
Πρόσφατα, εμφανίζονται βιβλιογραφικές επισκοπήσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένο
επιστημονικό περιεχόμενο, όπως αυτό των Φυσικών Επιστημών με στόχο τη μελέτη της
σχεδίασης και αξιολόγησης εφαρμογών (Crompton, Burke, Gregory, & Gräbe, 2016).
Η μελέτη της μάθησης με φορητές συσκευές γενικά και συγκεκριμένα στο επιστημονικό
πεδίο των Φυσικών Επιστημών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπό αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη των τάσεων στη
μάθηση με φορητές συσκευές μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης και της καταγραφής
αντίστοιχων εφαρμογών.

Μεθοδολογία
Σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η μελέτη της κατάστασης στην εκπαίδευση με
φορητές συσκευές. Στόχο αποτελεί η διερεύνηση των παιδαγωγικών και τεχνολογικών
προσεγγίσεων που αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία.
Η επισκόπηση είναι εξαντλητική με αναζήτηση άρθρων επισκόπησης και μεταναλύσεων
από το έτος 2000 που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Όσον αφορά στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, κύριος στόχος της επισκόπησης είναι
η διερεύνηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών στα πεδία της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας,
Γεωγραφίας, και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω εργασιών δημοσιευμένων σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Η αναζήτηση των επισκοπήσεων έγινε σε ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων με τις εξής
λέξεις κλειδιά και συνδυασμούς τους: (Mobile V smartphone V tablet) Λ (education V
classroom V learning V teaching V m-learning) Λ review. Η αναζήτηση των εργασιών για
τις Φυσικές Επιστήμες έγινε με τους συνδυασμούς (Mobile V smartphone V tablet) Λ (x
education V x teaching V x learning), όπου το x παίρνει τις τιμές Physics, Chemistry,
Biology, Geography, Environmental.
Την επισκόπηση συμπληρώνει καταγραφή εκπαιδευτικών εφαρμογών που διατίθενται
για φορητές συσκευές. Έγινε αναζήτηση εφαρμογών στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, με
λέξεις – κλειδιά και συνδυασμούς αντίστοιχους με αυτούς της επισκόπησης. Η αναζήτηση
περιορίσθηκε σε ελεύθερες εφαρμογές για το λειτουργικό σύστημα Android.

Αποτελέσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης
Οι φορητές συσκευές στην εκπαιδευτική διαδικασία
Οι Cobcroft et al. (2006) αναζητούν παιδαγωγικά κυρίως πλαίσια για την αξιοποίηση των
φορητών συσκευών στην εκπαίδευση μέσα από επισκόπηση 400 άρθρων. Οι άξονες που
αναδεικνύονται είναι τα μαθητοκεντρικά μοντέλα, η εξατομικευμένη μάθηση, καθώς και η
συνεργατική μάθηση μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας και του συμμετοχικού ιστού.
Τρεις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις εντοπίζονται στο πεδίο της μάθησης με φορητές
συσκευές κατά την πρώτη δεκαετία του 2000 με κοινό στόχο τη χαρτογράφηση του πεδίου.
Οι Hwang & Tsai (2011) μελετούν τα άρθρα έξι περιοδικών από τον κατάλογο κοινωνικών
επιστημών (SSCI) δημοσιευμένων τη δεκαετία του 2000. Μόνο 154 από τα 3995 άρθρα
αφορούν τις φορητές συσκευές, με τον αριθμό τους να τετραπλασιάζεται κατά το δεύτερο
μισό της δεκαετίας. Οι περισσότερες εργασίες αναφέρονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(41) με την πρωτοβάθμια να ακολουθεί, και να έπεται η δευτεροβάθμια με τα λιγότερα
άρθρα (17). Η πλειονότητα των άρθρων αναφέρεται στη χρήση από μαθητές, ενώ μόνο έξι
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αφορούν εκπαιδευτικούς και έξι ενήλικους χρήστες. Το επιστημονικό περιεχόμενο
αναφέρεται κατά σειρά στις Φυσικές Επιστήμες, στη Γλώσσα και τις Τέχνες, στις Κοινωνικές
Επιστήμες, τα Μαθηματικά με αρκετά άρθρα γενικού περιεχομένου.
Παρόμοιας στοχοθεσίας μελέτη 119 άρθρων για το διάστημα 2003-2008 και πηγή την
ακαδημαϊκή βάση Web of Science, αναδεικνύει τον τετραπλασιασμό των μελετών από το
2007 στο 2008 (Hung, & Zhang, 2012). Οι περισσότερες μελέτες αφορούν διδακτικές τεχνικές,
με έμφαση στην εξατομικευμένη μάθηση. Οι Wu et al. (2012) μελετούν 164 άρθρα από τα
οποία αναδεικνύονται θετικά μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στην τριτοβάθμια όσο και
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου συναντώνται τα περισσότερα άρθρα. Η έμφαση
δίνεται στη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών με περισσότερες στις εφαρμοσμένες
επιστήμες ακολουθούμενες από τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες. Στο τέλος της
δεκαετίας ο Orr (2010) εντοπίζει τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της φορητής
τεχνολογίας στην «πανταχού παρούσα» μάθηση, καθώς και στην ανάγκη επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε αυτό το νέο πλαίσιο. Οι επισκοπήσεις της πρώτης δεκαετίας του 2000
αναδεικνύουν κυρίως την αυξανόμενη τάση για την αξιοποίηση της διαρκώς
ανανεωνόμενης φορητής τεχνολογίας ιδίως στην τριτοβάθμια και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Μια ενδελεχής μετανάλυση παρουσιάζει ως θετικό το συνολικό αποτελέσματα
από τη χρήση φορητών συσκευών σε σύγκριση με επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές
(Sung, Chang & Liu, 2015). Η διερευνητική μάθηση, η συνεργατική και εξατομικευμένη
μάθηση και οι μικρής διάρκειας παρεμβάσεις φαίνεται να συνεισφέρουν ιδιαίτερα.
Αναδεικνύεται επίσης η ανάγκη για συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις,
στοχοθετημένα και νοηματοδοτημένα εκπαιδευτικά σενάρια.
Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 2000, οι ερευνητές θέτουν πάλι ορισμένα ζητήματα για τη
μάθηση με φορητές τεχνολογίες. Οι Pereira & Rodrigues (2013) παρουσιάζουν μέσω κριτικής
βιβλιογραφικής επισκόπησης τις δυνατότητες των φορητών συσκευών στην εκπαίδευση
μελετώντας τις τεχνολογικές υλοποιήσεις μέχρι το 2012. Εντοπίζουν ως μειονέκτημα το
μικρό μέγεθος της οθόνης αλλά και την ταχεία διάδοση των ταμπλετών με τα μεγαλύτερα
μεγέθη. Οι Hsu & Ching (2013) διερευνούν τη συνεργατική μάθηση μέσω εμπειρικών
μελετών. Η επισκόπηση παρουσιάζει τις δυνατότητες συνεργασίας μέσω των φορητών
συσκευών, χωρίς όμως να αξιοποιούνται τα χαρακτηριστικά τους για συνεργατική μάθηση.
Οι μαθητές διαφόρων ηλικιών επικοινωνούν, ανατροφοδοτούνται από συμμαθητές ή
εκπαιδευτικούς, και συνθέτουν εργασίες υποβάλλοντάς τμήματά τους σε ένα κοινό έγγραφο.
Οι δυνατότητες πολυεπεξεργασίας των κινητών τηλεφώνων με κατάλληλο σχεδιασμό
μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργική εργασία μαθητών, αλλά η συνήθης εφαρμογή της
δίνει χαμηλού επιπέδου μαθησιακά αποτελέσματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
επικοινωνία με συμμαθητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
(Grinols & Rajesh, 2014). Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει πρόσφατη επισκόπηση της
περιόδου 1999-2004 (Che & Yan, 2016). Οι Binboğa & Korhan (2014) παρουσιάζουν
μυιοσκελετικά προβλήματα που μπορούν να εμφανισθούν σε μαθητές που χρησιμοποιούν
κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών μελετών και
εξάγουν συμπεράσματα για τη σωστή τους χρήση, όπως η τοποθέτηση της ταμπλέτας σε
οριζόντια επιφάνεια ώστε το σώμα να έχει τη σωστή στάση. Από την πλευρά των
εκπαιδευτικών, συστηματική ανασκόπηση 37 εργασιών αναδεικνύει τη θετική στάση τους ως
προς την αξιοποίηση των φορητών συσκευών στην τάξη, χωρίς όμως να αναφέρεται
συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση ή καινοτόμος διδακτική τεχνική (Baran, 2014). Οι
Henrie, Halverson, & Graham (2015) μελετούν την εμπλοκή (engagement) των μαθητών με
τη μαθησιακή διαδικασία κατά τη χρήση φορητών συσκευών. Η εμπλοκή αναφέρεται στο
βαθμό του ενδιαφέροντος, της προσοχής, της περιέργειας, της αισιοδοξίας και του πάθους
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που έχουν οι μαθητές όταν διδάσκονται ή μαθαίνουν και ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση
(http://edglossary.org). Η επισκόπηση αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της εμπλοκής κατά τη
χρήση των φορητών συσκευών ως δείκτη για την απόκτηση γνωστικών αποτελεσμάτων και
κοινωνικών δεξιοτήτων. Μεταανάλυση άρθρων της περιόδου 2009-2013 αναδεικνύει πάλι
την ανάγκη για παιδαγωγικό σχεδιασμό και στοχοθετημένη σχεδίαση εφαρμογών (AlZahrani & Laxman, 2015). Μία πολυπαραγοντική επισκόπηση άρθρων μέχρι το 2013
αναδεικνύει τη μάθηση από απόσταση, την ειδική αγωγή και τη δια βίου μάθηση ως τα
πεδία αυξημένου ενδιαφέροντος (Soykan & Uzunboylu, 2015). Οι εμπειρικές μελέτες
αναφέρονται πρωτίστως σε φοιτητές, με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας να ακολουθούν
και της πρωτοβάθμιας να έπονται. Τα παραπάνω αποτελέσματα επαναλαμβάνονται και σε
μία συστηματική ανασκόπηση και δείγμα 4755 φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήμια του
κόσμου για την αξιοποίηση της φορητής τεχνολογίας ως εκπαιδευτικής πλατφόρμας
(Alrasheedi, Capretz, & Raza, 2015). Οι συγγραφείς επισημαίνουν ως το σημαντικότερο
παράγοντα τη στάση του κάθε φοιτητή απέναντι στην υιοθέτηση αυτής της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας. Οι Shuib, Shamshirband, & Ismail (2015) μελετούν τις φορητές τεχνολογίες από
την πλευρά της διάχυτης τεχνολογίας μέσω επισκόπησης 55 εργασιών και δείχνουν τη
δυναμική της στη μάθηση με τις κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τη
θεώρηση της διάχυτης και πανταχού παρούσας τεχνολογίας ακολουθούν και οι Pimmer,
Mateescu, & Gröhbiel (2016) και καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Επισημαίνουν
επίσης την αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων (affordances) των φορητών
τεχνολογιών. Πρόσφατη επισκόπηση εργασιών από το 1976 μέχρι το 2013 αναδεικνύει ως
κύρια χαρακτηριστικά της φορητής τεχνολογίας την εξατομικευμένη και πλαισιωμένη
μάθηση και τη δυναμική της συνεργασίας και της υποστήριξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Chiang et al., 2016). Οι Haßler, Major, & Hennessy (2016) παρουσιάζουν τα
θετικά μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης των ταμπλετών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναδεικνύουν την έλλειψη εμπειρικών μελετών με αυστηρή
μεθοδολογία.
Η επισκόπηση αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη έρευνα για τη μάθηση μέσω φορητών
συσκευών. Οι συχνότερα προτεινόμενες και χρησιμοποιούμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
είναι μαθητοκεντρικές, με έμφαση τόσο στην εξατομικευμένη όσο και στη συνεργατική
μάθηση. Οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν το πεδίο με τις περισσότερες αναφορές και τη
διερευνητική μάθηση ως κύρια παιδαγωγική προσέγγιση. Η επισκόπηση αναδεικνύει επίσης
την ανάγκη για συνέχιση της έρευνας με κύριους άξονες την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της φορητής τεχνολογίας, τη σχεδίαση εφαρμογών με συγκεκριμένη παιδαγωγική θεώρηση,
στοχοθετημένες και νοηματοδοτημένες δραστηριότητες, καθώς και την υλοποίηση
εμπειρικών μελετών με αυστηρή μεθοδολογία.

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές
Η ενότητα παρουσιάζει τις τάσεις στην αξιοποίηση φορητών συσκευών στην εκπαίδευση
στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) ανά επιστημονικό πεδίο.
Φυσική
Μία από τις πρώτες αναφορές 90 παιχνιδιών Φυσικής καταγράφει τη Μηχανική ως τη
θεματική με τα περισσότερα παιχνίδια (75.56%) και τον ηλεκτρομαγνητισμό να ακολουθεί.
Η πλέον αξιοποιούμενη δκτική τεχνική είναι η επίλυση προβλήματος και το συνδυασμό της
με την προσέγγιση της πλαισιωμένης μάθησης να ακολουθεί (Shih, Hou, & Wu, 2011). Οι
συγγραφείς δεν αξιολογούν τις εφαρμογές. Το 2015 οι Wang, Wu, Chien, Hwang & Hsu
προτείνουν κατευθυντήριες γραμμές για τη σχεδίαση εφαρμογών. Όσες αξιοποιούν τα
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φορητής τεχνολογίας ενθαρρύνουν δραστηριότητες έξω από
την τάξη, επαυξημένη πραγματικότητα, και αξιοποίηση των αισθητήρων των συσκευών.
Οι Crompton, Burke, Gregory, & Gräbe (2016) διερευνούν μελέτες δημοσιευμένες από το
2000 οι οποίες κυρίως αναφέρονται στη σχεδίαση και αξιολόγηση εφαρμογών για φορητές
τεχνολογίες. Η πλειονότητα των εφαρμογών αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
καλύπτουν τη Φυσική, τη Χημεία, τις επιστήμες της Γης και του Διαστήματος, και τις
επιστήμες της ζωής. Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ανάγκη για περισσότερες εμπειρικές
μελέτες με αυστηρή μεθοδολογία. Τα ευρήματα επισκόπησης εργασιών από το 2007 μέχρι το
2014 αναφέρονται στα κοινά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών, τις πολλαπλές
αναπαραστάσεις, τη σχεδίαση με βάση της θέσης της συσκευής, της τεχνικής της σκαλωσιάς,
τη συνεργασία. Η θεωρητική προσέγγιση των περισσότερων εργασιών είναι η πλαισιωμένη
μάθηση και αυτό που αξιολογείται η εννοιολογική κατανόηση (Zydney & Warner, 2016). Τα
γνωστικά αντικείμενα αναφοράς των εφαρμογών συμφωνούν με αυτά των Crompton et al.
(2016). Εμφανίζονται επίσης διεπιστημονικές εφαρμογές.
Η δεύτερη κύρια προσέγγιση στη χρήση των φορητών συσκευών στη Φυσική είναι τα
πειράματα μέσω των αισθητήρων ή αυτά που υλοποιούνται από απόσταση συνήθως μέσω
του λογισμικού RExMobile. Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνδέθηκαν με
πανεπιστημιακό εργαστήριο και εκτέλεσαν πραγματικά πειράματα, υλοποιώντας με
επιτυχία την πλαισιωμένη μάθηση με αυθεντικές δραστηριότητες (Silva et al., 2013). Το
ενδιαφέρον των 150 μαθητών ήταν μεγάλο και διατηρήθηκε, όπως και σε επόμενη μελέτη
των ίδιων ερευνητών, οι οποίοι προτείνουν τα πειράματα μέσω φορητών συσκευών ως μια
προσιτή προσέγγιση στην οικοδόμηση της γνώσης (Rochadel et al., 2013). Η ίδια ομάδα
επεκτείνει τα πειράματα από απόσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εισάγει το
περιβάλλον VISIR με το οποίο διεξάγουν με επιτυχία πειράματα ηλεκτρισμού 163 μαθητές
Λυκείου (da Silva Fidalgo, Rochandel, & da Silva, 2013). Στόχος της ομάδας είναι να
ξεπεράσει τα προβλήματα των πραγματικών «δια ζώσης» και των εικονικών πειραμάτων
και να προσφέρει μέσω της φορητής τεχνολογίας ένα πλαίσιο για ανάλυση πραγματικών
προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο. Ως πλεονεκτήματα αναφέρουν τη μη ύπαρξη
χρονικού και χωρικού περιορισμού, την άμεση αλληλεπίδραση με αληθινό εξοπλισμό, το
χαμηλό κόστος εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης, μια προσιτή λύση για τη δημόσια
εκπαίδευση (Nicolete et al., 2015). Παρόμοια προσέγγιση έχουν οι Petropoulou et al. (2014)
οι οποίοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή Labdisc Enviro για τη διεξαγωγή ποικίλων
πειραμάτων Φυσικής στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος εφαρμόζοντας τη διερευνητική
προσέγγιση. Ο Ballester και οι συνεργάτες κάνουν πειράματα Μηχανικής με θέμα την
επιτάχυνση μέσω του επιταχυνσιομέτρου των κινητών τηλεφώνων (2014). Η υλοποίηση με
μαθητές Λυκείου ανέπτυξε το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα Φυσικής στο
πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Οι Klein, Hirth & Kuhn (2014) αξιοποίησαν τους αισθητήρες
για τη εκπομπή και λήψη ήχου για τη μελέτη του φαινομένου Doppler και του μετρητή
φωτός για τη μελέτη της φωτεινότητας πηγής σε σχέση με την απόσταση. Τα αποτελέσματα
τους αναδεικνύουν ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι αξιόπιστα ως πειραματικά όργανα για
εκπαιδευτικά πειράματα. Οι Pirker, Gutl, & Astatke (2015) προτείνουν ένα θεωρητικό
μοντέλο για την εκπαίδευση σε θέματα STEM με κινητές συσκευές στο οποίο αξιοποιούν τα
πλεονεκτήματα της κινητής τεχνολογίας και εντάσσουν στοιχεία παιχνιδιού για την παροχή
κινήτρων στους φοιτητές. Μία μόνο έρευνα ασχολείται με τη συμπερίληψη, διερευνώντας
εφαρμογές φορητής τεχνολογίας τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άτομα με
προβλήματα όρασης (Bülbül, Yiğit, & Garip, 2016). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν
υπάρχουν εφαρμογές για άτομα με τέτοια προβλήματα, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν οι
αισθητήρες και άλλες εφαρμογές σε συνεργασία με βλέποντες.
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Χημεία
Μια από τις πρώτες εργασίες αναφέρει τα θετικά στοιχεία της «πανταχού παρούσας»
κινητής τεχνολογίας με έμφαση την πρόσβαση σε πληροφορίες και εφαρμογές μέσω του
παγκόσμιου ιστού, επισημαίνοντας την ανάγκη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
(Williams & Pence, 2011). Οι Ekins, Clark, & Williams, (2012) μεταφέρουν έναν οδηγό
επιλογής διαλυτών σε κινητά τηλέφωνα προσθέτοντας δραστηριότητες επιλογής του
καταλληλότερου με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και θετικά αποτελέσματα.
Οι van der Kolk et al. (2013) υλοποιούν υποστηρικτική εφαρμογή για εργαστήρια Χημείας
τροφίμων. Εμπειρική μελέτη βρήκε τη διεπαφή ικανοποιητική. Οι Powell & Mason (2013)
διερευνούν τη συμβολή βιντεοσκοπημένης υποστήριξης (podcasting) σε εργαστηριακά
μαθήματα βρίσκοντας ότι φοιτητές που τη χρησιμοποίησαν ζήτησαν λιγότερη βοήθεια και
απέδωσαν καλύτερα από συμφοιτητές που παρακολούθησαν μόνο το προπαρασκευαστικό
μάθημα. Σε μια διαφορετική προσέγγιση, οι Libman & Huang (2013) μελετούν 30 εφαρμογές
για κινητά. Οι εφαρμογές κατηγοριοποιούνται σε τρισδιάστατης μοριακής αναπαράστασης,
εργαλείων μοριακής σχεδίασης, ψηφιακών εγχειριδίων, περιοδικού πίνακα, και
βοηθημάτων όπως υπολογισμών Χημείας. Εμπειρική μελέτη σχετικά με την αξιοποίηση
ταμπλέτας ως σημειωματάριου έδειξε ότι εννέα στους 12 φοιτητές προτιμούν τις ψηφιακές
σημειώσεις και αποδίδουν ελαφρά καλύτερα (Amic & Cross, 2014). Ο Roda και οι
συνεργάτες του (2014) κατασκευάζουν με τρισδιάστατη εκτύπωση μια υποδοχή για κινητό
για πειράματα βιοφωταύγειας και χημειοφωταυγειας που παράγονται από ενζυμικές
αντιδράσεις, με αξιόπιστα αποτελέσματα. Τέλος, οι Jagodzinski & Wolsk (2015) σχεδιάζουν
και μελετούν εικονικό εργαστήριο με το οποίο αλληλεπιδρούν μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με φυσιολογικούς χειρισμούς μέσω του Kinect. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν
τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, με επακόλουθο τη βελτίωση της απόδοσής τους.
Βιολογία
Η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας μέσω μηνυμάτων μεταξύ κινητών σε ένα πλαίσιο
συνεργατικής διερευνητικής μάθησης μελετήθηκε από τους Laru, Järvelä, & Clariana (2012).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεισέφερε στην αλληλεπίδραση
κατά τη διερευνητική διαδικασία και σε καλύτερη απόδοση σε θέματα ιχνών έμβιας και
άβιας ζωής σε ένα πάρκο. Το μοντέλο της πλαισιωμένης μάθησης αξιοποίησαν οι Tarng &
Ou (2012) μέσω εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητά με στόχο τα είδη και
τον κύκλο ζωής πεταλούδων. Μαθητές δημοτικού αλληλεπιδρούσαν με πραγματικά φυτά
στα οποία προστίθενται εικονικές πεταλούδες. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά με
σημαντικότερο την ενίσχυση του κινήτρου για μάθηση. Οι Rose et al. (2012) μεταφέρουν
απλά μια διαδικτυακή βάση δεδομένων πρωτεϊνών σε φορητές συσκευές για μεγαλύτερη
ευελιξία στην εκπαίδευση. Οι Teri et al. (2014) αναπτύσσουν εφαρμογή με παροχή
περιεχομένου και δραστηριότητες για βιοχημεία και διατροφή με θετικά αποτελέσματα
κυρίως ως προς την ενίσχυση των κινήτρων των φοιτητών. Το πλαίσιο της συνεργατικής
διερευνητικής μάθησης μελετήθηκε επίσης από τους Lui & Slotta (2014) σε μια εφαρμογή
«έξυπνου διαδραστικού δωματίου» στους τοίχους του οποίου προβάλλεται ένα τροπικό
δάσος για τη μελέτη του οικοσυστήματος. Οι μαθητές συνεργάζονταν μέσω ταμπλετών στις
οποίες σημείωναν τις παρατηρήσεις τους με την τελική επιχειρηματολογία να
παρουσιάζεται σε ένα αλληλεπιδραστικό τραπέζι, ενώ ο εκπαιδευτικός μέσω της ταμπλέτας
του ρύθμιζε παραμέτρους στο οικοσύστημα. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, με τη χρήση των
ταμπλετών να συνεισφέρουν στην υποστήριξη του διδακτικού μοντέλου. Δέκα φοιτητές σε
μελέτη πεδίου φωτογράφησαν οργανισμούς και έκαναν φυλογενετικές υποθέσεις και
συσχετίσεις αναλύοντας τις ψηφιακές εικόνες (Lysne & Miller, 2015). Παρά τη συμβατική
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χρήση της τεχνολογίας, το κυριότερο εύρημα ήταν η εμπλοκή των φοιτητών με τη
μαθησιακή διαδικασία. Διαφορετική προσέγγιση αποτελεί η κατασκευή από εκπαιδευτικούς
και μαθητές ενός μικροσκοπίου το οποίο με την προσαρμογή ενός κινητού γίνεται ένα
δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο (Kim et al., 2016). Η προσέγγιση ακολουθεί τον
κατασκευαστισμό (constructionism) και περιλαμβάνει στάδια κατασκευής, παιχνιδιού,
διερεύνησης και μάθησης. Αποτελεί το μετασχηματισμό της παρατηρητικής μικροσκοπίας σε
μια αλληλεπιδραστική εμπειρία σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο. Τέλος, ηχητικά αρχεία
podcasting σε θέματα κληρονομικότητας και εξέλιξης σε ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο
φάνηκαν χρήσιμα σε φοιτητές, με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και καλύτερη
αξιοποίηση του ακαδημαϊκού χρόνου (Aguiar & Carvalho, 2016).
Γεωγραφία
Οι Tan et al. (2011) προτείνουν ένα μοντέλο με έμφαση στον εντοπισμό θέσης για
μαθησιακές δραστηριότητες που προσαρμόζονται στη φυσική θέση του μαθητή και το
εφαρμόζουν σε μάθημα σχετικά με τους παγετώνες. Οι Jarvis, Dickie & Brown (2013)
μελετούν παρόμοιες δραστηριότητες σε φοιτητές. Παρόμοιας προσέγγισης είναι η μελέτη
των Hoe-Lian Goh et al. (2012) που αναπτύσσουν ένα σύστημα σχολιασμού χωρικών
δεδομένων σε κινητά, με στόχο τη συνεργατική μάθηση. Εμπειρική μελέτη με φοιτητές για
τη συνεργατική εύρεση πετρωμάτων είχε θετικά αποτελέσματα. Ο εντοπισμός θέσης
χρησιμοποιείται επίσης από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη
χωρική χαρτογράφηση βασισμένη στους ήχους του περιβάλλοντος (Staub, & Sanchez, 2012).
Οι Ramírez et al. (2013) σχεδιάζουν ένα παιχνίδι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για
μαθητές δημοτικού. Ακολουθούν την οικοδόμηση της γνώσης και στόχος τους είναι η
ανάπτυξη πολλαπλών νοημοσυνών. Παρόμοια πρόταση παρουσιάζουν οι Chang et al.
(2013) για μαθητές γυμνασίου σε ένα πλαίσιο πανταχού παρούσας μάθησης και
προσαρμογής του παιχνιδιού στον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή. Οι Medzini, MeisharTal, & Sneh (2015) προτείνουν την αξιοποίηση της φορητής τεχνολογίας για τη διδασκαλία
Γεωγραφίας μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών. Τη μελετούν σε φοιτητές – μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς με θετικά αποτελέσματα κυρίως ως προς την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης.
Οι Jarvis et al. (2015) μελετούν τη χρήση κινητών σε μαθήματα ανθρωπογεωγραφίας για
φοιτητές με τον εντοπισμό πληροφορίας και τον εμπλουτισμό της με πολυμεσικά στοιχεία,
προωθώντας την τεχνική της σκαλωσιάς σε ένα πλαίσιο οικοδόμησης της γνώσης. Παρόμοια
προσέγγιση έχει μελέτη με 77 μαθητές γυμνασίου και θετικά αποτελέσματα, κατά την οποία
φύλλα εργασίας παρουσιάζονται στο κινητό όταν αναγνωρίζεται συγκεκριμένη τοποθεσία
(Yang, & Chang, 2016).
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Το 2009 ο Ferry παρουσιάζει μια μελέτη με στόχο την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων
στη διαχείριση νερού, απορριμμάτων και ενέργειας με φοιτητές κατά τη διάρκεια πρακτικής
τους άσκησης σε σχολεία. Τα κινητά χρησιμοποιήθηκαν για φωτογράφηση, ηχογράφηση,
επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων και κυρίως για ανταλλαγή μηνυμάτων
αναδεικνύοντας τη συνεργατική μάθηση και τη σκαλωσιά μεταξύ των φοιτητών. Ένας
συνδυασμός μελέτης Delphi και projects αναδεικνύει τις δυνατότητες της φορητής
τεχνολογίας στην περιβαλλοντική και την εκπαίδευση για την αειφορία (Bleck et al., 2012).
Οι ειδικοί συμφωνούν στην αξιοποίηση σε εργασία πεδίου, δραστηριότητες βασισμένες στον
εντοπισμό θέσης, καθώς και στο κόστος και τη γρήγορη απαξίωση της τεχνολογίας.
Παρόμοια προσέγγιση και αποτελέσματα παρουσιάζονται από τους Schaal & Lude (2015) οι
οποίοι δίνουν έμφαση στην τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου. Σε παρόμοιο
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πλαίσιο οι Palumbo et al. (2012) προτείνουν τις φορητές τεχνολογίες σε μεταπτυχιακό
επίπεδο και για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η αξιοποίηση ταμπλετών ως
συμπληρωματικών εργαλείων κατά την αλληλεπίδραση στο πεδίο συνεισέφερε στην
ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τις ΦΕ σε 55 μαθητές δημοτικού (Boyce et al., 2014). Επίσης
το ενδιαφέρον 85 μαθητών δευτεροβάθμιας για την κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε μέσω
μετρήσεων που έκαναν με τα κινητά τους και παιχνιδιού που τους ευαισθητοποίησε για το
θέμα (Kalz et al., 2014). Οι Meishar-Tal & Gross (2014) μελετούν τη βιωματική μάθηση σε
δραστηριότητες με κινητά σε έναν βοτανικό κήπο. Παρότι οι βιωματικές δραστηριότητες
ήταν επιτυχείς, αυτό δεν αποδόθηκε στη χρήση των κινητών. Οι Zimmerman, Land, & Jung
(2016) υλοποιούν εμπειρική μελέτη σχετικά με τον κύκλο ζωής των δέντρων σε μαθητική
κατασκήνωση αξιοποιώντας την επαυξημένη πραγματικότητα σε ταμπλέτες με θετικά
μαθησιακά αποτελέσματα και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Τέλος, οι
Zacharia, Lazaridou, &Avraamidou (2016) καταγράφουν εννοιολογική αλλαγή σε μαθητές
που χρησιμοποίησαν κινητά για συλλογή δεδομένων (φωτογραφιών και βίντεο) σε
διερευνητικές δραστηριότητες για τα άνθη.

Καταγραφή εκπαιδευτικών εφαρμογών
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το πλήθος των εφαρμογών που εντοπίσθηκαν ανά επιστημονικό
πεδίο και τύπο. Η πλειονότητα των εφαρμογών αφορά σε παρουσίαση περιεχομένου και
πρακτική και εξάσκηση, που χαρακτηρίζουν προσεγγίσεις συμπεριφοριστικού τύπου. Στη
Φυσική υπάρχουν αρκετά εργαστήρια, προσομοιώσεις και πειράματα με τη χρήση
αισθητήρων ή από απόσταση. Υπάρχουν επίσης αρκετά εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Πίνακας 1. Ελεύθερες εφαρμογές Android ανά επιστημονικό πεδίο
Τύπος εφαρμογής
Παρουσίαση περιεχομένου
(εγχειρίδιο, λεξικό, εγκυκλοπαίδεια)
Πρακτική και εξάσκηση
(περιεχόμενο και ερωτήσεις, κουίζ)
Ψηφιακό βίντεο
Αναπαράσταση
(φαινομένου, διαδικασίας)
Εικονικό εργαστήριο
Προσομοίωση
(μίμηση πραγματικότητας)
Μοντελοποίηση
Οπτικοποίηση
(προσομοίωσης, δεδομένων)
Παιχνίδι
Εξειδικευμένο υπολογιστικό εργαλείο
(υπολογισμοί Φυσικής, Χημείας,
Βιολογίας)
Πείραμα
(με αισθητήρες, από απόσταση)
ΣΥΝΟΛΟ

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Γεωγραφία

Περιβάλλον

87

50

82

51

55

10

31

65

195

8

12

3

2

1

2

35

1

29

4

1
1

6

2
29

13

13

5

4

53
1

69
284

13

4
108

161

302

82
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Συζήτηση
Η φορητή τεχνολογία αξιοποιείται διαρκώς και περισσότερο στην εκπαίδευση. Στις ΦΕ
διακρίνονται τρεις κύριοι τρόποι αξιοποίησης της: οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, τα
πειράματα από απόσταση και η χρήση αισθητήρων. Η επιλογή του τρόπου αξιοποίησης
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επιστημονικό πεδίο και το περιεχόμενο του υπό
διαπραγμάτευση θέματος. Για παράδειγμα υλοποιήσεις που απαιτούν μελέτη πεδίου
αξιοποιούν συχνά τη δυνατότητα του εντοπισμού θέσης.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει ότι η χρήση της φορητής τεχνολογίας στις ΦΕ
ακολουθεί τη γενικότερη τάση, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τα ιδιαίτερα
τεχνολογικά χαρακτηριστικά της από ότι άλλα επιστημονικά πεδία. Αυτό μάλιστα
συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με συγκριμένες μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και τις αντίστοιχες διδακτικές τεχνικές. Τα παραπάνω φαίνονται και από την
καταγραφή των 937 ελεύθερων εφαρμογών λογισμικού που εντοπίσθηκαν. Φαίνεται επίσης
ότι οι αισθητήρες των φορητών συσκευών αξιοποιούνται ιδίως στη Φυσική όπου
αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν με επιτυχία, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, συσκευές, όργανα ή
πειραματικές διατάξεις. Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων όχι μόνο στην απόκτηση
δεξιοτήτων και την παιδαγωγική αξιοποίηση, αλλά και στη δημιουργία της κατάλληλης
κουλτούρας χρήσης της φορητής τεχνολογίας.
Η εργασία αναδεικνύει ότι το πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι ώριμο
τεχνολογικά και παιδαγωγικά. Οι ερευνητές του πεδίου αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι
πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν μια νέα τεχνολογία όπως η φορητή στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ποικίλων μελετών είναι θετικά. Ταυτόχρονα, οι
«πανταχού παρούσες» φορητές συσκευές αποτελούν διαρκές κίνητρο για μάθηση και
διατηρούν το ενδιαφέρον μαθητών και φοιτητών.
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Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» στο
γυμνάσιο: ιδέες μαθητών και προσομοιώσεις του
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Β/θμια Εκπαίδευση & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση»στη φυσική της Β’
γυμνασίου. Η εκπαιδευτική παρέμβαση έγινε το δεύτερο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και
συμμετείχαν δύο τμήματα της Β’ γυμνασίου (σύνολο 54 μαθητές) από ένα πειραματικό γυμνάσιο. Η
ενότητα «πίεση» διδάχθηκε κατά τη διάρκεια τριών μαθημάτων, συνδυάζοντας χρήση φύλλων εργασίας
και προσομοιώσεων του φωτόδενδρου. Οι απαντήσεις των μαθητών στα υποθετικά παραδείγματα
ανέδειξαν μερικές από τις ιδέες τους. Στις δραστηριότητες αξιολόγησης οι περισσότεροι από τους μισούς
μαθητές έδωσαν μια πλήρη και σωστή απάντηση, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι με
τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και του λογισμικού. Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε επίδραση στην
κατανόηση των επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές, αλλά ορισμένοι μαθητές φαίνεται να
εμμένουν στις αρχικές τους ιδέες. Προτείνεται βελτίωση των φύλλων εργασίας και χρήση της
προσομοίωσης σε μικρές ομάδες μαθητών. Προτείνεται χρήση της προσομοίωσης σε μικρές ομάδες
μαθητών και συνδυασμός της με πειραματικές δραστηριότητες.
Λέξεις κλειδιά: Φυσική γυμνασίου, πίεση, φωτόδενδρο

Εισαγωγή
Οι απόψεις των μαθητών για τα φαινόμενα καταγράφονται κυρίως ως ιδέες των παιδιών ή
εναλλακτικές ιδέες (προτιμότερος του όρου παρανοήσεις), ή διαισθητικές ιδέες, ή
αναπαραστάσεις. Από τις έρευνες που έγιναν σε διάφορες χώρες προκύπτει ότι τα παιδιά
έχουν απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων των φυσικών επιστημών, οι αντιλήψεις τους είναι
δυνατόν να επηρεαστούν από τη διδασκαλία με τρόπους που δε γνωρίζουμε ή να μείνουν
ανεπηρέαστες από αυτή, ενώ είναι δυνατό να παραμένουν και μετά την ενηλικίωσή τους
(Driver et al., 1993). Οι αντιλήψεις είναι συχνά διαφορετικές από το επιστημονικό πρότυπο,
όπως αυτό παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια: ωστόσο είναι χρήσιμες και λογικές επειδή
αποτελούν το σκελετό της ερμηνείας των σχετικών φαινομένων. Οι ιδέες αυτές είναι
επαρκείς για τους μαθητές για την ερμηνεία των δεδομένων, και φαίνονται ευλογοφανείς
στους ίδιους τους μαθητές (Driver et al., 1999). Οι ιδέες (ή εναλλακτικές ιδέες) των μαθητών
μπορεί να αναδειχθούν μέσα από τη διδασκαλία, τα πειράματα, τις υποθετικές περιπτώσεις
και τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις, για παράδειγμα, βοηθούν τους μαθητές να διευκρινίσουν
τις ιδέες τους, να αναδείξουν τις τυχόν αντιφάσεις, και να οδηγηθούν σε ορθότερους
συλλογισμούς.
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) των Φυσικών
Επιστημών (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003) προτείνει τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ή ΤΠΕ) για τη
συμπλήρωση του συμβατικού διδακτικού υλικού. Για παράδειγμα, προτείνεται η
αξιοποίηση των προσομοιώσεων για τη μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τα φυσικά
φαινόμενα, τα συστήματα συγχρονικής μέτρησης και απεικόνισης με υπολογιστή, καθώς και
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 27-36, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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η χρήση του διαδικτύου. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, τα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία
πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των μαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν,
οπτικοποιούν, μοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδομένα ώστε οι μαθητές, με την ενεργό
συμμετοχή τους να κατανοούν βασικές αρχές και νόμους της φυσικής και της χημείας.
Παράλληλα, τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι η χρήση προσομοιώσεων (και ευρύτερα οι
νέες τεχνολογίες) στις φυσικές επιστήμες επέτρεψε σε μαθητές να οπτικοποιήσουν και να
κατανοήσουν φυσικά φαινόμενα, να πειραματιστούν και να μάθουν καλύτερα
συγκεκριμένες έννοιες (Webb & Cox, 2004; Jimoyiannis & Komis, 2001).
Αναφορικά με την ενότητα «πίεση» στη φυσική, η βιβλιογραφία έδειξε ότι οι μαθητές
έχουν κάποιες εναλλακτικές ιδέες (πχ., Κασσέτας, 2015). Παράλληλα, το φωτόδενδρο
περιέχει προσομοιώσεις -μαθησιακά αντικείμενα- που μπορούν να ενταχθούν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την πίεση, καθώς συνάδουν με τους μαθησιακούς στόχους
της ενότητας. Με βάση τα παραπάνω, και με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των
εμπλεκόμενων εννοιών από τους μαθητές, σχεδιάστηκε μία εκπαιδευτική παρέμβαση.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στην
ενότητα «πίεση» στη φυσική της Β’ γυμνασίου, συνδυάζοντας χρήση φύλλων εργασίας και
προσομοιώσεων του φωτόδενδρου. Ένας επιμέρους στόχος ήταν να αναδειχθούν και οι ιδέες
των μαθητών για την πίεση. Αρχικά παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις (μαθησιακά
αντικείμενα) του φωτόδενδρου για την πίεση και μετά η εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα
μαθησιακά αντικείμενα αποτέλεσαν το έναυσμα για την κατασκευή συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας που δόθηκαν στους μαθητές.

Προσομοιώσεις του φωτόδενδρου για την «πίεση»
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Γυμνασίου αναφέρεται
στην εγκόλπωση των ΤΠΕ ως αναπόσπαστου τμήματος της διδασκαλίας της Φυσικής και
προτείνει την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (πχ.,
προσομοιώσεων από τον ιστότοπο του ψηφιακού σχολείου).Το φωτόδενδρο, το οποίο
εντάσσεται στο ψηφιακό σχολείο, έχει την προσομοίωση «Πίεση, δύναμη και επιφάνεια»

(βλ. Σχήμα 1) (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1643?locale=el) όπου γίνεται
οπτικοποίηση της εξάρτησης της τιμής της πίεσης από το μέτρο της ασκούμενης δύναμης
και από το εμβαδόν της επιφάνειας στην οποία ασκείται η δύναμη. Αναφορικά με τη
διδακτική αξιοποίησή της, δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης (μέσω οπτικοποίησης των
παραμέτρων) της σχέσης ορισμού της πίεσης. Επίσης υπάρχει το μαθησιακό αντικείμενο
«Αξιολόγηση στο φυσικό μέγεθος της πίεσης», όπου ο χρήστης ζητείται να μετακινήσει και
να τοποθετήσει στη σωστή σειρά εικόνες που σχετίζονται με την έννοια της πίεσης
(ενδεικτικά βλ. Σχήμα 2). Η διδακτική αξιοποίηση αυτού του αντικειμένου (τύπου
εξάσκησης και πρακτικής) είναι η δυνατότητα αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης. Τα
λογισμικά κλειστού τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επάρκεια είτε για την παροχή
εποπτικής διδασκαλίας, είτε για την εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων, είτε ακόμα και για
την αξιολόγηση των μαθητών (Κόμης, 2010).
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Σχήμα 1. Οθόνη από την προσομοίωση «Πίεση, δύναμη και επιφάνεια»

Σχήμα 2. Ενδεικτικές οθόνες φωτόδενδρου από την «Αξιολόγηση στο φυσικό μέγεθος της
πίεσης»

Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» (Φυσική Β’ γυμνασίου) Μεθοδολογία
Οι διδακτικοί στόχοι
Οι διδακτικοί στόχοι για την ενότητα «πίεση» αναφέρονται αμέσως παρακάτω, και με βάση
αυτούς τους στόχους κατασκευάστηκαν τα φύλλα εργασίας – δραστηριοτήτων. Διδακτικοί
στόχοι:
 Να αναφέρουν και να χρησιμοποιούν τη σχέση πίεσης - δύναμης (που ασκείται κάθετα
στην επιφάνεια), στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι ίδια
 Να αναφέρουν και να χρησιμοποιούν τη σχέση πίεσης - εμβαδού (επιφάνειας), στην
περίπτωση που η δύναμη που ασκείται κάθετα στην επιφάνεια είναι ίδια
 Να διατυπώνουν τον ορισμό της πίεσης – να περιγράφουν και να αναπαριστάνουν με
διαφορετικά συμβολικά συστήματα (λεκτικά, μαθηματικά σύμβολα) τη σχέση μεταξύ
δύναμης, πίεσης και εμβαδού
 Να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και πίεση
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 Να ερμηνεύουν επιστημονικά καθημερινά
αποτελέσματα αιχμηρών αντικειμένων).

φαινόμενα/

εφαρμογές

(πχ.,

τα

Οι διδακτικοί στόχοι είναι σε συμφωνία με αυτούς που προτείνει το ΔΕΠΠΣ για τη
συγκεκριμένη ενότητα και μπορούν να εφαρμοστούν μέσω χρήσης των μαθησιακών
αντικειμένων του φωτόδενδρου. Ο τελευταίος στόχος συνδέεται με τους στόχους του
πιλοτικού προγράμματος σπουδών Φυσικής Γυμνασίου (Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα)
που είχε δοθεί στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04, και ανέφερε τα παραδείγματα των
αιχμηρών αντικειμένων από την καθημερινή ζωή. Αναφορικά με την έννοια της πίεσης στα
στερεά σώματα, περιγράφονται ορισμένες παραμορφώσεις. Ενώ δηλαδή η δύναμη θεωρείται
αιτία μιας παραμόρφωσης, σε πολλές περιπτώσεις (όπως οι παραμορφώσεις που προκαλούν
τα αιχμηρά αντικείμενα) η πίεση συμπληρώνει τη δύναμη στην περιγραφή: πχ., με το
μαχαίρι μπορεί να κοπεί το ψωμί, με τον κατάλληλο χειρισμό –λεπίδα-, ενώ εάν δοκιμαστεί
η άλλη κόψη, με την ίδια δύναμη, είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Σε αιχμηρά εργαλεία
(πχ., μαχαίρια, ψαλίδια) εκμεταλλευόμαστε την άσκηση (κατανομή) δύναμης σε όσο το
δυνατόν μικρότερη επιφάνεια.

Διαδικασία και δείγμα
Η εκπαιδευτική παρέμβαση έγινε στην ενότητα «πίεση» στο μάθημα της φυσικής της Β’
γυμνασίου, το δεύτερο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Συμμετείχαν 2 τμήματα της
Β’ γυμνασίου (σύνολο 54 μαθητές) από ένα πειραματικό γυμνάσιο. Η ενότητα «πίεση»
(ενότητα 4.1) του σχολικού βιβλίου της φυσικής (Αντωνίου κ.ά., 2015) διδάχθηκε κατά τη
διάρκεια τριών μαθημάτων (δηλαδή τριών διδακτικών ωρών, βλ. Πίνακα 1) συνδυάζοντας
χρήση φύλλων εργασίας και προσομοιώσεων του φωτόδενδρου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο
μάθημα, αρχικά δόθηκε στους μαθητές ένα μικρό φύλλο εργασίας με υποθέσεις για
πρόκληση ενδιαφέροντος και ανάδειξη των ιδεών των μαθητών (διάρκεια συμπλήρωσης
περίπου 10 λεπτά). Κατόπιν συλλέχθηκαν τα φύλλα εργασίας των μαθητών και έγινε
συζήτηση με όλη την τάξη (καταιγισμός ιδεών): καταγραφή στον Πίνακα ενδεικτικών
απαντήσεων των μαθητών, ενδεικτικών λέξεων-κλειδιών και συζήτηση των απαντήσεων. Η
καταγραφή λέξεων (εννοιών) - κλειδιών στον Πίνακα και στο τετράδιο χρησίμευσε για
σταθερή αναφορά στις ιδέες των μαθητών στο επόμενο μάθημα. Στόχος ήταν να
ενημερωθούν όλοι οι μαθητές για τις ιδέες - απαντήσεις τους, ώστε να οδηγηθούν σιγά-σιγά
στο χτίσιμο/ συσχετισμό εννοιών στην ενότητα «πίεση». Τη δεύτερη διδακτική ώρα (μετά
από σύντομη συνόψιση και σύνδεση του προηγούμενου μαθήματος και την επιστροφή των
φύλλων εργασίας με τις υποθέσεις) έγινε διδασκαλία της ενότητας χρησιμοποιώντας τις
προσομοιώσεις του φωτόδενδρου ως συμπληρωματικό μέσο της παραδοσιακής διδασκαλίας.
Επειδή στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών υπάρχει ένας υπολογιστής, έγινε επίδειξη
της προσομοίωσης του φωτόδενδρου «Πίεση, δύναμη και επιφάνεια» (βλ. προηγούμενη
ενότητα, Σχήμα 1). Στο τρίτο μάθημα, τα πρώτα 5 λεπτά έγινε χρήση από δύο μαθητές με
ταυτόχρονη επίδειξη σε όλη των τάξη του αντικειμένου του φωτόδενδρου «Αξιολόγηση στο
φυσικό μέγεθος της πίεσης» (βλ. προηγούμενη ενότητα, Σχήμα 2). Την υπόλοιπη διδακτική
ώρα συμπληρώθηκαν από τους μαθητές δύο φύλλα εργασίας - δραστηριοτήτων (ένα για την
πίεση γενικά και ένα για την πίεση σε στερεά αντικείμενα). Τέλος, σε επόμενο μάθημα
δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της παρέμβασης για την ενότητα
4.1 «πίεση», το οποίο συμπληρώθηκε ανώνυμα.
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Πίνακας 1. Η εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση»
1ο μάθημα
2ο μάθημα
3ο μάθημα

Επόμενο
μάθημα

10 λεπτά – συμπλήρωση υποθέσεων σε μικρό φύλλο εργασίας
30 λεπτά - συλλογή φύλλων και συζήτηση με όλη την τάξη
Σύντομη συνόψιση - Διδασκαλία ενότητας με επίδειξη της
προσομοίωσης «Πίεση, δύναμη και επιφάνεια»
5 λεπτά - «Αξιολόγηση στο φυσικό μέγεθος της πίεσης»
25 λεπτά - Φύλλο δραστηριοτήτων και αξιολόγησης για την πίεση
γενικά
10 λεπτά - Φύλλο δραστηριοτήτων για την πίεση σε στερεά
αντικείμενα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης (της παρέμβασης)

Αποτελέσματα εκπαιδευτικής παρέμβασης
Ιδέες / Απαντήσεις των μαθητών στο μικρό φύλλο εργασίας με τις υποθέσεις
Οι υποθέσεις (Α και Β) στο αρχικό μικρό φύλλο εργασίας και οι ιδέες/ απαντήσεις των
μαθητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τα αποσπάσματα των απαντήσεων των μαθητών
είναι χρήσιμα γιατί φανερώνουν τις ιδέες των μαθητών πριν από τη διδασκαλία της
ενότητας. Από τις απαντήσεις των μαθητών στην υπόθεση Α, προκύπτει ότι οι μαθητές
έκαναν αναφορές στην επιφάνεια των παπουτσιών ή των χιονοπέδιλων, στην επιφάνεια των
παπουτσιών / χιονοπέδιλων και το βάρος ανθρώπου, στο βάρος των χιονοπέδιλων /
αθλητικών, στο υλικό/ σχεδίαση των χιονοπέδιλων και στην πίεση. Αναφορικά με την
υπόθεση Β, έγιναν αναφορές στο βάρος ή/και τη δύναμη, στη μάζα, στο βάρος / μάζα και
στην πίεση, στον όγκο και στην πίεση. Το Σχήμα 3 είναι ένα παράδειγμα απάντησης μαθητή
στο αρχικό φύλλο εργασίας με τις υποθέσεις. Σύμφωνα με τον Κασσέτα (2015), οι
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών είναι ότι η πίεση είναι «κάτι σαν δύναμη και ασκείται στην
επιφάνεια κάποιου σώματος προς κάποια κατεύθυνση». Στη γλώσσα της καθημερινής μας ζωής, τα
σημαινόμενα των εννοιών πίεση και δύναμη είναι σχεδόν ισοδύναμα. Όμως η επιστημονική
άποψη λέει ότι η έννοια «πίεση» σχετίζεται με τις έννοιες πιέζουσα δύναμη (και μόνο) και
επιφάνεια.
Πίνακας 2. Ιδέες – απαντήσεις των μαθητών στις αρχικές υποθέσεις
Α υπόθεση: Ένας άνθρωπος είναι ακίνητος πάνω σε παχύ στρώμα χιονιού: (ι) φορώντας
αθλητικά παπούτσια και (ιι) φορώντας χιονοπέδιλα. Σε ποια περίπτωση νομίζεις θα
βουλιάξει περισσότερο και γιατί; Μπορείς να σχεδιάσεις και ένα απλό σχήμα.
Αναφορές στην επιφάνεια των παπουτσιών ή των χιονοπέδιλων
«Ο άνθρωπος φορώντας αθλητικά παπούτσια θα βουλιάξει περισσότερο επειδή τα
παπούτσια καταλαμβάνουν μικρότερη επιφάνεια στο χιόνι σε σχέση με τα χιονοπέδιλα»
Αναφορές στην επιφάνεια των παπουτσιών / χιονοπέδιλων και το βάρος ανθρώπου
«θα βουλιάξει περισσότερο με τα αθλητικά, γιατί τα αθλητικά έχουν μικρότερη επιφάνεια
και έτσι δε μοιράζεται το βάρος, ενώ με τα χιονοπέδιλα μοιράζεται το βάρος του ανθρώπου
σε μικρότερα μέρη και έτσι ασκείται μικρότερη πίεση στο χιόνι»
Αναφορές στο βάρος των χιονοπέδιλων / αθλητικών
«Ο άνθρωπος που φοράει χιονοπέδιλα διότι έχουν μεγαλύτερο βάρος από τα αθλητικά
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παπούτσια», «Ο άνθρωπος με τα αθλητικά γιατί είναι βαρύτερα»
«θα βουλιάξει όταν φορέσει τα χιονοπέδιλα επειδή είναι πιο βαριά και θα ασκηθεί
περισσότερη δύναμη στο χιόνι»
Αναφορές στο υλικό/ σχεδίαση των χιονοπέδιλων (ώστε να μη βουλιάζουν)
«φορώντας παπούτσια (θα βουλιάξει) γιατί τα χιονοπέδιλα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να
μη βουλιάζουν στο χιόνι»
«με τα αθλητικά, γιατί δεν είναι ειδικά παπούτσια»
«θα βουλιάξουν τα αθλητικά γιατί αφού τα πέδιλα είναι μακριά και δεν υπάρχει μεγάλο
βάρος σε όλη την επιφάνειά τους θα κρατήσουν τον άνθρωπο στην επιφάνεια του χιονιού»
Αναφορές στην πίεση
«Ο άνθρωπος με τα αθλητικά θα βουλιάξει πιο πολύ, γιατί ασκείται μεγαλύτερη πίεση»
Β υπόθεση: 2 άνθρωποι φορούν ακριβώς ίδιο μέγεθος αθλητικά παπούτσια και είναι
ακίνητοι στο χιόνι. Ο ένας είναι περισσότερο εύσωμος (80 κιλά) από τον άλλο (55 κιλά).
Νομίζεις ότι θα βουλιάξει κάποιος από τους δύο περισσότερο στο χιόνι και γιατί; Μπορείς
να σχεδιάσεις και ένα απλό σχήμα.
Αναφορές στο βάρος ή/και τη δύναμη
«Θα βουλιάξει ο εύσωμος περισσότερο γιατί έχει περισσότερο βάρος από τον άλλο»
«Ο πιο εύσωμος, επειδή ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο χιόνι»
«θα βουλιάξει ο πρώτος (εύσωμος) πιο πολύ γιατί ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο έδαφος»
Αναφορές στη μάζα
«Θα βουλιάξει αυτός με τη μεγαλύτερη μάζα»
«ο εύσωμος γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα από τον άλλον»
Αναφορές στο βάρος / μάζα και στην πίεση
«θα βουλιάξει περισσότερο ο εύσωμος, διότι ασκεί περισσότερη πίεση στο χιόνι λόγω του
βάρους του» «αυτός με τα 80 κιλά θα βουλιάξει περισσότερο επειδή έχει μεγαλύτερη μάζα
οπότε μεγαλύτερη πίεση» «Ο πιο βαρύς γιατί ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο χιόνι»
«Ο πιο εύσωμος γιατί έχει μεγαλύτερο βάρος και η πίεση αυξάνεται»
Αναφορές στον όγκο
«Ο εύσωμος θα βουλιάξει επειδή έχει μεγαλύτερο όγκο»
Αναφορές στην πίεση
«θα βουλιάξει ο περισσότερο εύσωμος, γιατί ασκεί περισσότερη πίεση απ’ ότι ο άλλος»

Σχήμα 3. Παράδειγμα απάντησης μαθητή στο αρχικό φύλλο εργασίας με τις υποθέσεις
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Απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο δραστηριοτήτων και αξιολόγησης για την
πίεση γενικά
Το φύλλο δραστηριοτήτων και αξιολόγησης για την πίεση δόθηκε στους μαθητές στο
τρίτο μάθημα (βλ. Πίνακα 1), και οι δραστηριότητες που περιείχε κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, η
πρώτη δραστηριότητα είχε κατασκευαστεί με βάση τον 1 ο στόχο (να αναφέρουν και να
χρησιμοποιούν τη σχέση πίεσης - δύναμης στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι ίδια), η
δεύτερη δραστηριότητα σύμφωνα με το 2ο στόχο (να αναφέρουν και να χρησιμοποιούν τη
σχέση πίεσης – εμβαδού, στην περίπτωση που η δύναμη που ασκείται κάθετα στην
επιφάνεια είναι ίδια) και η τρίτη δραστηριότητα με βάση τον 3ο στόχο (να διατυπώνουν τον
ορισμό της πίεσης – να περιγράφουν και να αναπαριστάνουν με διαφορετικά συμβολικά
συστήματα (λεκτικά, μαθηματικά σύμβολα) τη σχέση μεταξύ δύναμης, πίεσης και εμβαδού).
Η αξιολόγηση είχε ερωτήσεις Σ(ωστού) / Λ(άθους), εφαρμογές από την καθημερινή ζωή και
εξάσκηση στον τύπο p= F/A. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η καταγραφή των απαντήσεων
των μαθητών (ν=54) στο φύλλο δραστηριοτήτων και αξιολόγησης για την πίεση. Από το
σύνολο των 54 μαθητών, οι περισσότεροι από τους μισούς έγραψαν μια πλήρη και σωστή
απάντηση. Υπήρχαν όμως και ελλιπείς απαντήσεις: για παράδειγμα, στην πρώτη
δραστηριότητα 20 μαθητές δεν έκαναν αναφορά στην αναλογία των μεγεθών «πίεση» και
«δύναμη», ενώ σε υπο-τμήμα της τρίτης δραστηριότητας υπήρξε σύγχυση της μονάδας Pa με
το σύμβολο p για την πίεση. Περίπου ένα τρίτο του δείγματος έδωσε ελλιπή επιστημονική
ερμηνεία στις εφαρμογές από την καθημερινή ζωή (εφαρμογές 2α και 2β, βλ. Σχήμα 4). Το
Σχήμα 4 είναι ένα παράδειγμα απάντησης μαθητή στο τμήμα του φύλλου εργασίας με
ερωτήσεις/ ασκήσεις αξιολόγησης. Το Σχήμα 5 είναι επίσης ένα παράδειγμα απάντησης
μαθητή στο φύλλο δραστηριοτήτων για την πίεση.
Πίνακας 3. Καταγραφή απαντήσεων μαθητών (ν=54) στο φύλλο δραστηριοτήτων και
αξιολόγησης για την πίεση
Πλήρης σωστή
απάντηση

Ελλιπής
απάντηση

1η δραστ. – 1ος στόχος (σχέση p, F, με Α=σταθ.)
29
20 *
2η δραστ. – 2ος στόχος (σχέση p, A, με F=σταθ.)
32
6
3η δραστ. – 3ος στόχος (μαθ. τύπος + λεκτικά)
34
12 **
3η δραστ.- μονάδα πίεσης Pa
32
2
Αξιολ. - Ερωτήσεις Σ /Λ
46
5
Αξιολ. 2α (εφαρμογή: ακονισμένο μαχαίρι)
25
17 ^
Αξιολ. 2β (εφαρμογή: τζιπ σε άμμο)
29
15 ^
Ασκήσεις στον τύπο
35
9
* δεν έγινε αναφορά στην αναλογία των μεγεθών «πίεση» και «δύναμη»
** ελλιπής λεκτική διατύπωση
*** σύγχυση μονάδας Pa με το σύμβολο p για την πίεση
^ έλλειψη επιστημονικής ερμηνείας και αναφοράς στα σχετικά φυσικά μεγέθη

Λάθος
ή
δεν
απάντησαν
5
16
8
20 ***
3
12
10
10
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Σχήμα 4. Παράδειγμα απάντησης μαθητή στο τμήμα του φύλλου εργασίας με ερωτήσεις/
ασκήσεις αξιολόγησης

Σχήμα 5. Παράδειγμα απάντησης μαθητή

Απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης,
το οποίο συμπληρώθηκε ανώνυμα στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Εν γένει, οι
μαθητές δήλωσαν ευχαριστημένοι με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και του λογισμικού
για την ενότητα «πίεση» (37 μαθητές συνολικά μαζί στις κατηγορίες «πολύ» και «πάρα
πολύ» ευχαριστημένοι).

1.

Το ενδιαφέρον του μαθήματος που παρακολουθήσατε

8

20

19

πάρα πολύ

πολύ

μέτρια

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από:

λίγο

Πίνακας 4. Καταγραφή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (ν=54)
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2.
3.
4.
5.

Την επεξήγηση των δύσκολων σημείων του μαθήματος
Την ενθάρρυνση που σας παρείχε ο εκπαιδευτικός κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας
Τις ευκαιρίες να συμμετάσχετε στο μάθημα
Τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και του λογισμικού για την
ενότητα
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13

14

20

7

12

13

19

10

8

18

16

12

6

11

21

16

Στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης «τι σε δυσκόλεψε περισσότερο
στην ενότητα ‘πίεση’;», πολλοί μαθητές απάντησαν ότι δεν τους δυσκόλεψε κάτι ιδιαίτερα.
Για τις δυσκολίες που συνάντησαν, υπήρξαν 4 αναφορές στα σύμβολα/ τύπους και 5
αναφορές στον ορισμό της πίεσης. Αποσπάσματα από τις απαντήσεις σχετικά με τις
δυσκολίες των μαθητών ήταν:
«τα προβλήματα που ήταν για τις μικρές ή μεγάλες επιφάνειες ενός σώματος»
«το να κατανοήσω τα προβλήματα/ παραδείγματα»
«με δυσκόλεψε να καταλάβω τη διαφορά της δύναμης από την πίεση»
«το πώς να κάνω τις πράξεις με τον τύπο»
«αυτό με τις επιφάνειες»
«το πώς βρίσκουμε την πίεση»
Στην ανοιχτή ερώτηση «τι σου άρεσε περισσότερο στην ενότητα ‘πίεση’;» (του
ερωτηματολογίου αξιολόγησης), έγιναν 7 αναφορές στις ασκήσεις (εφαρμογή του τύπου
p=F/A) και 5 αναφορές στα παραδείγματα/ δραστηριότητες. Αποσπάσματα από τις
απαντήσεις σχετικά με το τι άρεσε στους μαθητές ήταν:
«οι ασκήσεις με τους τύπους, όπου μία τιμή πρέπει να τη βρεις εσύ»
«η σχέση της πίεσης με την επιφάνεια»
«ο τύπος p=F/A» και
«μου άρεσε περισσότερο τα αποτελέσματα της πίεσης».
Οι απαντήσεις των μαθητών προτείνεται να ληφθούν υπόψη στη βελτίωση των φύλλων
εργασίας – δραστηριοτήτων, καθώς και στη διδασκαλία της ενότητας πίεση (πχ.,
περισσότερη έμφαση στα σημεία που οι μαθητές συνάντησαν δυσκολίες).

Συνοπτικά συμπεράσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις δραστηριότητες αξιολόγησης οι περισσότεροι από τους
μισούς μαθητές έδωσαν μια πλήρη και σωστή απάντηση, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν πολύ
ευχαριστημένοι με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και του λογισμικού. Η εκπαιδευτική
παρέμβαση είχε επίδραση στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές,
αλλά ορισμένοι μαθητές φαίνεται να εμμένουν στις αρχικές τους ιδέες. Προτείνεται χρήση
της προσομοίωσης σε μικρές ομάδες μαθητών στο εργαστήριο της πληροφορικής, καθώς στο
εργαστήριο των φυσικών επιστημών υπάρχει μόνο ένας υπολογιστής. Στους περιορισμούς
της παρέμβασης συγκαταλέγονται οι περιορισμένες επιλογές της προσομοίωσης και το
μικρό δείγμα των μαθητών. Αν και η προσομοίωση που επιλέχθηκε δεν δίνει πολλές
επιλογές, έχει αξία καθότι γίνεται οπτικοποίηση της εξάρτησης της τιμής της πίεσης από το
μέτρο της ασκούμενης δύναμης και από το εμβαδόν της επιφάνειας στην οποία ασκείται η
δύναμη, και δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης της σχέσης ορισμού της πίεσης. Επειδή η
χρήση της προσομοίωσης δεν αντικαθιστά το πείραμα, προτείνεται ως συμπληρωματικό
μέσο των ομαδικών πειραματικών δραστηριοτήτων. Οι πειραματικές δραστηριότητες
μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές (α) στην επαλήθευση ή διάψευση των ιδεών τους, (β)
στην εξοικείωσή τους με δραστηριότητες ελέγχου μεταβλητών και (γ) στην ερμηνεία
φαινομένων καθημερινής ζωής με βάση την πίεση. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να
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διαπιστώσουν τον τρόπο εξάρτησης της πίεσης από την επιφάνεια από μία δραστηριότητα –
παιχνίδι της καθημερινότητάς τους: τοποθέτηση ενός γεμάτου μπουκαλιού με μισό λίτρο
νερό πάνω σε ένα λεπτό στρώμα υλικού/ πλαστελίνης με επιφάνεια επαφής (ι) τον πάτο του
μπουκαλιού και (ιι) το πώμα του μπουκαλιού (και απλά όργανα του εργαστηρίου όπως
δυναμόμετρο και χάρακα). Η εκπαιδευτική παρέμβαση με βελτίωση των φύλλων εργασίας –
δραστηριοτήτων και χρήση της προσομοίωσης από τους μαθητές σε μικρές ομάδες μπορεί να
δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σενάριο με αξιοποίηση λογισμικού για την ενότητα «πίεση».
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Περίληψη
Οι δορυφορικές εικόνες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, έχουν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία,
θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη της γεωγραφικής σκέψης και η
ολιστικότερη κατανόηση του κόσμου και των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει και να λύσει
ο συνειδητοποιημένος πολίτης του μέλλοντος. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης
έρευνας για τις δορυφορικές εικόνες στην εκπαίδευση. Αφορά στην αξιολόγηση του υλικού που έχει
δημιουργήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), το οποίο αξιοποιεί τις δορυφορικές
εικόνες για την προσέγγιση ποικίλων θεματικών ενοτήτων, ανάμεσά τους η θεματική με τίτλο
“Κλιματική αλλαγή και παγετώνες”. Μέσα από τη μελέτη θα εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται
βελτίωση και θα ερευνηθούν προτάσεις ποιοτικής αναβάθμισης του υλικού ώστε να είναι χρηστικό στο
ελληνικό σχολείο.
Λέξεις κλειδιά: δορυφορικές εικόνες, ESA, κλιματική αλλαγή, παγετώνες, LEOWοrks 4

Εισαγωγή
Η ένταξη των δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση, είναι ένα ζήτημα που έχει
απασχολήσει πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Τα δεδομένα παρατήρησης της Γης
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, λόγω της σημασίας τους για την ερμηνεία του
χώρου, το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στην αειφόρο διαχείριση του
περιβάλλοντος. Οι σημερινοί μαθητές, που μελλοντικά θα χρειαστεί ως πολίτες να
συμμετέχουν στο σχεδιασμό και να ενεργούν, θα πρέπει να γνωρίσουν τις τεράστιες
δυνατότητες της τηλεπισκόπησης (Dransfeld et al., 2009). Η κατάλληλη χρήση και
αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων μπορεί να αποφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η κινητοποίηση
για συμμετοχή, η ενασχόληση με σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα και η βελτίωση της
χωρικής σκέψης (Voss et al., 2011). Οι μαθητές επεξεργάζονται και ερμηνεύουν δορυφορικές
εικόνες, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, που
αποτελούν απαραίτητο επαγγελματικό προσόν στη σύγχρονη κοινωνία (Voss et al., 2011).
Πολλοί οργανισμοί, όπως η NASA (National Aeronautics and Space Administration) κι η
ESA (European Space Agency), προσφέρουν πλούσιο διαδικτυακό υλικό με δορυφορικές
εικόνες αλλά και το λογισμικό επεξεργασίας τους, που είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να
αξιοποιηθεί στο σχολείο.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), παρέχει στους μαθητές δευτεροβάθμιας
κυρίως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό δομημένο σε ενότητες που αφορούν σύγχρονα
περιβαλλοντικά θέματα. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εκτός από την περιγραφή του
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 37-48, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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θεωρητικού πλαισίου και φύλλα εργασίας με προτάσεις προσέγγισης, σχετικές δορυφορικές
εικόνες και το εκπαιδευτικό λογισμικό επεξεργασίας τους, που διατίθεται δωρεάν. Το
εκπαιδευτικό υλικό είναι μεταφρασμένο στις γλώσσες εννέα χωρών (Mouratidis et al., 2015)
από τις 22 χώρες - μέλη της ESA που την απαρτίζουν και τη χρηματοδοτούν, μεταξύ των
οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Το υλικό που προσφέρει η ΕSA, έχει δημιουργηθεί ώστε να
μπορεί να εφαρμοστεί στις σχολικές τάξεις των σχολείων της Ευρώπης, ενώ σκοπός της
εκπαιδευτικής της ιστοσελίδας Eduspace είναι η παρατήρηση της Γης να αποτελεί μέρος του
σχολικού προγράμματος (Ghaye et al., 2006). Φαίνεται λοιπόν πως οι διδακτικές ενότητες
της ESA προσφέρονται προκειμένου να αξιοποιηθούν εκτός των υπολοίπων και στα
ελληνικά σχολεία.
Η έρευνα αυτή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, έχει ως στόχο
τη μελέτη και ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού μιας εκ των ενοτήτων που προσφέρει η
ESA για εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τίτλο “Κλιματική αλλαγή και
παγετώνες”. Μέσα από την ανάλυση της εφαρμογής βάσει κριτηρίων, θα εντοπιστούν τα
δυνατά σημεία του υλικού και σημεία που χρήζουν βελτιώσεων ώστε να διατυπωθούν
προτάσεις που θα βοηθήσουν στην ποιοτική της βελτίωση.

Θεωρητικό πλαίσιο
Οι δορυφορικές εικόνες, που συλλέγονται με τη μέθοδο της απομακρυσμένης ανίχνευσης
δηλαδή της Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing - RS), κατέχουν σημαντική θέση στην
επιστήμη, τη βιομηχανία και την καθημερινή ζωή, ενώ συμπεριλαμβάνονται σε πολλά
σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών (Ditter et al., 2015). Η χρήση τους στην εκπαίδευση
μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, με κυρίαρχα τη βελτίωση χωρικών δεξιοτήτων και
την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης (Bodzin, 2011; Voss et al., 2011).
Η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων, υπό προϋποθέσεις
(π.χ. επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών, κτλ.), μπορεί
να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και σε βελτίωση των χωρικών
δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. αναγνώριση των χωρικών μοτίβων), με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη της χωρικής σκέψης. Σύμφωνα με έρευνα σε 110 μαθητές της Β’ Γυμνασίου στην
Αμερική οι δορυφορικές εικόνες συνδέονται με την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης, που
αποτελεί κοινό στοιχείο περιβαλλοντικών και άλλων επιστημών (Bodzin, 2011).
Οι Dhimitri J. και Duri V. (2014), σε έρευνα που πραγματοποίησαν με δείγμα 120
μαθητών δύο λυκείων, μελέτησαν μέσω ερωτηματολογίου την απόκτηση πληροφοριών από
χάρτες και δορυφορικές εικόνες. Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές προτιμούσαν να δουλεύουν
με δορυφορικές εικόνες σε θέματα Γεωγραφίας, ενώ βελτίωσαν τις γνωστικές τους
ικανότητες και τις γεωγραφικές τους δεξιότητες.
Η τηλεπισκόπηση παρέχει στη σχολική τάξη μια πλούσια πηγή επίκαιρων δεδομένων
για τη μελέτη φαινομένων (Cheung et al., 2011). Οι Ditter et al. (2015) υποστηρίζουν πως οι
δορυφορικές εικόνες χρησιμεύουν ως πρώτη ύλη για τον σχεδιασμό, την έρευνα και τη
διαχείριση πολλών σύγχρονων προβλημάτων, ενώ βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Το 2008
μελέτησαν μέσω ερωτηματολογίου που ήταν διαθέσιμο διαδικτυακά, τις απόψεις 64
καθηγητών Γεωγραφίας και 1.657 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 12 - 18
ετών), σχετικά με την αναλογία και το είδος των δορυφορικών εικόνων που
χρησιμοποιούνται στο σχολείο, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και τη βελτίωση των
δεξιοτήτων των μαθητών στην ανάγνωση και ερμηνεία εικόνων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, οι δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία από
τους καθηγητές για ποικίλους λόγους: είναι εύκολα και γρήγορα διαθέσιμες, προβάλλουν
έναν τόπο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, παρέχουν ποικίλες πληροφορίες, και ενθαρρύνουν
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τους μαθητές να συμμετέχουν. Οι μαθητές της έρευνας σημειώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για
τις δορυφορικές εικόνες, ενώ η πλειοψηφία συμφωνεί πως τις κατανοεί εύκολα.
Οι δορυφορικές εικόνες απεικονίζουν τα χωρικά δεδομένα παραστατικά, με υψηλού
βαθμού περιγραφικότητα (Voss et al., 2011) και συντελούν στην ταχύτερη και ορθότερη
ερμηνεία γεωγραφικών στοιχείων από τους μαθητές (Dhimitri & Duri, 2014).
Η πρώτη προτεραιότητα της τηλεπισκόπησης στο σχολείο είναι η ενθάρρυνση των
μαθητών να επιλύουν μόνοι τους γεωγραφικά ζητήματα, ώστε να βελτιώσουν τις χωρικές
τους ικανότητες και τη μεθοδολογία τους (Ditter et al., 2015), καλλιεργώντας παράλληλα τις
πρακτικές τους δεξιότητες (Voss et al., 2011).
Με τη χρήση δορυφορικών εικόνων καλλιεργείται, μεταξύ των άλλων, ο χωρικός
γραμματισμός, που περιλαμβάνει πλήθος δεξιοτήτων, όπως τη δυνατότητα κατάκτησης και
επικοινωνίας της γνώσης με μορφή χάρτη, την αναγνώριση διαδοχών και την κατανόηση
ότι η Γεωγραφία δεν είναι μόνο η γνώση τοπωνυμίων, αλλά η βάση για την οργάνωση της
χωρικής πληροφορίας (Γαλάνη, 2016).
Ωστόσο, οι δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται συχνά στα σχολικά εγχειρίδια ως
απλά εικονογραφικά στοιχεία (Jahn et al., 2011) και καταλαμβάνουν μικρό μέρος στα
προγράμματα των ευρωπαϊκών σχολείων (Voss et al., 2011), με κύριο επιχείρημα την
πολυπλοκότητα της ανάγνωσης των εικόνων, ή τον χαρακτηρισμό του εκπαιδευτικού
λογισμικού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους ως ακατάλληλο.

Η αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων στα ελληνικά Προγράμματα
Σπουδών
Στο ελληνικό σχολείο (Α/βάθμια κια Β/θμια εκπαίδευση) η συστηματική εισαγωγή των
δορυφορικών εικόνων φαίνεται να καθυστερεί, παρά την ωφέλεια που προκύπτει σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία μέσα από τη χρήση τους για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης των
μαθητών.
Στο ΠΣ της Γεωγραφίας Δημοτικού, οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν
δορυφορικές εικόνες για να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν (σελ. 475)
και να
παρατηρήσουν στοιχεία (σελ. 482), χωρίς ωστόσο να προτείνονται συγκεκριμένες
δορυφορικές εικόνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στο θεωρητικό πλαίσιο του
ΠΣ Γεωγραφίας Δημοτικού και Γυμνασίου για το Νέο Σχολείο (Π.Ι., 2011), γίνεται λόγος για
τη χρήση δορυφορικών εικόνων - Νέων Τεχνολογιών (GIS) από τους μαθητές και τα οφέλη
που απορρέουν από αυτήν (σελ. 8). Ωστόσο, στα αντίστοιχα ΑΠΣ οι σχετικές αναφορές είναι
ελάχιστες. Οι δορυφορικές εικόνες, ενώ προτείνονται ως υλικό, χρησιμοποιούνται ως απλό
μέσο οπτικοποίησης δεδομένων. Απουσιάζουν προτάσεις και οδηγίες για το είδος των
δορυφορικών εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική τάξη, τον τρόπο
αξιοποίησης και ανάγνωσής τους, όπως επίσης και προτάσεις για τις ενότητες στις οποίες
μπορούν να ενταχθούν.

Δορυφορικές εικόνες κι εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία
Πολλοί οργανισμοί (National Geographic Society, NASA, ESA, United States Geological
Survey (USGS) κ.ά.) συμβάλλουν στον χωρικό γραμματισμό με χρήση δορυφορικών
εικόνων, προσφέροντας πλούσιο δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς υλικό.
Κάποιοι από τους οργανισμούς αυτούς, όπως οι μεγάλοι οργανισμοί διαστήματος του
κόσμου, NASA και ESA, προσφέρουν δωρεάν όχι μόνο διαδικτυακό υλικό με δορυφορικές
εικόνες, αλλά και το λογισμικό επεξεργασίας τους, με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης στην ανάλυση κι ερμηνεία
δεδομένων παρατήρησης της Γης.
Η ESA, απευθυνόμενη στις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, μέσω της ιστοσελίδας Eduspace
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_GR/ αποσκοπεί στο να εισάγει στη σχολική
τάξη τεχνικές κι εφαρμογές παρατήρησης της Γης από το διάστημα (Mouratidis et al., 2015).
Ειδοποιός διαφορά του Eduspace από άλλες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, είναι το γεγονός ότι
παρέχει στα σχολεία μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών της παρατήρησης της Γης σε
ποικίλα ζητήματα πάνω στα οποία εργάζονται οι επιστήμονες (Dransfeld et al., 2009).
Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει είναι δορυφορικές εικόνες που έχουν συλλεχθεί με
τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης, η επεξεργασία των οποίων γίνεται μέσα από δομημένα
φύλλα εργασίας. Κύριος σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρέχει ελκυστικό υλικό και
ψηφιακά εργαλεία στα σχολεία για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης με χρήση
δορυφορικών εικόνων (Lichtenegger et al., 2006; Mouratidis et al., 2015). Το υλικό, είναι
κατάλληλο κυρίως για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για προπτυχιακούς
φοιτητές (Mouratidis et al., 2015).
Η ιστοσελίδα είναι οργανωμένη στις θεματικές “Καιρός και κλίμα”, “Παγκόσμια
αλλαγή”, και “Φυσικές καταστροφές”. Κάθε θεματική αποτελείται από μελέτες περίπτωσης
για καθεμία από τις οποίες παρέχεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και προτείνονται
ασκήσεις ενώ διατίθεται σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής
(Mouratidis et al., 2015), κάνοντας εύκολη τη χρήση του προσφερόμενου υλικού από
Έλληνες εκπαιδευτικούς στα σχολεία.
Η ιστοσελίδα Eduspace αποτελεί πολύτιμη εκπαιδευτική πηγή με καταλόγους εικόνων
παρατήρησης της Γης, που έχουν ληφθεί από αποστολές υποστηριζόμενες από την ESA.
Εκτός από θεματικές προσεγγίσεις και δορυφορικές εικόνες προσφέρει επίσης πακέτα
ελεύθερου λογισμικού επεξεργασίας εικόνων με την ονομασία ArcExplorer και LEOWorks.
Οι θεματικές ωστόσο που προσφέρονται από την ESA δεν έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά στη
σχολική τάξη. Αυτές οι ενότητες, που είναι σχεδιασμένες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι
πιθανό να επιδέχονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις ώστε το προσφερόμενο υλικό να είναι
αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στο ελληνικό σχολείο.
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε εξετάζοντας βάσει κριτηρίων μία θεματική
να διαπιστώσουμε αν το υλικό και η προσέγγιση της συγκεκριμένης θεματικής μπορεί να
βελτιωθεί ώστε οι μαθητές να οδηγούνται σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ερευνητικό Μέρος
Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος μιας μεγαλύτερης
έρευνας που θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού της ESA στη
σχολική τάξη, είναι η μελέτη και ανάλυση της διδακτικής προσέγγισης μίας εκ των
θεματικών ενοτήτων που προσφέρει η ESA με τίτλο “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” και
μέσω αυτής ο προσδιορισμός τόσο των δυνατών σημείων του, όσο και των σημείων που
μπορεί να βελτιωθούν.
Η επιλογή της θεματικής έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Το θέμα αυτό καθ΄ αυτό, είναι ένα θέμα με το οποίο οι μαθητές έρχονται σε
επαφή από το δημοτικό σχολείο και αποτελεί θέμα αναφοράς και συζήτησης στα
ΜΜΕ. Ωστόσο, η ανάλυση της μεταβολής του παγκοσμίου κλίματος συνήθως
περιορίζεται στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την επιβράδυνση της
μεταβολής αυτής, χωρίς να υπάρχει σαφής εκτίμηση της σημασίας του
φαινομένου. Αν και το «λιώσιμο των πάγων» είναι έκφραση που
χρησιμοποιείται συχνά στα ΜΜΕ, οι αναφορές στις αιτίες και τις συνέπειες της
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μεταβολής των παγετώνων είναι λιγότερες, ενώ οι μαθητές δεν έχουν το
υπόβαθρο για να ερμηνεύσουν τις πτυχές του φαινομένου.
2. Η δραστηριότητα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά επομένως είναι εύκολο να
διδαχθεί σε οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο. Ελάχιστη απαίτηση είναι η ύπαρξη
τουλάχιστον ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο διαθέτει το λογισμικό
LEOWorks 4.
Το ερευνητικό ερώτημα που συνδέεται και απορρέει από το στόχο της έρευνας είναι το
ακόλουθο: Πληροί το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες”
της ESA ως προς τους γνωστικούς στόχους, την αντιστοίχισή του με το επίπεδο των μαθητών
και τη μεθοδολογία την οποία ακολουθεί τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της ενότητας
αυτής με χρήση δορυφορικών εικόνων στο ελληνικό σχολείο;

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη της ενότητας ήταν η ανάλυση
περιεχομένου, που σύμφωνα με τον Krippendorff (2004, 18) αποσκοπεί στην εξαγωγή
έγκυρων συμπερασμάτων από κείμενα. To πρώτο στάδιο για την ανάλυση περιεχομένου
είναι η ύπαρξη ενός κειμένου και ο ορισμός των μονάδων ανάλυσης και των κατηγοριών
που θα χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια εξετάζονται τα κείμενα και, τέλος, ερμηνεύονται τα
αποτελέσματα (Cohen et al., 2007, 475-476).
Προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα μελετήσαμε το εκπαιδευτικό υλικό της
ενότητας «Κλιματική αλλαγή και παγετώνες» με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Γνωστικοί στόχοι (περιεχόμενο που αναμένεται να διδαχθούν οι μαθητές)
2. Αντιστοίχιση του υλικού με το ηλικιακό/γνωστικό επίπεδο των μαθητών
3. Μεθοδολογία που ακολουθείται
Για την αξιολόγηση των γνωστικών στόχων, δηλαδή των εννοιών/φαινομένων που
προτείνεται να διδαχθούν οι μαθητές, θα χρησιμοποιήσουμε ως μονάδες ανάλυσης τις
έννοιες οι οποίες παρουσιάζονται στα ΠΣ του Γυμνασίου, καθώς το μάθημα της Γεωγραφίας
περιορίζεται έως αυτήν την βαθμίδα. Το Γυμνάσιο αποτελεί τμήμα της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, βαθμίδα στην οποία απευθύνονται κυρίως τα φύλλα εργασίας του υλικού
(Mouratidis et al., 2015).
Αναφορικά με το δεύτερο κριτήριο, θα αξιολογήσουμε την προσαρμογή των
διδασκόμενων εννοιών και διαδικασιών στο γνωστικό και λεκτικό επίπεδο των μαθητών του
Γυμνασίου.
Ως προς τη μεθοδολογία, μονάδα ανάλυσης είναι η πορεία της διδασκαλίας, δηλαδή τα
διδακτικά βήματα που ακολουθούνται κατά τη διδασκαλία και ο συνολικός τρόπος
προσέγγισης.
Στη συνέχεια μελετήσαμε την εισαγωγή - γενικό πλαίσιο, τις ασκήσεις και τα
συμπεράσματα της ενότητας, εντοπίζοντας με τη βοήθεια των κριτηρίων δυνατά σημεία και
σημεία που χρήζουν βελτιώσεων.

Ανάλυση αποτελεσμάτων
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από δύο υποενότητες: α) τη γενική εισαγωγή, που
περιλαμβάνει τη θεωρία και λειτουργεί ως προοργανωτής της γνώσης και, β) την εισαγωγή
στα φύλλα εργασίας, τις έξι ασκήσεις δομημένες σε φύλλα εργασίας και τα συμπεράσματα
που προκύπτουν από αυτές. Διατίθενται επίσης οι δορυφορικές εικόνες των Άνδεων (1988,
2010), το εκπαιδευτικό λογισμικό LEOWorks 4, και ένα αρχείο Google Earth με τόπους όπου
εντοπίζονται παγετώνες.
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Α΄ μέρος – Εισαγωγή - Γενικό Πλαίσιο
Στην εισαγωγή παρουσιάζεται η εικόνα ενός παγετώνα της Ελβετίας (2010) και αναφέρεται
το σκεπτικό - στόχος της άσκησης, ο οποίος εστιάζει αφενός στο ότι ο εντοπισμός μεταβολών
στους παγετώνες βοηθά στην κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου στο ότι η
τηλεπισκόπηση συνεισφέρει στη μελέτη των παγετώνων και στην ανίχνευση των μεταβολών
τους. Στο τέλος αναφέρεται πως οι μαθητές θα μάθουν τον τρόπο ανίχνευσης μεταβολών
στους παγετώνες σε επαναλαμβανόμενες πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες.
Στην αρχή του γενικού πλαισίου παρουσιάζεται σε μορφή προσομοίωσης η υποχώρηση
των παγετώνων στις Άνδεις. Άλλη προσομοίωση αποτυπώνει την εναλλαγή θετικού αρνητικού ισοζυγίου. Στο τέλος δίνονται εικόνες ενός παγετώνα στην Ελβετία, μέσω των
οποίων παρουσιάζεται η υποχώρηση του παγετώνα.
Οι βασικές έννοιες - φαινόμενα που η θεματική προτείνει ως προαπαιτούμενη γνώση,
είναι οι ακόλουθες: θετικό - αρνητικό ισοζύγιο, περιοχή συσσώρευσης - αφαίρεσης, μη
ισορροπημένη συσσώρευση - αφαίρεση, εποχές παγετώνων, τροχιά της Γης, κύκλοι
Milankovitch: εκκεντρότητα, κλίση, μετάπτωση της Γης, φαινόμενο λευκαύγειας, ανάκλαση απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας, αύξηση ατμοσφαιρικών θερμοκρασιών, φαινόμενο
θερμοκηπίου, υποχώρηση παγετώνα, τελική λίμνη, μοραίνη, γλώσσα παγετώνα.
Σε κάποιες από αυτές τις έννοιες γίνεται μικρή ανάλυση (θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο,
κύκλοι του Milankovitch, εποχή παγετώνων, φαινόμενο της λευκαύγειας), ενώ σε όλες τις
υπόλοιπες γίνεται απλή αναφορά.
Οι πληροφορίες που προσφέρονται αποτελούν μέρος της προαπαιτούμενης γνώσης για
μια πρώτη προσέγγιση της θεματικής. Οι φωτογραφίες και οι δορυφορικές εικόνες αφορούν
τον πραγματικό κόσμο και προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Η προσομοίωση (θετικό
- αρνητικό ισοζύγιο) αποτελεί μια καλή οπτικοποίηση του φαινομένου.
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων: Προτείνεται να διατυπωθεί με σαφήνεια ο στόχος του
φύλλου εργασίας. Στην προσέγγιση φαίνεται να εξυπηρετείται μόνο το τεχνοκρατικό
κομμάτι του εντοπισμού μεταβολών στον παγετώνα και όχι η ερμηνεία των μεταβολών του
παγετώνα και ο συσχετισμός τους με την κλιματική αλλαγή. Επίσης, είναι σημαντικό να
γίνει επεξήγηση του όρου «επαναλαμβανόμενες πολυφασματικές εικόνες».
Η άσκηση αναφέρει πως η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση μεταβολών των παγετώνων
είναι σημαντική για την καλύτερη κατανόηση της κλιματικής αλλαγής, με κίνδυνο να
θεωρηθεί πως οι μεταβολές αυτές αποτελούν την αποκλειστική ένδειξη της κλιματικής
αλλαγής.
Η ενότητα ξεκινάει με την εισαγωγή της νέας γνώσης, χωρίς να γίνεται αναφορά σε
προαπαιτούμενες γνώσεις, έλεγχος της προϋπάρχουσας, ή των εναλλακτικών ιδεών των
μαθητών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τους παγετώνες.
Οι έννοιες είναι πολλές σε αριθμό (21 συνολικά), ενώ οι περισσότερες δεν αναλύονται. Οι
μαθητές ήδη από τη Φυσική Ε’ Δημοτικού διδάσκονται για την ανάκλαση του φωτός που
αποτελεί τη βάση για την κατανόηση του φαινομένου λευκαύγειας. Επίσης, διδάσκονται την
κλίση του άξονα περιστροφής της Γης και την ελλειπτική τροχιά της γύρω από τον ήλιο στη
Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν διδαχθεί
συστηματικά τους παγετώνες και την κλιματική αλλαγή στην τυπική εκπαίδευση. Στο ΠΣ
Γεωλογίας - Γεωγραφίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου (Π.Ι., 2003) δεν γίνεται αναφορά
στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά τους παγετώνες, στο ΠΣ της Α’ Γυμνασίου αναφέρεται
ως στόχος οι μαθητές να διακρίνουν τη θέση των μεγαλύτερων παγοκαλυμμάτων της Γης
και να τους συνδέουν με συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες (σελ. 491).
Στο σχολικό βιβλίο Φυσικά (Στ΄Δημοτικού) αναφέρεται πως στη διάρκεια της ιστορίας
της Γης, πολλές φορές συνέβησαν αλλαγές στο κλίμα και πως η επιβάρυνση της
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ατμόσφαιρας μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Γη όπως η αύξηση της
θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων, μεταξύ άλλων (σελ. 78), χωρίς να δίνονται
περαιτέρω εξηγήσεις. Σχετική αναφορά για τους παγετώνες γίνεται στο βιβλίο της Α’
Γυμνασίου - τι είναι ο παγετώνας, κίνηση του παγετώνα - (σελ.49), ενώ γίνεται αναφορά
στους κλιματικούς τύπους (σελ. 82). Στο βιβλίο της Β‘ Γυμνασίου, γίνεται αναφορά στη
διάβρωση από παγετώνες και τους τελευταίους παγετώνες της Ευρώπης (σελ. 30-31).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι περισσότερες έννοιες που παρουσιάζονται στην
ενότητα αυτή δεν διδάσκονται σύμφωνα με τα ΠΣ στο ελληνικό σχολείο. Συνεπώς, οι
μαθητές θα αντιμετωπίσουν δυσκολία να αντιληφθούν τις έννοιες αυτές και τη συμβολή της
τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κλιματικής αλλαγής. Προτείνεται οι έννοιες να
περιοριστούν στις ακόλουθες: παγετώνες και γεωμορφές, δημιουργία παγετώνων, δυναμική
παγετώνων, φαινόμενο λευκαύγειας, ευαισθησία παγετωνικών συστημάτων.
Για να είναι ικανοί οι μαθητές να εργαστούν με επιστημονικό τρόπο, θα πρέπει να
διδαχθούν έννοιες προσαρμοσμένες στο επίπεδό τους σχετικά με την τηλεπισκόπηση, ώστε
οι διαδικασίες που διενεργούν να έχουν νόημα γι’ αυτούς. Συνεπώς, προτείνεται να
προηγηθεί μια εισαγωγική παρουσίαση για την τηλεπισκόπηση και τη χρησιμότητά της, τις
δορυφορικές εικόνες, τα φασματικά κανάλια, τις εικόνες πραγματικών χρωμάτων (RGB) και
τις ψευδέγχρωμες εικόνες.
Β΄ μέρος - Ασκήσεις
I. Εισαγωγή στα Φύλλα Εργασίας
Η εισαγωγή στα φύλλα εργασίας επιδιώκει να συνδέσει την κλιματική αλλαγή με τη
μεταβολή των παγετώνων. Το μήνυμα που μεταφέρεται στους μαθητές μέσω αυτής είναι ότι
η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη μεταβολή των παγετώνων και οι παγετώνες, έμμεσα,
υποδεικνύουν την κλιματική αλλαγή.
Το κείμενο εισάγει τους μαθητές στις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν. Σημαντική επίσης
κρίνεται η παρουσίαση των δεδομένων και των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων: Θα έπρεπε συνοπτικά να αναφέρεται ο στόχος του
φύλλου εργασίας, όπως επίσης και των επιμέρους ασκήσεων ώστε να γίνεται κατανοητό πώς
οι ασκήσεις αυτές συμβάλλουν στη μελέτη και να αποκτά ο μαθητής μια συνολικότερη
εικόνα των βημάτων της άσκησης.
Το κείμενο επικεντρώνεται σε συνέπειες στις παγετωνικές λίμνες και στην απορροή των
ποταμών, με αποτέλεσμα οι συνέπειες του φαινομένου να μη παρουσιάζονται σε όλη τους
την έκταση, ενώ η σύνταξη του κειμένου δεν διευκολύνει την κατανόηση.
II. Φύλλα Εργασίας - Ασκήσεις
Η ενότητα, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, περιλαμβάνει έξι ασκήσεις.
Στην πρώτη άσκηση, («Έλεγχος σύνθετων εικόνων RGB πραγματικών χρωμάτων») οι
μαθητές εντοπίζουν στοιχεία (παγετώνες και παγετωνικές λίμνες) και χρησιμοποιούν το
εργαλείο μέτρησης για να μετρήσουν μήκη, τις διαστάσεις της εικόνας σε εικονοστοιχεία
(pixels) και το μέγεθος του εικονοστοιχείου.
Οι μαθητές εντοπίζουν στοιχεία από πραγματικά δεδομένα δορυφορικών εικόνων.
Επιδιώκεται έτσι η σύνδεση της Γεωγραφίας με την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά (π.χ.
μέτρηση επιφανειών).
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων: Οι στόχοι δεν καταγράφονται ώστε να γνωρίζει ο
μαθητής για ποιο λόγο κάνει την άσκηση. Οι μαθητές μελετούν «εικόνες πραγματικών
χρωμάτων RGB» και «εικονοστοιχεία», χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τη σημασία των
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εννοιών αυτών, με αποτέλεσμα να πρέπει να εξηγηθούν. Προτείνεται τα αποτελέσματα των
μετρήσεων να συγκρίνονται με αποστάσεις οικείες στα παιδιά, ώστε να γίνεται αντιληπτό το
μέτρο που απεικονίζουν. Η διατύπωση «πόσα χιλιόμετρα είναι η εικόνα σε πλάτος και
ύψος;» είναι λανθασμένη. Αντ΄αυτού θα έπρεπε να οδηγήσει τους μαθητές να υπολογίζουν
«σε πόσα χιλιόμετρα στον πραγματικό χώρο (πλάτος και μήκος) αντιστοιχεί η περιοχή που
απεικονίζεται» (κλίμακα).
Στη δεύτερη άσκηση («Κινούμενη εικόνα»), οι μαθητές δημιουργούν κινούμενη εικόνα
(animation) από δύο έγχρωμες σύνθετες εικόνες RGB με το εργαλείο Animation και
εντοπίζουν την υποχώρηση - προώθηση των παγετώνων, τον παγετώνα που έχει
υποχωρήσει περισσότερο και μεταβολές σε παγετωνικές λίμνες. Συγκρίνουν τα ευρήματά
τους με των συμμαθητών τους και καταγράφουν τις πιο σημαντικές μεταβολές.
Οι μαθητές ενισχύουν την ικανότητά τους να παρατηρούν και να καταγράφουν αλλαγές
που συμβαίνουν στο χώρο και στο χρόνο και να συγκρίνουν στοιχεία. Η συνεργασία των
μαθητών ενισχύει τα μαθησιακά αποτελέσματα και την επίτευξη των γνωστικών και
συναισθηματικών στόχων. Οι έννοιες της αλλαγής, της σύγκρισης και της ιεραρχίας βάσει
μεγέθους είναι έννοιες που στηρίζουν την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης (Κάβουρας κ.α.,
2016). Η σύγκριση των απαντήσεων, η συζήτηση και η αξιολόγηση των σημαντικών
μεταβολών αποτελούν ανώτερου επιπέδου δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 2011, σελ. 97-98). Στη
Φυσική Γεωγραφία, οι περισσότερες διαδικασίες περιλαμβάνουν αλλαγές που συμβαίνουν
στο χώρο και στο χρόνο. Οι κινούμενες εικόνες οπτικοποιούν τις χωροχρονικές διαδικασίες,
προβάλλουν αλλαγές στην κίνηση και την κατεύθυνση, ενώ συμβάλλουν στην ταχύτερη
μάθηση και προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών (Jain & Getis, 2003).
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων: Δεν παρατίθεται ο διδακτικός στόχος της άσκησης.
Επιπλέον, οι μαθητές επιλύουν την άσκηση χωρίς να έχουν διδαχθεί τι είναι ο παγετώνας,
τον τρόπο σχηματισμού του αλλά και τις γεωμορφές που δημιουργεί κατά τη μετακίνησή
του. Ως εκ τούτου οι έννοιες της υποχώρησης - προώθησης ενός παγετώνα και της
παγετωνικής λίμνης που αναφέρονται, μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην κατανόηση.
Στην τρίτη άσκηση (αριθμητική έκφραση ζώνης), οι μαθητές υπολογίζουν το μέτρο
υποχώρησης σε παγετώνες και παγετωνικές λίμνες με το εργαλείο «αριθμητική έκφραση
ζώνης» ώστε να παρατηρήσουν και να υπολογίσουν το μέτρο των μεταβολών και να
ερμηνεύσουν τις μεταβολές στις παγετωνικές λίμνες παρατηρώντας τα χρώματα της εικόνας.
Επίσης, συγκρίνονται τα ευρήματα αυτής της άσκησης με της προηγούμενης.
Η άσκηση δίνει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση και ανάγνωση των
εικόνων και περιγράφει το ρόλο των εξωγενών παραγόντων στη λήψη δορυφορικών
εικόνων. Οι μαθητές ασκούνται στην ερμηνεία των δεδομένων και στην επεξήγηση
διαφορών στη φωτεινότητα στις παγετωνικές λίμνες που τις αποδίδουν στις μεταβολές των
παγετώνων. Η ερμηνεία των δεδομένων απαιτεί υψηλότερες νοητικές λειτουργίες και
μεγαλύτερο βαθμό γενίκευσης (Ματσαγγούρας, 2011, σελ. 98).
Οι μαθητές μετρούν με ακόμη έναν τρόπο τις μεταβολές στον παγετώνα, επαληθεύοντας
τα αποτελέσματά τους. Με την άσκηση αυτή, που περιλαμβάνει μετρήσεις σε γεωγραφικά
δεδομένα με τεχνολογικά εργαλεία, μπορεί να γίνει σύνδεση της Γεωγραφίας με τα
Μαθηματικά και την Τεχνολογία.
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων: Δεν προτείνεται διδακτικός στόχος.
Στην τέταρτη άσκηση (GIS), οι μαθητές ψηφιοποιούν χειροκίνητα τη «γλώσσα
παγετώνα» χρησιμοποιώντας εργαλεία GIS προκειμένου να εντοπίσουν και να
περιγράψουν τις μεταβολές του παγετώνα. Προτείνεται ακόμη ένας τρόπος οπτικοποίησης
των μεταβολών των μεγεθών.
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Με τη δραστηριότητα ενθαρρύνεται η παρατήρηση και η σύγκριση μεγεθών, που
ενισχύει τη χωρική σκέψη (Κάβουρας κ.α., 2016). Οι μαθητές με την περιγραφή
αναπτύσσουν δεξιότητες έκφρασης των παρατηρήσεών τους με χρήση επιστημονικών όρων,
επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους και ενισχύουν τις γνωστικές, λεκτικές και συνθετικές
τους ικανότητες.
Με το ειδικό λογισμικό GIS οι μαθητές εισάγονται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν
οι χαρτογράφοι στην καταγραφή και αποτύπωση (ψηφιοποίηση) του χώρου. Τα GIS
μπορούν να βελτιώσουν τη χωρική σκέψη και το γεωγραφικό γραμματισμό (Cheung et al.,
2011), μέσω της πολλαπλής οπτικοποίησης δεδομένων και της ανάλυσής τους. Ταυτόχρονα,
προωθούν τον τεχνολογικό γραμματισμό (Hall-Wallace et al., 2002). Η ψηφιοποιημένη
εικόνα μπορεί να γίνει αντικείμενο ανάλυσης και επεξεργασίας (π.χ. με εργαλεία μέτρησης).
Στην ψηφιοποιημένη εικόνα μπορούν να αναλυθούν στοιχεία ενός φαινομένου ή οι σχέσεις
μεταξύ φαινομένων, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση
προβλημάτων (InnovativeGis, 2011), με αποτέλεσμα την ενίσχυση της χωρικής σκέψης.
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων: Δεν επεξηγείται γιατί επιλέχθηκε η
ψηφιοποίηση της «γλώσσας του παγετώνα», ενώ δεν προτείνεται διδακτικός στόχος.
Στην πέμπτη άσκηση (μέτρηση εμβαδού), οι μαθητές με το εργαλείο μέτρησης
υπολογίζουν τη μεταβολή του εμβαδού της «γλώσσας παγετώνων» (σε απόλυτες τιμές και
ποσοστό) και εντοπίζουν πιθανές αποκλίσεις στις μετρήσεις.
Με τις μετρήσεις μεγεθών και τις συγκρίσεις μετρήσεων γίνεται σύνδεση με τα
Μαθηματικά, ενώ υποδηλώνεται έμμεσα η έννοια των σφαλμάτων στις μετρήσεις.
Παράλληλα, αναπτύσσεται η ικανότητα της σύγκρισης μεγεθών, που βελτιώνει τη χωρική
σκέψη (Κάβουρας κ.α., 2016).
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων: δεν αναφέρεται ο διδακτικός στόχος,
ενώ δεν επεξηγείται η σημασία των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για την εξασφάλιση
πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
Στην έκτη άσκηση (εικόνα πολλαπλών χρονικών στιγμών), οι μαθητές δημιουργούν
σύνθετη ψευδέγχρωμη εικόνα και ελέγχουν τη συμφωνία των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων. Επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική οπτικοποίησης των μεταβολών (κινούμενη
εικόνα, αριθμητική έκφραση ζώνης, GIS, έγχρωμη σύνθετη εικόνα πολλαπλών χρονικών
στιγμών) και αιτιολογούν την κατάλληλη τεχνική μέτρησης των μεταβολών των παγετώνων.
Προτείνεται ακόμη ένας τρόπος οπτικοποίησης των μεταβολών. Οι μέθοδοι που
ακολουθήθηκαν παρουσιάζονται συγκεντρωμένες, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει σαν
ανασκόπηση της όλης διαδικασίας. Η σύγκριση μεθόδων και η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς τους, αποτελούν ανώτερες δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 2011, σελ. 9798).
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων: Δεν αναφέρεται ο διδακτικός στόχος,
ενώ η επισήμανση «όπως αναφέρθηκε στην άσκηση 3, οι διαφορές στις σκιές εμφανίζονται
επίσης με κόκκινο χρώμα» είναι ασυνεπής, καθώς η αναφορά δεν υπάρχει στην άσκηση 3.
Επιπλέον, προτείνεται να εξηγηθεί η έννοια της ψευδέγχρωμης εικόνας και η
χρησιμότητά της στην προβολή των στοιχείων που επιλέγει να παρατηρήσει ο επιστήμονας.
Στα συμπεράσματα που ακολουθούν, δίνεται έμφαση στην επιλογή της καταλληλότερης
τεχνικής για τον εντοπισμό μεταβολών παγετώνων και την πραγματοποίηση μετρήσεων.
Διευκρινίζεται πως οι επιστήμονες παγκοσμίως προτιμούν τη χρήση GIS για την
ποσοτικοποίηση των μεταβολών. Επισημαίνεται η ύπαρξη πιθανών σφαλμάτων, που
δημιουργούν δυσκολίες στη σωστή ανάγνωση των εικόνων, λόγω εξωγενών παραγόντων.
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Η ενότητα κλείνει με τη σημασία της τηλεπισκόπησης για τους επιστήμονες για την
ανίχνευση της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στους παγετώνες, σε
απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν γίνεται να παρατηρηθούν διαφορετικά.
Σημεία που χρήζουν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων: Στα συμπεράσματα δίνεται έμφαση
στο τεχνοκρατικό κομμάτι, δηλαδή στην επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής εντοπισμού
και μέτρησης μεταβολών των παγετώνων. Δεν ερμηνεύεται η παγκόσμια σημασία του
φαινομένου και η συσχέτισή του με την κλιματική αλλαγή, ούτε αναφέρεται η συνεισφορά
της τηλεπισκόπησης στην παρατήρηση ανάλογων φαινομένων γενικότερα.

Συζήτηση - Προτάσεις
Σύμφωνα με έρευνες, η ένταξη των δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση μπορεί να
επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, όπως τη βελτίωση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη
της χωρικής σκέψης (Bodzin, 2011; Cheung et al., 2011), την καλλιέργεια του χωρικού
εγγραμματισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για επίλυση προβλημάτων και συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων (Ditter et al., 2015), την ενασχόληση με επίκαιρα ζητήματα, την
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών (Jahn et al., 2011) και την καλλιέργεια
τεχνολογικού γραμματισμού, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο προσόν για τον σύγχρονο
πολίτη και τη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία (Voss et al., 2011).
Από την ενότητα «Παγκόσμια αλλαγή» της ESA, επιλέξαμε τη θεματική «Κλιματική
αλλαγή και παγετώνες», με την οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή κυρίως από τα ΜΜΕ.
Αναλύσαμε το φύλλο εργασίας και το αξιολογήσαμε με κριτήρια: α. τους γνωστικούς
στόχους (περιεχόμενο που επιδιώκεται να διδαχθούν οι μαθητές) β. την αντιστοίχιση του
υλικού με το ηλικιακό, γνωστικό και λεκτικό επίπεδο των μαθητών και, γ. τη μεθοδολογία
που ακολουθείται. Από την ανάλυση προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
Η εισαγωγή περιλαμβάνει πολλές νέες έννοιες, που δε συμπεριλαμβάνονται στα
ελληνικά ΠΣ του Γυμνασίου, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην τις γνωρίζουν.
Το υλικό που προτείνεται δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο των
μαθητών του Γυμνασίου. Αφενός οι μαθητές δεν γνωρίζουν τις προαπαιτούμενες έννοιες και
αφετέρου οι έννοιες αυτές δεν αναλύονται επαρκώς ή και όταν αναλύονται ο
μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε σχολική χρειάζεται βελτίωση. Οι μαθητές
εκτίθενται σε επιστημονικές διαδικασίες (διερεύνηση ενός προβλήματος του πραγματικού
κόσμου, ερμηνεία διαφορών στη φωτεινότητα σε στοιχεία που απεικονίζονται, ανάλυση
δεδομένων με εργαλεία που χρησιμοποιούν οι χαρτογράφοι - GIS, επανάληψη μετρήσεων
για μείωση σφαλμάτων και μελέτη ψευδέγχρωμων εικόνων). Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές
δεν είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών, καθώς δεν επεξηγούνται βασικά
στοιχεία της τηλεπισκόπησης. Επίσης, δεν ερμηνεύονται επαρκώς οι παρατηρήσεις που
προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές.
Στην προσέγγιση της ESA ακολουθείται η διερευνητική μέθοδος, κατά την οποία οι
μαθητές χειρίζονται δεδομένα τηλεπισκόπησης όπως οι επιστήμονες κι εργάζονται πάνω σε
μια πραγματική προβληματική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος διερεύνησης που
ακολουθείται σύμφωνα με τη διάκριση των Banchi και Bell (2008) είναι η διερεύνηση για την
επιβεβαίωση ενός αποτελέσματος (confirmation inquiry). Σε αυτόν τον τύπο διερεύνησης τα
ερωτήματα και οι διαδικασίες (μέθοδοι) που ακολουθούνται παρέχονται έτοιμα στους
μαθητές, ενώ τα αποτελέσματα είναι γνωστά εκ των προτέρων (ήδη από την εισαγωγή και το
θεωρητικό πλαίσιο έχει αναφερθεί η συρρίκνωση των παγετώνων τις τελευταίες δεκαετίες,
καθώς επίσης και η σημασία της τηλεπισκόπησης). Η πρόκληση του ενδιαφέροντός των
μαθητών γίνεται με μια επίκαιρη εικόνα από τον πραγματικό κόσμο. Ακολουθούν
προαπαιτούμενες έννοιες της θεματικής. Στη συνέχεια, οι μαθητές χρησιμοποιούν ποικιλία
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τεχνικών για τη μελέτη και μέτρηση μεταβολών στους παγετώνες. Τέλος, ερμηνεύεται η
επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής και η σημασία της τηλεπισκόπησης για τους
επιστήμονες, η οποία γενικεύεται με την αναφορά της αξιοποίησης της τηλεπισκόπησης στη
μελέτη των μεταβολών παγετώνων παγκοσμίως. Εντούτοις, το φύλλο εργασίας δεν
καθοδηγεί τους μαθητές να οδηγηθούν στην ερμηνεία των φαινομένων που μελετήθηκαν.
Λείπει από τη μεθοδολογία η διατύπωση υποθέσεων και η επαλήθευση.
Από την ανάλυση συμπεραίνουμε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του υλικού, ώστε
να είναι πλήρως εκπαιδευτικά μετασχηματισμένο.
Αναφορικά με το πρώτο κριτήριο, προτείνεται στην εισαγωγή να περιλαμβάνονται ως
προαπαιτούμενη γνώση οι σχετικές έννοιες των ΠΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα
αποτελούν τη βάση για τη διδασκαλία νέων εννοιών σε σχέση με τους παγετώνες.
Σε σχέση με το δεύτερο κριτήριο, α) είναι αναγκαίος ο διδακτικός μετασχηματισμός
(σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών) των εννοιών/ φαινομένων που προτείναμε, αφενός
σχετικά με τη μεταβολή των παγετώνων και αφετέρου σε σχέση με την τηλεπισκόπηση, β)
είναι αναγκαία η αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων με σκοπό την παρατήρηση,
ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων και ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν. Κρίνεται
σημαντικό τα φύλλα εργασίας να προσαρμοστούν ώστε να απευθύνονται σε συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα. Χρειάζεται η δημιουργία διαφοροποιημένων φύλλων για το Γυμνάσιο και
το Λύκειο καθώς το γνωστικό επίπεδο και οι δυνατότητες των μαθητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην οποία συμπεριλαμβάνονται μαθητές 12 - 18 ετών, δεν μπορεί να καλυφθεί
από κοινά φύλλα εργασίας.
Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, η διερευνητική προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί
κατάλληλη για την ένταξη των δορυφορικών εικόνων στη σχολική τάξη, αφού βοηθά τους
μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το επιστημονικό περιεχόμενο και τις διαδικασίες που
διενεργούν οι επιστήμονες (Edelson et al., 1999), ενώ δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να
συνδέσουν τη Γεωγραφία με τον πραγματικό κόσμο και να κατανοήσουν το περιεχόμενο
και τις εφαρμογές της. Η μάθηση με διερεύνηση προσφέρει ένα πολύτιμο πλαίσιο στους
μαθητές ώστε να προβληματίζονται, να ανακαλύπτουν, να αποσαφηνίζουν και να
εφαρμόζουν τις επιστημονικές έννοιες (Edelson et al., 1999). Προτείνουμε να προκύπτουν
ερμηνείες και συμπεράσματα αφενός σχετικά με το περιεχόμενο των φαινομένων που
μελετήθηκαν και αφετέρου σε σχέση με την τηλεπισκόπηση.
Σε επόμενο στάδιο της έρευνάς μας θα ακολουθήσει μια εφαρμογή στη σχολική τάξη της
ενότητας της ESA «Κλιματική αλλαγή και παγετώνες» με την υπάρχουσα μορφή της και μια
εφαρμογή της θεματικής με ένα σχέδιο μαθήματος με τις προτεινόμενες βελτιώσεις μας.
Σκοπός είναι να διαπιστώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε το υλικό να είναι
αποτελεσματικό και να μπορεί να ενταχθεί αβίαστα στην ελληνική τάξη.
Επίσης, θα αξιολογήσουμε την εμπειρία των μαθητών σχετικά με τη χρήση του
λογισμικού LEOWorks 4 σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια (συνάφεια με τους διδακτικούς
στόχους, προσαρμογή στο επίπεδο και τη γλώσσα χρήστη και υποστήριξη του χρήστη με
οδηγίες) και τεχνικά κριτήρια (αξιοπιστία, ευχρηστία, αλληλεπίδραση με το χρήστη,
φιλικότητα της επιφάνειας διεπαφής, χρήση νέων τεχνολογικών εξελίξεων, και ελευθερία διάθεση του λογισμικού), για να διαπιστώσουμε αν πληροί τις προϋποθέσεις ενός
εκπαιδευτικού λογισμικού ή επιδέχεται τροποποιήσεις και βελτιώσεις.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται αναλυτικά ένα ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης
εμπλουτισμένο με μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, το οποίο εφαρμόστηκε
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα της Φυσικής και αναφέρεται στην ενότητα «Στατικός
Ηλεκτρισμός». Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο βασίζεται στο μοντέλο της διερευνητικής μάθησης
και αξιοποιεί την προστιθέμενη αξία των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων ως δυναμικό εργαλείο
που εμπλουτίζει τη διαδικασία μάθησης και συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους μαθητές να περάσουν από
την παραδοσιακή στη βιωματική μάθηση. Καινοτόμο στοιχείο της παρούσας εργασίας αποτελεί η
αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό ενός συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης που αποτιμούν
τις διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές στο συγκεκριμένο σενάριο. Στόχος της παρούσας
μελέτης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός καλά
σχεδιασμένου ψηφιακού σεναρίου που εδράζεται στη φιλοσοφία της διερευνητικής μάθησης, β) τις
διερευνητικές δεξιότητες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός προσδοκούσε να καλλιεργήσει στους μαθητές και
τέλος γ) τον συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών που αυτός
εφάρμοσε.
Λέξεις-κλειδιά: Ψηφιακό σενάριο, διερευνητική μάθηση, αξιολόγηση διερευνητικών δεξιοτήτων,
μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών

Εισαγωγή
Η διερευνητική μάθηση (inquiry based learning) βασίζεται στα κυρίαρχα ρεύματα των
σύγχρονων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών τάσεων και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται
με τις φυσικές επιστήμες. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι η διερευνητική μάθηση
έχει ήδη αναγνωριστεί ως μια εκπαιδευτική προτεραιότητα, η οποία προωθείται από
ευρωπαϊκές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα ως προς την αποτελεσματικότητα και
την καταλληλότητά της για την ενίσχυση των κινήτρων και την εμπλοκή των μαθητών στις
φυσικές επιστήμες (Pathway project, 2010; SAILS, 2012). Επιπλέον, υποστηρίζεται επίσημα
από πολλές χώρες για τη συνολική βελτίωση της επιστημονικής εκπαίδευσης (Rocard et al.
2007; Minner et al., 2010, Bolte et al., 2012). Σύμφωνα με τους Linn et al. (2004) διερεύνηση
είναι «η σκόπιμη διαδικασία της διάγνωσης προβλημάτων, της κριτικής πειραμάτων, της
διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, του σχεδιασμού ερευνών, της έρευνας εικασιών, της
αναζήτησης πληροφοριών, της κατασκευής μοντέλων, της συζήτησης με τους συμμαθητές
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και της διαμόρφωσης συνεκτικής επιχειρηματολογίας». Σε αυτό το πλαίσιο έγκειται και η
προστιθέμενη αξία αυτής της προσέγγισης, καθώς συμβάλλει δραστικά στην ανάπτυξη και
την καλλιέργεια των διερευνητικών δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις λεγόμενες
«Βασικές Ικανότητες και Δεξιότητες του 21ου αιώνα» (Key Skills and Competencies/ 21st
Century Skills), όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η κριτική σκέψη, η επίλυση
προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, η μεταγνώση, η επικοινωνία και η συνεργασίαομαδική εργασία (Ananiadou & Claro, 2009; Binkley et al., 2010; Griffin et al., 2012; Minner
et al., 2010; PISA, 2010; Partnership for 21st Century Skills, 2009).
Αν και τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία
συναντάται ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός διερευνητικών σεναρίων στο πεδίο των
φυσικών επιστημών, η βασική τους αδυναμία έγκειται στο γεγονός ότι δεν εμπεριέχουν
τεχνικές αξιολόγησης των διερευνητικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι μαθητές. Οι
υπάρχουσες μελέτες-έρευνες έχουν καταδείξει ότι η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
που εμπλέκονται σε σενάρια διερευνητικής μάθησης είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό
εγχείρημα για τον εκπαιδευτικό, καθώς θα πρέπει να λάβει υπόψη, να καταγράφει και να
αξιολογήσει διάφορες παραμέτρους (Darling-Hammond & Adamson, 2010). Με βάση τα
πορίσματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας η αποτίμηση των πολλαπλών δεξιοτήτων που
αναπτύσσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια εμπλοκής τους σε διερευνητικά σενάρια απαιτεί
την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης (π.χ. αυτο-αξιολόγηση, ετερο-αξιολόγηση,
ρουμπρίκες, εννοιολογικούς χάρτες, κλπ), ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει
με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια την ατομική και ομαδική επίδοση
των μαθητών (Silva, 2008; Schwartz & Arena, 2013, Πετροπούλου κ.α., 2015).
Παράλληλα, οι υψηλές απαιτήσεις που θέτει η διδασκαλία μέσω της διερευνητικής
προσέγγισης ιδιαίτερα στο πεδίο των φυσικών επιστημών, αναδεικνύουν την ανάγκη
υποστήριξής της από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες (πχ. εικονικά εργαστήρια,
προσομοιώσεις, τρισδιάστατα γραφικά, κλπ.). Η αποτελεσματική αξιοποίηση-ενσωμάτωση
των κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών σε καλά σχεδιασμένα διερευνητικά σενάρια
μάθησης: α) συμβάλλει στη δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος για τη διενέργεια των
επιστημονικών διαδικασιών (π.χ. παρατήρηση, μέτρηση, ταξινόμηση πειραματικών
δεδομένων, κλπ), β) διασφαλίζει αυθεντικές συνθήκες εξοικείωσης των μαθητών με την
επιστημονική διαδικασία, γ) παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να περάσουν από την
παραδοσιακή στη βιωματική μάθηση και δ) εμπλουτίζει τη διαδικασία μάθησης (Cepni et
al., 2006; Chen et al., 2009; Ertmer et al., 2012; Mama & Hennessy, 2013).
Εστιαζόμενη στις παραπάνω διαπιστώσεις-προκλήσεις η παρούσα εργασία αποσκοπεί
στην παρουσίαση: α) του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ψηφιακού
σενάριου στις φυσικές επιστήμες που βασίζεται στη διερευνητική μάθηση μέσα από την
πλατφόρμα «Αίσωπος», β) των διερευνητικών δεξιοτήτων που ο εκπαιδευτικός αναμένει να
αναπτύξουν οι μαθητές του, και γ) του συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της
επίδοσης των μαθητών που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά το
διδακτικό σενάριο που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά, οι διερευνητικές δεξιότητες
που προσδοκούσε ο εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει στους μαθητές του, καθώς επίσης και οι
τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, οι οποίες αξιοποιήθηκαν στο
συγκεκριμένο σενάριο.
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός σεναρίου
Γενικό πλαίσιο
Το παρόν διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/). Δεδομένου αυτού,
αξιοποιήθηκε ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο σχεδιάστηκε μέσω των διαδραστικών
εργαλείων που παρέχει η πλατφόρμα, καθώς και ήδη υπάρχον υλικό (ψηφιακό υλικό από
τον εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου «Φωτόδεντρο» και διαδραστικές
προσομοιώσεις από την πλατφόρμα “Phet”), το οποίο ενσωματώθηκε σε αυτή.

Εκπαιδευτικό πρόβλημα- πρωταρχικές ιδέες μαθητών
Παρατηρείται συχνά, ειδικά στις φυσικές επιστήμες η δυσκολία των μαθητών να συνδέσουν
φαινόμενα της καθημερινότητας με την επιστημονική γνώση. Κάποιοι μάλιστα μαθητές
αντιστέκονται σθεναρά στη νέα γνώση διατηρώντας τις εναλλακτικές αντιλήψεις τους για
τα φυσικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, η κατανόηση του στατικού ηλεκτρισμού ως
έννοιας και ως φαινομένου αποτελεί προϋπόθεση για τη μετέπειτα μελέτη και διερεύνηση
άλλων φαινομένων, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και ο ηλεκτρομαγνητισμός. Οι μαθητές
πρέπει να κάνουν συλλογισμούς με αφηρημένες έννοιες, όπως «ρεύμα», «ενέργεια»,
«φορτίο» κ.α. Πολλοί μαθητές συναντούν δυσκολίες στη διάκριση αυτών των εννοιών. Για
παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιούν τον όρο «ηλεκτρισμός» αντί για τον κάθε φορά ορθό και
ειδικότερο όρο. Επιπλέον, παρότι οι μαθητές έχουν βιώσει το φαινόμενο του στατικού
ηλεκτρισμού στην καθημερινότητά τους, δηλαδή μακροσκοπικά (κεραυνός, ηλέκτριση
μαλλιών, τίναγμα), δεν είναι σε θέση να το εξηγήσουν μικροσκοπικά, γεγονός που συντείνει
στη διατήρηση λανθασμένων αντιλήψεων.
Όσα προαναφέρθηκαν οδήγησαν στην ανάγκη προσέγγισης του μαθήματος με
διερευνητικές μεθόδους και σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας που θα είχαν ως αφετηρία την
ανάδειξη και τον έλεγχο των ιδεών- υποθέσεων των μαθητών μέσα από την ομαδική
εργασία και τη συνδρομή των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Αυτά αποτέλεσαν και το
ερέθισμα για τη σχεδίαση του παρόντος σεναρίου.

Επιλογή διδακτικού μοντέλου
Η ύπαρξη πρωταρχικών ιδεών των μαθητών σχετικά με τις έννοιες και τα φαινόμενα του
στατικού ηλεκτρισμού οδήγησε στην επιλογή του «ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού
μοντέλου» των Schmidkunz & Lindemann (1992)
το οποίο έχει υιοθετηθεί στα
προγράμματα σπουδών αρκετών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Sotiriou et al.,
2010). Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: (i) Εισαγωγή ερέθισμαΔιατύπωση υποθέσεων, (ii) Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος, (iii) Εξαγωγή
συμπεράσματος, (iv) Εμπέδωση – Γενίκευση.

Περιγραφή σεναρίου
Το σενάριο μάθησης που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε αποτελείται από τέσσερις
διακριτές φάσεις. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε σε 3 διδακτικές ώρες από 25 μαθητές
της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ». Στη συνέχεια παρατίθενται τα στάδια
εφαρμογής του, οι δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές, καθώς επίσης και ο
συνδυασμός των τεχνικών αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό για
να αποτιμήσει τις πολλαπλές διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές του.
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Η πρώτη φάση αποτέλεσε μια εισαγωγή στην έννοια του στατικού ηλεκτρισμού, των
χαρακτηριστικών και των φαινομένων του. Οι μαθητές παρακολούθησαν τρία βίντεο από
την καθημερινή ζωή (κεραυνός, ηλέκτριση των μαλλιών και έλξη ανάμεσα σε ένα μπαλόνι
και το τρίχωμα μιας γάτας). Στη συνέχεια, οι ομάδες ανέπτυξαν-διατύπωσαν υποθέσεις τόσο
για τις λέξεις- κλειδιά όσο και για τα φαινόμενα που παρακολούθησαν μέσω της
συμπλήρωσης δύο εννοιολογικών χαρτών με κεντρική την έννοια του Στατικού
Ηλεκτρισμού (φύλλο εργασίας 1).
Στην επόμενη φάση, οι ομάδες παρακινήθηκαν να ελέγξουν τις αρχικές υποθέσεις τους
μέσα από τέσσερις πειραματικές διαδικασίες, δύο στο εργαστήριο και δύο προσομοιώσεις
στην αίθουσα Η/Υ, όπως παρατηρείται και στο Σχήμα 1. Στο εργαστήριο οι ομάδες
χρησιμοποίησαν μάλλινο ύφασμα, δύο λωρίδες από πλαστική διαφάνεια και μπαλάκια
φελιζόλ, ώστε να διαπιστώσουν τόσο την έλξη δύο σωμάτων, όταν το ένα φορτίζεται με
τριβή (λωρίδα- φελιζόλ) όσο και την απώθηση, όταν δύο σώματα φορτίζονται όμοια με
τριβή (δύο λωρίδες). Στο επόμενο εργαστηριακό πείραμα, οι ομάδες έτριψαν ένα πλαστικό
καλαμάκι, ώστε να διαπιστώσουν την έλξη του νερού που έρεε από μια μικρή τρύπα στον
πάτο ενός ποτηριού, όταν πλησίαζαν το φορτισμένο καλαμάκι σε αυτό. Στη συνέχεια, οι
ομάδες πειραματίστηκαν εικονικά με δύο προσομοίωσεις αντίστοιχες των εργαστηριακών
πειραμάτων
(Μπαλόνια
και
Στατικός
Ηλεκτρισμός,
https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity ) καθώς και των
αρχικών
εναυσμάτων
(Travoltage
Στατικός
ηλεκτρισμός,
https://phet.colorado.edu/el/simulation/john-travoltage). Κατά τη διάρκεια του
πειραματισμού, κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους και διαμόρφωναν τα αποτελέσματά
τους χρησιμοποιώντας την επιστημονική ορολογία που τους είχε προταθεί σε ειδικά πλαίσια
στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας (2 & 3).

Σχήμα 1. Φάση 2. Πείραμα 3ο: Προσομοίωση «Τα μπαλόνια»
Στην τρίτη φάση, ακολούθησε η εμπέδωση-γενίκευση της αποκτηθείσας γνώσης και η
ενίσχυση της επιστημονικής αιτιολόγησης και του επιστημονικού αλφαβητισμού των
μαθητών μέσα από δραστηριότητες που αφορούσαν εφαρμογές του στατικού ηλεκτρισμού
στον πραγματικό κόσμο. Κάθε ομάδα έπρεπε να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα, τα
οποία προέκυπταν από δύο βίντεο του στατικού ηλεκτρισμού που σχετίζονται με την
καθημερινή ζωή (φύλλο εργασίας 4).
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Κατά την τελευταία φάση, οι ομάδες πραγματοποίησαν έλεγχο των αρχικών τους
υποθέσεων και αναστοχασμό της μαθησιακής τους πορείας. Συμπλήρωσαν εκ νέου τους
εννοιολογικούς χάρτες της πρώτης φάσης και συνόψισαν τα τελικά τους συμπεράσματα στο
φύλλο εργασίας 5. Στο τέλος, ο κάθε μαθητής συμπλήρωσε ένα ατομικό quiz (αποτίμηση
γνώσεων) με δύο διαφορετικά είδη ερωτήσεων: α) αντιστοίχισης και β) επιλογής της σωστής
απάντησης, το οποίο είχε δημιουργηθεί στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Φάση 4. Ατομική αποτίμηση γνώσεων μαθητή

Διερευνητικές δεξιότητες και τεχνικές αξιολόγησης μαθητών
Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν πέντε φύλλα εργασίας
ανά ομάδα για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την αποτίμηση τόσο της γνώσης
(επιστημονικός αλφαβητισμός και επιστημονική αιτιολόγηση) όσο και της ανάπτυξης των
προσδοκώμενων διερευνητικών δεξιοτήτων. Υπό αυτό το πρίσμα, αξιοποιήθηκε από τον
εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο σενάριο ένας συνδυασμός μοντέρνων τεχνικών
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι
διερευνητικές δεξιότητες που ο εκπαιδευτικός φιλοδοξούσε να καλλιεργήσει στους μαθητές
του όσο και οι τεχνικές αξιολόγησης που αυτός εφάρμοσε.
Διερευνητική δεξιότητα της ανάπτυξης υποθέσεων (developing hypotheses skill)
Η ανάπτυξη και ο έλεγχος υποθέσεων για ένα φαινόμενο από τους ίδιους τους μαθητές,
καθώς και η αιτιολόγηση αυτών των υποθέσεων, αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της
διερευνητικής διαδικασίας και σχετίζεται άμεσα με την ανάδειξη των εναλλακτικών
αντιλήψεων ή της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών. Για την αποτίμηση αυτής της
δεξιότητας χρησιμοποιήθηκαν δύο εννοιολογικοί χάρτες κατά την πρώτη φάση της
παρέμβασης. Οι εννοιολογικοί αυτοί χάρτες συμπληρώθηκαν εκ νέου από τους μαθητές
κατά την τελευταία φάση, προκειμένου οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν έλεγχο των αρχικών
τους υποθέσεων και να αναστοχαστούν εφ’ όλης της διαδικασίας. Επιπρόσθετα, στη φάση
αυτή ο εκπαιδευτικός για να αποτιμήσει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δεξιότητας
αξιοποίησε μια τετράβαθμη ρουμπρίκα. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3, με βάση τη
ρουμπρίκα οι μαθητές αξιολογήθηκαν ως προς την ανάπτυξη, την αιτιολόγηση και τον
έλεγχο των αρχικών υποθέσεων που πραγματοποίησαν.
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Σχήμα 3. Ρουμπρίκα αξιολόγησης της ανάπτυξης αποθέσεων για τις Φάσεις 1& 4
Διερευνητική δεξιότητα διεξαγωγής έρευνας (carrying out investigation skill)
Η έρευνα αποτελεί κύριο συστατικό της διερευνητικής διαδικασίας κυρίως στο πεδίο των
φυσικών επιστημών, καθώς μέσω της διεξαγωγής πειραμάτων οι μαθητές ελέγχουν τις
αρχικές υποθέσεις τους, τις ισχυροποιούν ή τις απορρίπτουν. Πιο συγκεκριμένα, η
προϋπάρχουσα γνώση διατηρείται ή τροποποιείται μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες,
στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν, ενεργούν και ανακαλύπτουν στο πλαίσιο της ομάδας.
Για την αποτίμηση αυτής της δεξιότητας ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε μια τετράβαθμη
ρουμπρίκα αυτο-αξιολόγησης. Η κάθε ομάδα αυτο-αξιολογήθηκε με βάση τα δεδομένα που
συνέλεξε από τις δραστηριότητες των αντίστοιχων φύλλων εργασίας. Τα κριτήρια
αξιολόγησης αφορούσαν: α) τη διεξαγωγή των πειραμάτων, β) τη συμπλήρωση των
δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, γ) τη χρήση της προτεινόμενης
επιστημονικής ορολογίας, δ) την εκτέλεση στον προτεινόμενο χρόνο και ε) την άσκηση
ρόλων εντός της ομάδας.
Διερευνητική δεξιότητα διαμόρφωσης συνεκτικής επιχειρηματολογίας (forming
coherent arguments skill)
Πρόκειται για τη δεξιότητα των μαθητών να παρουσιάσουν ένα θέμα, το οποίο θα
χαρακτηρίζεται από επιστημονική αιτιολόγηση, συνοχή και συνεκτικότητα, βάσει των
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία. Στο συγκεκριμένο
σενάριο οι μαθητές ανέπτυξαν γραπτά δύο θέματα εφαρμογής του στατικού ηλεκτρισμού
στην καθημερινή ζωή. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα συμπλήρωσε μια ρουμπρίκα ετεροαξιολόγησης τεσσάρων επιπέδων, στην οποία αξιολογούσε μια άλλη ομάδα βάσει των
απαντήσεων της τελευταίας στο φύλλο παρουσίασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν:
α) την ορθότητα των απαντήσεων, β) την πληρότητα αυτών, γ) την επιστημονική
αιτιολόγηση και δ) τον επιστημονικό αλφαβητισμό (χρήση προτεινόμενης επιστημονικής
ορολογίας της ενότητας).
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Διερευνητική δεξιότητα της ομαδικής εργασίας (teamwork skill)
Οι περισσότερες δραστηριότητες του σεναρίου σχεδιάστηκαν, ώστε οιμαθητές να εργαστούν
από κοινού. Ειδικότερα, κατά την πειραματική διαδικασία, το κάθε μέλος της ομάδας
εργαζόταν με συγκεκριμένο ρόλο. Η αποτίμηση αυτής της δεξιότητας έγινε με τη χρήση μιας
επιπλέον ρουμπρίκας αυτο-αξιολόγησης της ομάδας στη φάση 2. Επίσης, ο κάθε μαθητής
είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει μια ατομική κλίμακα αυτο-αξιολόγησης τριών
επιπέδων (rating scale) στο τέλος της παρέμβασης. Κριτήρια αξιολόγησης αποτέλεσαν: α) η
ενεργός συμμετοχή, β) η άσκηση ρόλων στην ομάδα, γ) η συμβολή όλων των μελών στη
διερευνητική διαδικασία.
Οι διερευνητικές ξεξιότητες καθώς και η αξιολόγησή τους ανά φάση συνοψίζονται στον
πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Διερευνητικές Δεξιότητες που αξιολογήθηκαν και τεχνικές αξιολόγησης
αυτών
Διερευνητικές Δεξιότητες
Φάση 1

Φάση 2

Φάση 3

Φάση 4

● Ανάπτυξη Υποθέσεων

● Διεξαγωγή της έρευνας
● Ομαδική εργασία

●Συνεκτική
Επιχειρηματολογία

● Ανάπτυξη και έλεγχος
υποθέσεων

● Ομαδική εργασία

Μέθοδοι και τεχνικές
Αξιολόγησης
● Ρουμπρίκα αξιολόγησης των
μαθητών από τον εκπαιδευτικό
● Εννοιολογικοί χάρτες
●Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης της ομάδας

●Ρουμπρίκα ετεροαξιολόγησης των ομάδων
● Φύλλο παρουσίασης
● Εννοιολογικοί χάρτες
● Φύλλο αυτο-αξιολόγησης
της ομάδας κι ελέγχου αρχικών
υποθέσεων
● Ατομικό rating scale αυτοαξιολόγησης

Αποτίμηση των γνώσεων των μαθητών
Για την αποτίμηση των γνώσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό Quiz, στο
οποίο ο κάθε μαθητής εργάστηκε ατομικά μέσω της πλατφόρμας «Αίσωπος».
Αποτελέσματα
Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την εφαρμογή του
συνδυασμού των μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης κατέδειξε πως ο μέσος όρος των
μαθητών ανέπτυξε τις αναμενόμενες διερευνητικές δεξιότητες σε ποσοστό 80% της
βαθμολογικής κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι ρουμπρίκες όσο
και το ατομικό rating scale βαθμολογήθηκαν στην κλίμακα του είκοσι. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν ανά δεξιότητα και ανά φάση.
Η επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη υποθέσεων έδειξε πως το 52%
των μαθητών βαθμολογήθηκαν με είκοσι (μέγιστη βαθμολογία) στις ρουμπρίκες
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52%

αξιολόγησης,
ενώ το 48% είχε βαθμολογία από δεκαεφτά έως δεκαεννιά, όπως
παρατηρείται και στο Σχήμα 4.

17

Σχήμα 4. Αποτελέσματα αξιολόγησης της δεξιότητας ανάπτυξης υποθέσεων
Σχετικά με τον έλεγχο των αρχικών υποθέσεων, η συλλογή και η επεξεργασία των
δεδομένων από το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου (Σχήμα 5) έδειξε ότι το 84% των μαθητών
δήλωσε τροποποίηση των αρχικών τους υποθέσεων. Επιπλέον, το 100% των μαθητών
παρατήρησε αλλαγή ως προς το επιστημονικό λεξιλόγιο πριν και μετά την παρέμβαση, ενώ
το 56% από αυτούς δήλωσε βελτίωση ως προς την επιστημονική αιτιολόγηση του αρχικού
φαινομένου.
Από την αποτίμηση της δεξιότητας διεξαγωγής έρευνας στη φάση 2 μέσω των
ρουμπρικών αυτο-αξιολόγησης των ομάδων προέκυψε πως το 20% των μαθητών απέδωσαν
στην ομάδα τους τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ το υπόλοιπο 76% έδωσαν από δεκαοχτώ έως
δεκαεννέα βαθμούς. Ακολούθως, η αποδελτίωση των ρουμπρικών ετερο-αξιολόγησης των
ομάδων σχετικά με τη δεξιότητα της διαμόρφωσης συνεκτικής επιχειρηματολογίας κατέδειξε
πως το 32% των μαθητών βαθμολόγησαν τους συμμαθητές τους με δεκαεννέα, ενώ το 68%
από δεκαεφτά έως δεκαοχτώ.
Η αποτίμηση της ομαδικής εργασίας με τη ρουμπρίκα αυτο-αξιολόγησης των ομάδων
έδειξε πως το 20% των μαθητών απέδωσαν στην ομάδα τους τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ το
υπόλοιπο 76% έδωσαν από δεκαοχτώ έως δεκαεννέα βαθμούς. Για την ίδια δεξιότητα, το
21% των μαθητών βαθμολόγησε τον εαυτό του με είκοσι, ενώ το 79% κυμάνθηκε σε
βαθμολογία από δεκαεφτά έως δεκαοχτώ. Τέλος, από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων
του τελικού ατομικού τεστ προέκυψε πως το 50% των μαθητών βαθμολογήθηκε με 20, ενώ οι
υπόλοιποι μαθητές είχαν βαθμολογία από δεκαοχτώ έως δεκαεννέα. Τα ποσοστά αυτά
φανερώνουν υψηλή απόδοση στους γνωστικούς στόχους της ενότητας.
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Σχήμα 5. Φύλλο ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων

Συμπεράσματα – μελλοντικοί στόχοι
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός
ψηφιακού σεναρίου διερευνητικής μάθησης που εφαρμόστηκε στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και αφορά την ενότητα «Στατικός
Ηλεκτρισμός». Από τη συνολική αποτίμηση των ευρημάτων της πιλοτικής εφαρμογής του
προτεινόμενου σεναρίου διαπιστώθηκε ότι: α) οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με
ιδιαίτερο ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις εφαρμογής του σεναρίου, β) οι εργαστηριακές και
ψηφιακές πειραματικές δραστηριότητες συνέβαλαν καταλυτικά στη διαδικασία
αναδόμησης των αρχικών ιδεών των μαθητών και στην ανάπτυξη πολλαπλών
διερευνητικών δεξιοτήτων, και γ) η εφαρμογή συνδυασμού
μοντέρνων τεχνικών
αξιολόγησης έδωσε τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποτιμήσει με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα και με δομημένο τρόπο αυτές τις δεξιότητες.
Μελλοντικό μας στόχο αποτελεί η ανάπτυξη και υλοποίηση και άλλων καλά
σχεδιασμένων σεναρίων διερευνητικής μάθησης, τα οποία θα αξιοποιούν την προστιθέμενη
αξία των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων μετατρέποντας την παραδοσιακή τάξη σε ένα
σύγχρονο επιστημονικό εργαστήριο.
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Περίληψη
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε διαθεματικό σχέδιο έρευνας με εμπλεκόμενα το μάθημα της
Πληροφορικής και το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας στη γ’ τάξη του Γυμνασίου του
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο γενικός σκοπός του σχεδίου έρευνας
είναι οι μαθητές να μυηθούν στη διαδικασία διεξαγωγής έρευνας με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και
μέσω μιας πιλοτικής έρευνας να προβληματιστούν για το φαινόμενο της εισβολής της αγγλικής
γλώσσας στην νεοελληνική μέσω τεχνολογικών όρων. Με τη βοήθεια των φορμών google
δημιουργήθηκαν δύο ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Το πρώτο απευθύνονταν στους μαθητές και το
δεύτερο στους γονείς τους. Κάθε ερωτηματολόγιο είχε τέσσερις άξονες. Οι μαθητές εργάστηκαν σε
ομάδες ανά άξονα. Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των απαντήσεων και επιχειρήθηκε η εξαγωγή
συμπερασμάτων. Με βάση την παρατήρηση το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη διάρκεια της
διδακτικής διαδικασίας ήταν ζωηρό και η συνεργασία τους αρμονική και αποτελεσματική. Με βάση το
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης το σχέδιο έρευνας κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών και
συνέβαλε ουσιαστικά στον προβληματισμό τους για το υπό μελέτη γλωσσικό φαινόμενο.
Λέξεις κλειδιά: σχέδιο έρευνας, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, google forms, αγγλικοί τεχνολογικοί
όροι, νεοελληνική γλώσσα

Εισαγωγή
Αρκετά χρόνια πριν ο Χρίστος Τσολάκης (2004) είχε επισημάνει τον κίνδυνο που διατρέχει η
ελληνική γλώσσα. Το πρόβλημα δεν είναι η εισαγωγή ξένων λέξεων, αν η γλώσσα υποδοχής
τις προσαρμόζει στο σύστημά της. «Η απειλή», τονίζει, «είναι σοβαρότερη ώστε να μην
αποτρέπεται εύκολα. Σχετίζεται με κοσμογονικές δυναμικές τεράστιας ισχύος, που κομίζουν
ασύλληπτης φαντασίας τεχνολογικά ευρήματα και κατασκευάσματα και υπαγορεύουν νέες,
άγνωστες έως τώρα, κοινωνικές και επικοινωνιακές συμπεριφορές, οι οποίες οδηγούν σε νέες
κοινωνικές μείξεις και σχεδιάζουν και πραγματώνουν με απίστευτη γοργότητα νέους
κόσμους». Και αυτά πριν από την επέλαση των έξυπνων τηλεφώνων, των ταμπλετών, τη
διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατά συνέπεια τη σαρωτική εισβολή της
αγγλικής γλώσσας. Τα τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα που κατακλύζουν τον κόσμο μας
φέρουν μαζί τους και «πουλούν» και τις λέξεις που τα ονομάζουν. Θα μπορούσε κανείς να
θεωρήσει αυτό το γεγονός δημιουργική πρόκληση που αναδεικνύει τη ζωτικότητα και τη
δεκτικότητα μιας γλώσσας. Δεν μπορεί όμως να αδιαφορήσει για τις αρνητικές του
επιπτώσεις, καθώς προκύπτει το ερώτημα «Πότε να προλάβει η ελληνική γλώσσα, να
δημιουργήσει το αντίστοιχο μετάφρασμα;». Άλλες χώρες, όπως η Γαλλία ή η Ισπανία,
λαμβάνουν μέτρα προάσπισης της γλωσσικής τους ταυτότητας με εντατικοποίηση της
διδασκαλίας της εθνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με συγκρότηση επιτροπών για τη
μεταγλώττιση των αγγλικών όρων και την ενίσχυση της διάδοσής τους στο εξωτερικό
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(Μαρκαντωνάτος, 2013). Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στην Ελλάδα; Γιατί ώσπου η νέα
ελληνική λέξη να αντικαταστήσει την αγγλική και να καθιερωθεί, ένα νέο προϊόν παίρνει τη
θέση του ήδη ξεπερασμένου απαιτώντας μια νέα λέξη. Καθώς η υιοθέτηση του τεχνολογικώς
«νέου» και της λέξης που το ονομάζει επιτυγχάνεται σχεδόν χωρίς αντίσταση, καθήκον του
φιλολόγου είναι να το επισημάνει και να βοηθήσει διά της αυτενέργειας τους μαθητές και
τις μαθήτριές του να το συνειδητοποιήσουν. Πώς όμως;
Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (2011)
ένα από τα προτεινόμενα σχέδια έρευνας για τη γ’ τάξη αναφέρεται στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση έρευνας. Η πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών για τον
Πληροφορικό Γραμματισμό (2011) ξεκίνησε το σχολικό έτος 2011-12 σε 68 Γυμνάσια της
χώρας μας. Από το σχολικό έτος 2013-14 εφαρμόστηκε στα Πρότυπα και Πειραματικά
Σχολεία. Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν παραδείγματα διεξαγωγής ερευνών με τη χρήση
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
προγράμματος σπουδών για τέσσερα συνεχόμενα σχολικά έτη. Τα αποτελέσματα της
υλοποίησης τους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Αλεξούδα, 2015, Αλεξούδα, 2016).
Σημειώνεται ότι με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της
Πληροφορικής υλοποιείται σε συνεχόμενο δίωρο. Με βάση τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία
της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017» (ΥΠΠΕΘ, 2016) στο μάθημα
της Πληροφορικής στη γ’ τάξη προβλέπονται δύο άξονες. Για το δεύτερο άξονα
«Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι» προτείνεται ο εκπαιδευτικός να
σχεδιάσει μία έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας προτείνεται να αξιοποιηθεί η επεξεργασία
κειμένου και η δημιουργία παρουσίασης σε συνεργατικό περιβάλλον καθώς και η
δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και η χρήση υπολογιστικού φύλλου σε
συνεργατικό περιβάλλον. Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα της Πληροφορικής
είναι μονόωρο.
Από τα παραπάνω προέκυψε η ιδέα ενός διαθεματικού σχεδίου έρευνας, στο οποίο
εμπλέκονται το μάθημα της Πληροφορικής και το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας. Στο
πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας οι μαθητές δημιουργούν δύο ηλεκτρονικά
ερωτηματολόγια με θέμα την εισβολή της αγγλικής γλώσσας στην νεοελληνική μέσω των
όρων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το ένα
ερωτηματολόγιο απευθύνεται προς τους μαθητές και το άλλο προς τους γονείς.
Αξιοποιήθηκαν τα συνεργατικά εργαλεία της google. Οι εφαρμογές της google προωθούν τη
συνεργασία (Saito, 2014) και αξιοποιούνται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση (Railean,
2012). Πιο συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν τα κοινόχρηστα έγγραφα googledocs, οι
κοινόχρηστες φόρμες google forms καθώς και οι κοινόχρηστες παρουσιάσεις google slides.
Τα εργαλεία αυτά παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του google drive, το οποίο παρέχει στο
χρήστη μέσω αποθηκευτικού νέφους δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αρχεία του από
οποιοδήποτε υπολογιστή, ταμπλέτα (tablet) ή έξυπνο τηλέφωνο (smartphone). Μοναδική
προϋπόθεση για την αξιοποίησή τους είναι η σύνδεση στο Διαδίκτυο και η ύπαρξη ενός
λογαριασμού gmail (https://www.google.com/drive/). Η συλλογή δεδομένων για μια
έρευνα του σχολείου, η αυτοαξιολόγηση των μαθητών και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας είναι μερικοί από τους τρόπους που προτάθηκαν για την εκπαιδευτική
αξιοποίηση των φορμών google (Attwell, 2013, Avramides, Hunter, Oliver & Luckin, 2014).
Πρόσφατα προτάθηκε η αξιοποίησή τους σε σχέδια έρευνας που έχουν ως σκοπό να
μυήσουν τους μαθητές στη διαδικασία διεξαγωγής έρευνας με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
(Αλεξούδα, 2015, Αλεξούδα, 2016).
Στην παρούσα εργασία, αρχικά παρουσιάζονται ο γενικός σκοπός, τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα και η διδακτική πορεία του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας. Στη συνέχεια
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παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν. Ακολουθεί η
κατάθεση της εμπειρίας της υλοποίησης του σχεδίου έρευνας. Τέλος, συνοψίζονται τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις της παρούσας εργασίας.

Μεθοδολογία
Ο γενικός σκοπός του σχεδίου έρευνας είναι οι μαθητές να μυηθούν στη διαδικασία
διεξαγωγής έρευνας με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και μέσω μιας πιλοτικής έρευνας να
συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της εισβολής της αγγλικής
γλώσσας στην νεοελληνική μέσω τεχνολογικών όρων. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της γλώσσας, τη μύησή τους στη
διαδικασία διεξαγωγής μιας έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την
εξοικείωσή τους με τις φόρμες google.
Τα εμπλεκόμενα μαθήματα είναι η Πληροφορική και η Γλωσσική Διδασκαλία. Το σχέδιο
έρευνας υλοποιείται σε ένα τμήμα γενικής παιδείας στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας
και στα δύο υποτμήματά του στο μάθημα της Πληροφορικής. Οι μαθητές του κάθε
υποτμήματος αναλαμβάνουν τη συνεργατική δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου. Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους μαθητές και το δεύτερο
στους γονείς τους. Σε κάθε υποτμήμα σχηματίζονται τέσσερις υποομάδες των τριών ατόμων
και επιλέγεται ένας γενικός συντονιστής του ερωτηματολογίου. Κάθε υποομάδα
αναλαμβάνει έναν άξονα του ερωτηματολογίου.
Αρχικά οι δύο εκπαιδευτικοί εξηγούν το πλαίσιο του σχεδίου έρευνας και τους
επιδιωκόμενους στόχους και επιλέγονται οι συντονιστές των δύο υποτμημάτων.
Στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας τίθεται στους μαθητές/στις μαθήτριες το
πρόβλημα ως πρόκληση για τη διερεύνηση απόψεων και στάσεων. Ακολουθούνται τα
επόμενα βήματα:
 Για κάθε ερωτηματολόγιο στην ολομέλεια διαμορφώνονται ο σκοπός και οι άξονες.
 Γίνεται η διαμόρφωση ομάδων ανά υποτμήμα.
 Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες συντάσσουν ερωτήσεις κλειστού τύπου για τον
άξονά τους. Αν το κρίνουν σκόπιμο, συντάσσουν και μία ερώτηση ανοικτού τύπου
για κάθε άξονα. Κάθε μαθητής καλείται να προτείνει τουλάχιστον μία ερώτηση. Κάθε
ομάδα επιλέγει τις ερωτήσεις που θα συμπεριλάβει, συναποφασίζει για την τελική
τους μορφή και τις καταγράφει.
Στο μάθημα της Πληροφορικής
 Ο συντονιστής κάθε υποτμήματος με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
Πληροφορικής δημιουργεί με τη συνεργατική εφαρμογή των googledocs ένα
έγγραφο και το κάνει κοινόχρηστο με τους μαθητές και τους δύο εκπαιδευτικούς.
Κάθε ομάδα εισάγει τις ερωτήσεις της στο κοινόχρηστο έγγραφο. Οι μαθητές με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Πληροφορικής αναζητούν στο Διαδίκτυο έρευνες
σχετικές με το θέμα τους και μελετούν τρόπους αξιοποίησής τους στην έρευνά τους.
Αν το κρίνουν απαραίτητο, προσθέτουν ερωτήσεις ή τροποποιούν κάποια
υπάρχουσα. Κάθε ομάδα μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή από το σπίτι
προκειμένου να βελτιώσει και να επεκτείνει την εργασία της.
 Οι δύο εκπαιδευτικοί μελετούν τα κοινόχρηστα έγγραφα των υποτμημάτων και
κάνουν πάνω σε αυτά παρατηρήσεις για διορθώσεις και βελτιώσεις. Οι παρατηρήσεις
αυτές συζητούνται στα δύο μαθήματα και οι μαθητές προχωρούν στις απαραίτητες
τροποποιήσεις στο κοινόχρηστο έγγραφο στο μάθημα Πληροφορικής και αν κριθεί
απαραίτητο, συμπληρωματικά και από το σπίτι τους.
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Ο συντονιστής κάθε υποτμήματος με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
Πληροφορικής δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τη χρήση των
φορμών google και το κάνει κοινόχρηστο με τους υπόλοιπους μαθητές και τους δύο
εκπαιδευτικούς. Για κάθε άξονα δημιουργεί μια ξεχωριστή ενότητα. Με τον τρόπο
αυτό κάθε ομάδα γνωρίζει επακριβώς την περιοχή εργασίας της. Πριν από τους
άξονες δημιουργεί μια ενότητα για το προφίλ του ερωτώμενου, την οποία
διαμορφώνει σε συνεννόηση με την ολομέλεια του τμήματος. Η διαδικασία
προβάλλεται στο βιντεοπροβολέα. Στην ολομέλεια συντάσσεται το εισαγωγικό
κείμενο του ερωτηματολογίου και οι ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά
στοιχεία των ερωτώμενων. Αποφασίζονται οι κανόνες εργασίας στο κοινόχρηστο
ερωτηματολόγιο.
 Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες εισάγουν τις ερωτήσεις τους στο κοινό
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
 Ο συντονιστής μαθητής προβάλλει με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα το
ερωτηματολόγιο και στην ολομέλεια αποφασίζεται η τελική μορφή του
ερωτηματολογίου, το οποίο οριστικοποιείται και αποστέλλεται στους ερωτώμενους.
 Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Πληροφορικής αντλούν τα
αποτελέσματα από τη φόρμα google.
Στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλία των δύο εκπαιδευτικών)
 Στην ολομέλεια μελετώνται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και επιχειρείται
η εξαγωγή συμπερασμάτων. Προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο
ερωτηματολογίων συνεργάζονται οι ομάδες ανά ζεύγη, δηλαδή οι δύο ομάδες του
πρώτου άξονα, οι δύο ομάδες του δεύτερου άξονα, κ.ο.κ.
Στο μάθημα της Πληροφορικής
 Ο συντονιστής του πρώτου υποτμήματος δημιουργεί μια παρουσίαση με τη χρήση
της συνεργατικής εφαρμογής των google slides και την κάνει κοινόχρηστη με όλους
τους μαθητές και τους δύο εκπαιδευτικούς. Αυτό το κοινόχρηστο αρχείο
χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ολόκληρης της έρευνας και των δύο
υποτμημάτων. Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής δίνει οδηγίες για τη δημιουργία της
παρουσίασης και συναποφασίζονται η δομή της και ο τρόπος εργασίας των ομάδων.
Οι ομάδες αρχίζουν την προετοιμασία της παρουσίασης στο μάθημα της
Πληροφορικής και συνεχίζουν μέχρι το επόμενο μάθημα να συνεργάζονται από
απόσταση.
Στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλία των δύο εκπαιδευτικών)
 Στην ολομέλεια γίνεται η παρουσίαση της έρευνας. Ακολουθεί εποικοδομητικός
διάλογος.
Στο μάθημα της Πληροφορικής
 Γίνεται συζήτηση για τους περιορισμούς και τις προοπτικές της πιλοτικής έρευνας
που εκπονήθηκε.
Η αλληλεπίδραση των δύο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών είναι διαρκής τόσο κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού του σχεδίου έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής
του.

Η πιλοτική έρευνα
Ο σκοπός της πιλοτικής έρευνας των μαθητών ήταν να διερευνήσουν τις γνώμες και τις
στάσεις των μαθητών και των γονέων για το φαινόμενο της εισβολής της αγγλικής γλώσσας
στην νεοελληνική μέσω όρων των ΤΠΕ.
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Επιλέχτηκαν οι εξής άξονες για τα δύο ερωτηματολόγια:
 Η χρήση αγγλικών τεχνολογικών όρων με ελληνικές καταλήξεις
 Η χρήση αγγλικών τεχνολογικών όρων με ελληνικές καταλήξεις στην επικοινωνία
ανάμεσα στις διάφορες γενιές
 Η χρήση αυτούσιων αγγλικών τεχνολογικών όρων
 Η χρήση αυτούσιων αγγλικών τεχνολογικών όρων στην επικοινωνία ανάμεσα στις
διάφορες γενιές
Το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές περιλάμβανε μία ερώτηση για το φύλο του
ερωτώμενου, 18 ερωτήσεις κλειστού τύπου στην πεντάβαθμη κλίμακα του Likert, 3 ερωτήσεις
κλειστού τύπου «Ναι – Όχι» και 4 ερωτήσεις ανοικτού τύπου (μία ανά άξονα). Το
ερωτηματολόγιο προς τους γονείς περιλάμβανε αρχικά τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου που
αφορούσαν το προφίλ τους (φύλο, ηλικία και το βαθμό της εξοικείωσής τους με τους
υπολογιστές), 20 ερωτήσεις κλειστού τύπου στην πεντάβαθμη κλίμακα του Likert, 2
ερωτήσεις κλειστού τύπου «Ναι – Όχι» και 2 ερωτήσεις ανοικτού τύπου.
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 26 μαθητές και 26 γονείς. Απάντησαν 22 μαθητές και 17
γονείς.
Τα αποτελέσματα των ερευνών μελετήθηκαν ανά άξονα και επιχειρήθηκε η συσχέτιση
των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων. Η αναλυτική παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας εργασίας.
Παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια στοιχεία από τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο
ερωτηματολογίων καθώς και κάποια ενδεικτικά γραφήματα από την παρουσίαση των
μαθητών.
Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων για τον πρώτο άξονα,
οδήγησε τους μαθητές στα εξής συμπεράσματα:
 Οι απαντήσεις των γονιών και των μαθητών παρουσίασαν αρκετές διαφορές.
 Ενώ το 54,5% των μαθητών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί πολύ αγγλικούς τεχνολογικούς
όρους με ελληνικές καταλήξεις, το 76,5% των γονιών στην αντίστοιχη ερώτηση
απάντησε καθόλου ή λίγο.
 Παρ’ όλα αυτά και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι για την συγκρότηση ενός γραπτού
κειμένου πρέπει να χρησιμοποιούνται ελληνικές λέξεις. Συγκεκριμένα, το 52,9% των
γονιών και 50% των μαθητών δήλωσαν ότι δε χρησιμοποιούν καθόλου αγγλικούς
τεχνολογικούς όρους με ελληνικές καταλήξεις σε γραπτά κείμενα.
Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων για το δεύτερο άξονα,
οδήγησε τους μαθητές στα εξής συμπεράσματα:
 Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείτε αγγλικούς τεχνολογικούς όρους με
ελληνικές καταλήξεις με τους φίλους σας το 40,9% των μαθητών απάντησε μέτρια,
το 40,9% πολύ και το 18,2% λίγο (σχήμα 1). Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πόσο συχνά
χρησιμοποιούν τα παιδιά τους τέτοιους όρους το 47,1% απάντησε μέτρια, το 35,3%
πολύ και το 17,6% λίγο (σχήμα 2). Επομένως οι γονείς έχουν συνείδηση της
συχνότητας χρήσης αγγλικών τεχνολογικών όρων με ελληνικές καταλήξεις από τα
παιδιά τους.
 Ακόμη, οι μαθητές πιστεύουν ότι δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία κατά την
επικοινωνία τους με τους γονείς τους (το 40.9% πιστεύει ότι υπάρχει λίγη δυσκολία
και το 45.5% μέτρια), ενώ και οι ίδιοι οι γονείς κατανοούν σε μεγάλο βαθμό τι λένε
τα παιδιά τους (το 52,9% κατανοεί μέτρια και το 41,2% πολύ).
Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων για τον τρίτο άξονα,
οδήγησε τους μαθητές στο συμπέρασμα ότι, ενώ πολλοί μαθητές (68,2%) θεωρούν ότι ο
ελληνικός καθημερινός λόγος κινδυνεύει πολύ από την είσοδο των αγγλικών τεχνολογικών
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όρων, λίγοι γονείς (17,6%) θεωρούν ότι οι αυτούσιοι αγγλικοί τεχνολογικοί όροι
επηρεάζουν πολύ την ελληνική γλώσσα. Επίσης τα αποτελέσματα του τρίτου άξονα του
ερωτηματολογίου προς τους μαθητές έδειξε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο
τους αυτούσιους αγγλικούς τεχνολογικούς όρους στον προφορικό λόγο παρά στο γραπτό
Μαθητές:
λόγο. Επίσης το 64,7%
των γονιών προσπαθούν καθόλου ή λίγο να αντικαταστήσουν τους
8. Χρησιμοποιείς αγγλικούς τεχνολογικούς όρους με ελληνικές
καταλήξεις
στην καθημερινή
σου επικοινωνία με τους φίλους σου;
αγγλικούς τεχνολογικούς
όρους
με ελληνικούς.
Καθόλου
Λίγο

0%
18.2%

Μέτρια

40.9%

Πολύ

40.9%

Πάρα πολύ

0%

Σχήμα 1: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση «Χρησιμοποιείς αγγλικούς τεχνολογικούς
όρους με ελληνικέςΓονείς:
καταλήξεις στην καθημερινή σου επικοινωνία με τους φίλους σου;»
9. Πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα παιδιά σας αγγλικούς τεχνολογικούς
όρους με ελληνικές καταλήξεις;
Καθόλου

0%

Λίγο

17.6%

Μέτρια

47.1%

Πολύ

35.3%

Πάρα Πολύ

0%

Σχήμα 2: Απαντήσεις γονέων στην ερώτηση «Πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα παιδιά σας
αγγλικούς τεχνολογικούς όρους με ελληνικές καταλήξεις;»
Με βάση τα αποτελέσματα του τέταρτου άξονα στην ερώτηση «Προτρέπετε τα παιδιά σας
να αποδίδουν τους αυτούσιους αγγλικούς τεχνολογικούς όρους στα ελληνικά;» το 17,6%
των γονιών απάντησε καθόλου, το 23,5% απάντησε λίγο, το 23,5% απάντησε μέτρια, το
29,4% απάντησε πολύ και το 5,9% απάντησε πάρα πολύ. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων
των δύο ερωτηματολογίων για τον τέταρτο άξονα, οδήγησε τους μαθητές στα εξής
συμπεράσματα:
 Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αυτούσιες αγγλικές λέξεις για
να αναφερθεί στην τεχνολογία, όταν μιλά με τους γονείς μέτρια (40,9%) ή λίγο
(40,9%), ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους τις χρησιμοποιούν μέτρια (41,2%)
ή πολύ (41,2%).
 Η πλειοψηφία των μαθητών (72,7%) πιστεύει ότι οι γονείς τους κατανοούν σε μέτριο
βαθμό τις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά, όταν αναφέρονται στην
τεχνολογία, ενώ η πλειοψηφία των γονέων (58,8%) δήλωσε ότι τις κατανοεί πολύ.
 Οι μαθητές δήλωσαν ότι οι γονείς τους χρησιμοποιούν καθόλου (18,2%), λίγο (54,5%)
ή μέτρια (27,3%) αγγλικές λέξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι απαντήσεις των
γονιών, οι οποίοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν καθόλου (29,4%), λίγο (41,2%) ή
μέτρια (29,4%).
Οι μαθητές συνόψισαν τα συμπεράσματά τους ως εξής: «Γενικά, οι απαντήσεις των
μαθητών διέφεραν από αυτές των γονέων. Οι μαθητές παραδέχονται ότι οι αγγλικές λέξεις
με ελληνικές καταλήξεις ή γενικότερα οι αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στην
τεχνολογία αποτελούν μεγάλο μέρος του λεξιλογίου τους στον προφορικό λόγο, αλλά
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προτιμούν στους γονείς τους να μη μιλάνε έτσι. Επίσης, στον γραπτό λόγο προτιμούν την
καθαρά ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, όπως και οι μαθητές, έτσι και οι γονείς
χρησιμοποιούν αγγλικούς τεχνολογικούς όρους στο λόγο τους, αλλά δε συνηθίζουν να
τοποθετούν ελληνικές καταλήξεις».

Η εμπειρία της υλοποίησης
Το σχέδιο έρευνας υλοποιήθηκε στη γ΄ τάξη του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2016-17. Ο χρόνος που χρειάστηκε για την
υλοποίηση ήταν 6 διδακτικές ώρες του μαθήματος της Πληροφορικής και 4 διδακτικές ώρες
του μαθήματος της Γλωσσικής διδασκαλίας, στις δύο από τις οποίες έγινε συνδιδασκαλία. Η
αλληλεπίδραση των δύο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ήταν διαρκής τόσο κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού του σχεδίου έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής
του. Οι μαθητές χρειάστηκε να εργαστούν κάποιες φορές συμπληρωματικά και από το σπίτι
τους με τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων. Οι δύο εκπαιδευτικοί επέβλεπαν την
εργασία τους και τους έδιναν ανατροφοδότηση. Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένοι
μαθητές στην α΄ τάξη του Γυμνασίου ακολούθησαν το νέο πρόγραμμα σπουδών για τον
πληροφορικό γραμματισμό, δηλαδή είχαν δύο ώρες την εβδομάδα το μάθημα της
Πληροφορικής και είχαν προηγούμενη εξοικείωση με τα συνεργατικά εργαλεία της google.
Επίσης πρόκειται για πειραματικό σχολείο και η εισαγωγή των συγκεκριμένων μαθητών
έγινε με εξετάσεις. Η επίδοσή τους στο μάθημα της Πληροφορικής ήταν υψηλή.
Οι μαθητές έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και είχαν ενεργό συμμετοχή. Καλλιέργησαν
υψηλού επιπέδου ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και συνεργασίας. Εργάστηκαν σε
ομάδες και στη συνέχεια υπήρξε συνεργασία των ομάδων ανά ζεύγη καθώς και συνεργασία
μεταξύ των συντονιστών των ομάδων. Η ποιότητα των παραδοτέων των μαθητών κρίθηκε
και από τους δύο εκπαιδευτικούς υψηλού επιπέδου. Στο πλαίσιο του αναστοχασμού των
εκπαιδευτικών, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ανώνυμο ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους 26 συμμετέχοντες
μαθητές και απαντήθηκε από τους 24. Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων κλειστού τύπου
στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Με βάση τις απαντήσεις
στις δύο πρώτες ερωτήσεις το σχέδιο έρευνας βοήθησε την πλειοψηφία των μαθητών να
αντιληφθούν το φαινόμενο της εισβολής της αγγλικής γλώσσας στην νεοελληνική μέσω των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να προβληματιστούν για
αυτό σε τουλάχιστον μέτριο βαθμό. Παρ’ όλα αυτά, οι απαντήσεις των μαθητών στις
ερωτήσεις 3-6 δείχνουν ότι η αλλαγή της στάσης τους δεν επιτεύχθηκε σε εξίσου μεγάλο
βαθμό. Οι μαθητές βρήκαν ενδιαφέρον το θέμα της εισβολής της αγγλικής γλώσσας στη
νεοελληνική μέσω των ΤΠΕ (ερώτηση 9) καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας για αυτό (ερώτηση
10). Τα αποτελέσματα φάνηκαν στην πλειοψηφία των μαθητών αναμενόμενα σε μέτριο
βαθμό. Σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αναφέρουν ποικίλα αποτελέσματα που δε βρήκαν
αναμενόμενα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Περίμεναν, π.χ., ότι οι γονείς θα προέτρεπαν σε
μεγαλύτερο βαθμό τα παιδιά τους να αποδίδουν τους αγγλικούς τεχνολογικούς όρους στα
ελληνικά. Επίσης οι γονείς ισχυρίζονται ότι κατανοούν καλύτερα τους αγγλικούς
τεχνολογικούς όρους που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους από ό,τι πιστεύουν τα ίδια. Στην
ερώτηση «Τι βρήκες πιο ενδιαφέρον στο σχέδιο έρευνας;» ξεχώρισαν οι απαντήσεις που
αφορούσαν τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων, τα πολλά επίπεδα
συνεργασίας των μαθητών, τη συμμετοχή των γονιών στην έρευνα και γενικότερα τα
αποτελέσματα. Επίσης θεωρούν ότι το σχέδιο έρευνας τους βοήθησε να εμβαθύνουν στο υπό
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μελέτη γλωσσικό φαινόμενο (ερώτηση 11). Το σχέδιο έρευνας τους άρεσε (ερωτήσεις 12-14)
και έκριναν το βαθμό δυσκολίας του ως προσιτό (ερωτήσεις 16-21).
Δόθηκε μεγάλη έμφαση στον πιλοτικό χαρακτήρα της έρευνας και τους περιορισμούς της.
Το δείγμα, π.χ., και για τα δύο ερωτηματολόγια ήταν μικρό, ο βαθμός απόκρισης των
μαθητών ήταν υψηλότερος από αυτόν των γονιών, το γεγονός ότι πρόκειται για
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο πιθανόν να συνέβαλε στο να απαντήσουν περισσότεροι γονείς
που έχουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τους υπολογιστές, κτλ. Οι μαθητές κλήθηκαν να
προσέξουν περισσότερο κάποια συμπεράσματα που έβγαλαν αρχικά και προβληματίστηκαν
για τυχόν βελτιώσεις που θα μπορούσαν να κάνουν στα ερωτηματολόγια τους.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης
Ερώτηση

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

1. Το Σχέδιο Έρευνας πόσο σε βοήθησε να
αντιληφθείς το φαινόμενο της εισβολής της
αγγλικής γλώσσας στη νεοελληνική μέσω
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
2. Το Σχέδιο Έρευνας πόσο συνέβαλε στον
περαιτέρω προβληματισμό σου για το
φαινόμενο της εισβολής της αγγλικής
γλώσσας στη νεοελληνική μέσω των ΤΠΕ;
3. Το Σχέδιο Έρευνας πόσο άλλαξε τη στάση
σου απέναντι στη χρήση των αγγλικών
τεχνολογικών όρων;
4. Το Σχέδιο Έρευνας πόσο άλλαξε τη στάση
σου απέναντι στη χρήση των αγγλικών
τεχνολογικών
όρων
με
ελληνικές
καταλήξεις;
5. Το Σχέδιο Έρευνας πόσο συνέβαλε, ώστε
τώρα να προσπαθείς περισσότερο να βρεις
ένα νεοελληνικό αντίστοιχο, ώστε να
αποφύγεις τον αγγλικό όρο;
6. Το
Σχέδιο
Έρευνας
πόσο
πιο
επιφυλακτικό/ή σε έκανε στη χρήση
αγγλικών τεχνολογικών όρων, όταν μιλάς
με ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τις
ΤΠΕ, όπως εσύ;
7. Πόσο αναμενόμενα ήταν για σένα τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς
τους μαθητές;
8. Πόσο αναμενόμενα ήταν για σένα τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς
τους γονείς;
9. Πόσο
ενδιαφέρον
σου
φάνηκε
να
ασχοληθείς με το θέμα της εισβολής της
αγγλικής γλώσσας στη νεοελληνική μέσω
των ΤΠΕ;
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10. Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε να σχεδιάσεις
και να υλοποιήσεις μια έρευνα για το
συγκεκριμένο θέμα;
11. Η εκπόνηση της εργασίας σου πόσο σε
βοήθησε να εμβαθύνεις σε αυτό το θέμα;
12. Πόσο σου άρεσε το γεγονός ότι σχεδίασες
και υλοποίησες μια δημοσκόπηση για το
θέμα αυτό;
13. Πόσο σου άρεσε το γεγονός ότι έμαθες τις
απόψεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις, κ.ά.
των συμμαθητών σου για το θέμα αυτό;
14. Πόσο σου άρεσε το γεγονός ότι έμαθες τις
απόψεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις, κ.α.
των γονιών για το θέμα αυτό;
15. Η ανατροφοδότηση από την ολομέλεια της
τάξης πόσο σε βοήθησε στο σχεδιασμό της
έρευνάς σου;
16. Πόσο δυσκολεύτηκες στη σύνταξη των
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου;
17. Πόσο δυσκολεύτηκες με τη χρήση των
google forms;
18. Πόσο δυσκολεύτηκες με την κοινή χρήση
των φορμών google με τις υπόλοιπες ομάδες;
19. Πόσο δυσκολεύτηκες με τη συνεργασία στην
ομάδα σου;
20. Πόσο δυσκολεύτηκες με τη συνεργασία
ανάμεσα στις ομάδες;
21. Πόσο δυσκολεύτηκες με την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων;
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Συμπεράσματα και προτάσεις
Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι διαδικτυακά και συνεργατικά. Κατά την
υλοποίηση δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στη χρήση τους. Παρ’ όλα αυτά,
πρέπει να επισημανθεί ότι τυχόν προβλήματα στη σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορούν να
επηρεάσουν την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας. Οι μαθητές εργάστηκαν
συμπληρωματικά από το σπίτι. Η συνεργατική φύση των εργαλείων διευκόλυνε πολύ την
από απόσταση συνεργασία τους. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μαθητές είχαν προηγούμενη
εξοικείωση με τα συνεργατικά εργαλεία της google. Tα παραπάνω συνέβαλαν στον
περιορισμό του απαιτούμενου διδακτικού χρόνου. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες πρέπει
να υπάρξει πρόνοια για την κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου.
Πρόκειται για ένα σχέδιο έρευνας που απαιτεί πολύ καλό συντονισμό καταρχήν μεταξύ
των δύο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια των μαθητών. Προτείνεται να
δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή των συντονιστών. Είναι απαραίτητο να έχουν
προχωρημένες δεξιότητες στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα
καθώς και ικανότητες συντονισμού και συνεργασίας.
Το σχέδιο έρευνας θα μπορούσε να επεκταθεί με ποικίλους τρόπους. Θα μπορούσε να
επιχειρηθεί η βελτίωση των ερωτηματολογίων μετά την πιλοτική έρευνα και η έρευνα να
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επεκταθεί σε μεγαλύτερο δείγμα. Επίσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα συνεργατικά
υπολογιστικά φύλλα προκειμένου οι απαντήσεις να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία.
Οι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές μυήθηκαν με επιτυχία στη διαδικασία
διεξαγωγής έρευνας με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και ευαισθητοποιήθηκαν για το υπό
μελέτη γλωσσικό θέμα. Η διεξαγωγή έρευνας αποδείχτηκε μια καλή προσέγγιση για την
επίτευξη διδακτικών στόχων ευαισθητοποίησης και προβληματισμού. Τα αποτελέσματα
αυτά είναι σύμφωνα με αυτά που επιτεύχθηκαν σε σχέδιο έρευνας σχεδιασμού και
υλοποίησης έρευνας για το ασφαλές Διαδίκτυο (Αλεξούδα, 2016).
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Μεθοδολογίες συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών
έργων από τους μαθητές
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων μεθοδολογιών συνεργατικής
κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στην συνεργατική
κατασκευή: (α) ψηφιακής αφίσας, (β) ψηφιακής ιστορίας, (γ) ψηφιακών παιχνιδιών με κάρτες, και
ειδικότερα του ψηφιακού παιχνιδιού ‘το φιδάκι’. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ένας συνδυασμός των
συνεργατικών μεθόδων ‘Jigsaw’, ‘Δημιουργία Ομάδων Έρευνας’, ‘Δομημένοι ρόλοι ομάδας μάθησης’,
‘Εστιασμένη Λίστα’, ‘Στρογγυλή Τράπεζα’, ’Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’ και ‘Σε τρία στάδια
συνέντευξη’. Οι μεθοδολογίες αυτές έχουν δοκιμαστεί σε πραγματική τάξη και λειτούργησαν με θετικά
αποτελέσματα.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αφίσα, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακές ιστορίες, ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατική
μάθηση

Εισαγωγή
Η θετική συμβολή της χρήσης της ψηφιακής Τεχνολογίας ως εργαλείου διδασκαλίας και
μάθησης υποστηρίζεται από μια σειρά ερευνών (Noss & Hoyles, 1996; Jonassen, 1994) ενώ
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξία της χρήσης ψηφιακών εργαλείων παιγνιώδους μάθησης
(Kordaki, 2011). Πιο συγκεκριμένα, τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ψηφιακά
εργαλεία δύνανται να υποστηρίξουν τη μάθηση σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές και
εποικοδομιστικές προσεγγίσεις (Jonassen, 1994; Land & Hannafin, 2000; Vygotsky, 1978)
αφού μεταξύ άλλων προσφέρουν ευκαιρίες για: (α) υψηλή αλληλεπίδραση και κατάλληλη
ανατροφοδότηση, (β) πειραματισμό και διερεύνηση προσομοιώσεων της καθημερινής ζωής
που είναι δύσκολα προσπελάσιμες από μαθητές (Jonassen & Reeves, 1996), (γ) μελέτη
πολλαπλών, δυναμικών και διασυνδεδεμένων αναπαραστάσεων της ίδιας έννοιας
προκειμένου αφενός μεν κάθε μαθητής να δύναται να επιλέξει τα αναπαραστασιακά
συστήματα τα οποία ταιριάζουν στη γνωστική του ανάπτυξη και αφετέρου να μπορεί να
μελετήσει το πως μια μεταβολή σε ένα σύστημα επιδρά στα υπόλοιπα (Ainsworth, 1999;
Kordaki, 2010), (δ) προσωποποιημένη μάθηση, (ε) κατάλληλη υποστήριξη της μάθησης του
μαθητή (Noss & Hoyles, 1996), και (στ) συνεργασία και μάθηση ανεξάρτητα από τον τόπο
και τον χρόνο του μαθητή.
Μια σημαντική δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε αρμονία με τις σύγχρονες
κοινωνικές και εποικοδομιστικές προσεγγίσεις και μπορεί να λάβει χώρα σε ψηφιακά
περιβάλλοντα αποτελεί η εμπλοκή των μαθητών στη σχεδίαση και κατασκευή ψηφιακών
έργων με χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων (Kafai & Resnick, 2011). Η μάθηση μέσω
σχεδίασης και κατασκευής τέτοιων έργων από τους μαθητές αποδίδει μέγιστα μαθησιακά
αποτελέσματα σε αυτούς όταν πραγματοποιείται με συνεργατικό τρόπο.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί το ότι, η όλο και αυξανόμενη πολυπλοκότητα των
κοινωνικών συνθηκών τοπικά, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, έφερε επίσης στο
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 69-79, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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προσκήνιο το ενδιαφέρον για την συνεργατική μάθηση και η αξία της τεκμηριώθηκε μέσω
μιας σειράς θεωρητικών και πειραματικών εκπαιδευτικών ερευνών (Kyndt, Raes, Lismont,
Timmers, Cascallar & Dochy, 2013). H σύγχρονη ζωή δίνει έμφαση στο πόσο καλά
σχετίζονται οι πολίτες μεταξύ τους, προκειμένου, να δραστηριοποιηθούν για διάφορα
κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά και προσωπικά θέματα. Eπίσης, το μέλλον και οι
ανάγκες του 21ου αιώνα απαιτούν λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων
κοινωνικών ομάδων και σχέσεις μεταξύ εθνών και φυλών. H συνεργασία, επίσης, αποκτά
ενδιαφέρον για τη βιώσιμη εξέλιξη μιας σειράς ομάδων όπως: η οικογένεια, η γειτονιά, οι
πολιτικές ομάδες, τα διάφορα clubs, οι ομάδες παιχνιδιών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχολεία
έχουν ένα αυξημένο καθήκον στο να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να μάθουν τους
απαραίτητους τρόπους ώστε να ζουν μεταξύ τους με επιτυχία.
Με βάση τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η χρήση της συνεργατικής
μάθησης με σαφή και δομημένο τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν ατομικοί και ομαδικοί
στόχοι υψηλού επιπέδου, κινητοποιώντας τον κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και σε
αλληλεξάρτηση με την ομάδα στην οποία συμμετέχει. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί
βάζοντας απλά τους μαθητές –ως σώματα- να καθίσουν μαζί με την προτροπή να εργαστούν
ομαδικά. Στην πραγματικότητα, υψηλοί ατομικοί και ομαδικοί στόχοι μπορούν να
επιτευχθούν μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε μεθοδικά δομημένες συνεργατικές
στρατηγικές μάθησης οι οποίες δίνουν έμφαση ταυτόχρονα στο άτομο και στην ομάδα
καθώς και στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Για το σκοπό αυτό, ο
σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές
και αυτό είναι μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που ο τελευταίος αντιμετωπίζει
(Cangelosi, 2014).
Όμως, το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες οι μαθητές καλούνται συνεργατικά να
συμμετέχουν έχει επίσης σημασία και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι, η
συμμετοχή των μαθητών σε ουσιαστικές και διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες
παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση όλων των γνωστικών αντικειμένων (Jonassen, 1994;
Land and Hannafin, 2000). Πιο συγκεκριμένα, τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά
παιχνίδια έχουν διαχρονικά καθιερωθεί ως ένα σημαντικό όχημα για τη διδασκαλία και τη
μάθηση (Crawford, 1982), ενώ αποτελούν μία από τις πιο διασκεδαστικές, συχνές και
παρακινητικές δραστηριότητες των νέων ατόμων (McFarlane and Sakellariou, 2002).
Παράλληλα, ενθαρρύνουν σημαντικά την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική
ανάπτυξη των μαθητών (Kamii & DeVries, 1980). Επιπλέον, οι παίχτες, μπορούν να βρεθούν
σε κατάσταση «Ροής» κατά την οποία, «συγκεντρώνονται τόσο πολύ σε ένα αντικείμενο,
ώστε τίποτα άλλο να μην τους απασχολεί» (Csikszentmihalyi, 1990).
Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από γνωστικά
αντικείμενα με θετικά αποτελέσματα στη διδασκαλία και στη μάθηση (Boyle, Hainey,
Connolly, Gray, Earp, Ott, Lim, Ninaus, Ribeiro & Pereira, 2016). Τα κατάλληλα
σχεδιασμένα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορεί να αποτελέσουν ισχυρά
περιβάλλοντα μάθησης, καθώς παρέχουν ευκαιρίες για (Oblinger, 2004; Kordaki, 2011): (α)
πολυαισθητηριακή, ενεργητική και πειραματική μάθηση, (β) ενεργοποίηση και αξιοποίηση
της πρότερης γνώσης του μαθητή, (γ) αυτό- διόρθωση δίνοντας άμεση ανατροφοδότηση στις
ενέργειες των μαθητών, (δ) αυτοαξιολόγηση κάνοντας χρήση μηχανισμών βαθμολόγησης
(Shute & Ke, 2012), (ε) απόκτηση ουσιαστικών μαθησιακών δεξιοτήτων όπως η λογική, η
κριτική σκέψη, και η επίλυση προβλήματος (McFarlane et al., 2002), (στ) μάθηση με
διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που συχνά παρατηρούνται στα σχολεία (Kirriemuir and
McFarlane, 2004), (ζ) παρακίνηση και υψηλή αλληλεπίδραση (Erhel & Jamet, 2013), και (η)
προσωποποιημένη μάθηση (Feldman, Monteserin & Amandi, 2014).
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Ειδικότερα, η κονστρουκτιβιστική μάθηση υποστηρίζεται από διάφορους τύπους
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με τα κατάλληλα σχεδιασμένα παιχνίδια με κάρτες να είναι
ανάμεσα σε αυτά (Kamii & DeVries, 1980). Εκπαιδευτικά παιχνίδια με κάρτες, ψηφιακής ή
φυσικής μορφής, παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες για ανάπτυξη των γνωστικών τους
δεξιοτήτων και έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη μάθηση μιας σειράς γνωστικών
αντικειμένων όπως: οι γλώσσες, τα μαθηματικά, η πληροφορική, οι φυσικές επιστήμες, η
ιστορία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών κ.α.
(Kordaki, 2011; Kordaki, & Gousiou, 2016). Για να μεγιστοποιηθεί, όμως, η πιθανή επιτυχία
της χρήσης ενός παιχνιδιού στη μάθηση, έχει υποστηριχθεί, ότι είναι πολύ σημαντική η
συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη διαδικασία του σχεδιασμού τους και όχι η
ενσωμάτωση «μαθημάτων» απευθείας σε αυτά (Kafai & Resnick, 2011).
Μια άλλη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι η ομαδική κατασκευή αφίσας, η οποία
αντανακλά την μάθηση όλων των μαθητών της ομάδας. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους
μαθητές να αναστοχαστούν και να συνθέσουν ομαδικά σε οπτική μορφή και με περιληπτικό
τρόπο την κατανόησή τους σχετικά με το τι έμαθαν κατά τη διάρκεια ποικίλων διαδικασιών
μάθησης όπως μιας διδασκαλίας, ενός σεναρίου μάθησης, ακόμη και του τι αποκόμισαν από
μια συνεργασία ή από τη μελέτη ενός κειμένου. Η ομαδική δημιουργία μιας παρουσίασης,
αντανακλά επίσης, την μάθηση όλων των μαθητών της ομάδας που την δημιουργεί. Βοηθά
τους μαθητές να συνθέσουν ομαδικά –μέσα από μια δημιουργική διαδικασία- σε
συμπυκνωμένη μορφή την κατανόησή τους σχετικά με το τι έμαθαν κατά τη διάρκεια
ποικίλων διαδικασιών μάθησης. Τέλος, η ομαδική δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας,
αντανακλά τη μάθηση όλων των μαθητών της ομάδας που τη δημιουργεί. Βοηθά τους
μαθητές να αναστοχαστούν, στο τι έμαθαν και να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να
συνθέσουν ομαδικά –μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία- σε συμπυκνωμένη μορφή την
κατανόησή τους σχετικά με το τι έμαθαν κατά τη διάρκεια διάφορων μαθησιακών
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας προσφέρει μια σειρά από
άμεσα και έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη στους μαθητές (Psomos & Kordaki, 2016). Στα άμεσα
εκπαιδευτικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης αναγνωρίζονται οι δυνατότητές της να: (α)
δημιουργεί μαθησιακή εμπλοκή, (β) ενισχύει πολλαπλούς εγγραμματισμούς, (γ) ενθαρρύνει
τη συνεργασία των μαθητών (δ) δημιουργεί κίνητρα μάθησης, (ε) βελτιώνει τη ‘ροή’, (στ)
δημιουργεί μια προσωποποιημένη εμπειρία μάθησης, (ζ) ενισχύει τις ικανότητες
επικοινωνίας, (η) ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και να βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων, (θ) βελτιώνει την ικανότητα οργάνωσης δεδομένων και (ι) ενισχύει τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία. Στα έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη της εμπλοκής των
μαθητών στη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων συμπεριλαμβάνονται οι δυνατότητες για:
(α) δημιουργία επαγγελματικής συμπεριφοράς, (β) ανάδειξη νέων ταλέντων, (γ) δημιουργία
βελτιωμένων σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών, (δ) συμμετοχή της οικογένειας και της
ευρύτερης κοινότητας, (ε) την κριτική θεώρηση του εαυτού, (στ) δημιουργική θεώρηση των
πραγμάτων, (ζ) ένταξη στον κοινωνικό ιστό της τάξης και σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα, και (η) ενίσχυση της παγκόσμιας ιθαγένειας. Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε
σκόπιμη η σχεδίαση δομημένων συνεργατικών μεθοδολογιών κατασκευής ψηφιακών έργων
όπως η ψηφιακή αφίσα, οι ψηφιακές ιστορίες και τα ψηφιακά παιχνίδια με κάρτες όπως το
επιτραπέζιο παιχνίδι ‘Φιδάκι’. Στην επόμενη ενότητα θα γίνει παρουσίαση των
προτεινόμενων δομημένων συνεργατικών μεθοδολογιών για την κατασκευή των έργων που
προαναφέρθηκαν.
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Α. Συνεργατική στρατηγική παραγωγής αφίσας
Η διαδικασία συνεργατικής πραγματοποίησης μιας ψηφιακής αφίσας μπορεί να επιτευχθεί
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλογή εργαλείου σχεδίασης: Για την υλοποίηση μιας ψηφιακής αφίσας ο
εκπαιδευτικός αρχικά πρέπει να επιλέξει ένα κατάλληλο ψηφιακό εργαλείο. Μπορεί
να χρησιμοποιήσει το εργαλείο ‘Presentation’ από τα Google Docs για να φτιάξει ένα
poster template (ως μια μόνον διαφάνεια) με τον τίτλο και τις βασικές ενότητες της
αφίσας που θα δημιουργηθεί συνεργατικά.
2. Αποστολή της διεύθυνσης του poster template στους μαθητές: Ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να στείλει τη διεύθυνσή του poster template στους μαθητές μαζί με την
προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου.
3. Διαδικασία ατομικής σκέψης: Στους μαθητές δίνεται χρόνος (5-10 λεπτά) για να
σκεφτούν ατομικά για το τι και το πώς θα αναπαραστήσουν σε μια συνεργατική
αφίσα αυτό που έμαθαν ή αυτό που πρόκειται να μάθουν μέσω της δημιουργίας της
ψηφιακής αφίσας.
4. Διαμοιρασμός και διαπραγμάτευση των απόψεων στις ομάδες: Σε μικρές ομάδες οι
μαθητές μοιράζονται τις ιδέες τους προκειμένου να καταλήξουν σε συναίνεση. Τους
δίνεται ένα χρονικό όριο (20-30 λεπτά) να συνεργαστούν για να καταλήξουν στις
βασικές ιδέες που προέκυψαν μέσω διάφορων διαδικασιών μάθησης και θεωρούν ότι
είναι σημαντικό να αναπαρασταθούν στην προς σχεδίαση αφίσα. Οι μαθητές
μπορούν να λάβουν αποφάσεις στην ομάδα τους εφαρμόζοντας τη συνεργατική
στρατηγική ‘Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’ (Lyman, 1981) σχετικά με:
(α) την κεντρική ιδέα που αντιπροσωπεύει το τι έμαθαν,
(β) τα επί μέρους σημαντικά σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει η αφίσα,
(γ) μια εικόνα που να αντιπροσωπεύει την κεντρική ιδέα του τι έμαθαν,
(δ) ένα απόσπασμα (ένα μικρό κείμενο) που είναι κρίσιμο για την κατανόηση
του τι έμαθαν.
5. Δημιουργία της ψηφιακής αφίσας: Κάθε μαθήτρια/τής θα πρέπει ατομικά να: (α)
συνεισφέρει με μια πρωτότυπη και λιτή φράση/εικόνα που αναδεικνύει μια από τις
σημαντικές λεπτομέρειες που τεκμηριώνουν την κεντρική ιδέα του τι έμαθαν, (β)
ενσωματώσει στο poster template
την προσωπική της/του συνεισφορά –με
διαφορετικό χρώμα- σε ιδέες, εικόνες γραφήματα, πίνακες κλπ. (εφαρμογή της
συνεργατικής στρατηγικής ‘Στρογγυλή Τράπεζα’ (Kagan, 1994; ό.π. η Κορδάκη,
2001), σε κάθε ένα από τα βασικά σημεία της αφίσας (ή σε έναν αριθμό από σημεία τα
οποία κρίνονται απαραίτητα από τον εκπαιδευτικό). Όλες/οι οι μαθήτριες/τές
υπογράφουν την αφίσα με το ίδιο χρώμα γραμματοσειράς που έχουν
χρησιμοποιήσει για την απεικόνιση της συνεισφοράς τους στην αφίσα. Έτσι, μια
ματιά σε αυτές τις πολύχρωμες αφίσες, μας δίνει μια γρήγορη πληροφορία για τη
συμμετοχή των μαθητριών/ών και για την ισότιμη/ανισότιμη κατανομή του φόρτου
εργασίας.
Οι ομάδες στη συνέχεια μπορούν να μοιραστούν τις αφίσες τους και να τις αξιολογήσουν
χρησιμοποιώντας μια ρούμπρικα αξιολόγησης ή οι αφίσες αναρτώνται στο διαδίκτυο και οι
μαθητές καλούνται να τις προσπελάσουν έτσι ώστε να μάθουν μέσα από τη γνώση που
αναπαραστάθηκε στις αφίσες των συμμαθητών τους, καθώς επίσης, και να τους δώσουν
ανατροφοδότηση.
Η υποστήριξη της κατασκευής συνεργατικής αφίσας με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει
το πλεονέκτημα ότι οι μαθητές μπορούν να εργαστούν στο σχολείο ή από το σπίτι τους,
μπορούν να βλέπουν την τελευταία έκδοση της αφίσας και να κάνουν διορθώσεις χωρίς να

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

73

χάνουν χρόνο και χωρίς τον κόπο να καταστρέφουν και να δημιουργούν εκ νέου αφίσες σε
συμβατικά μέσα όπως το χαρτί-μολύβι.
Χρόνος δημιουργίας μιας ψηφιακής αφίσας: 60 λεπτά στην τάξη και 120 λεπτά εκτός
τάξης.

B. Συνεργατική στρατηγική παραγωγής ψηφιακών παρουσιάσεων
Ο εκπαιδευτικός αρχικά θα πρέπει να αποφασίσει το αν η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
από ολόκληρη την τάξη ή από κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στη συνέχεια, η διαδικασία
συνεργατικής πραγματοποίησης μιας ψηφιακής παρουσίασης μπορεί να επιτευχθεί
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Ατομική σκέψη: Στους μαθητές ολόκληρης της τάξης ή κάθε ομάδας χωριστά δίνεται
χρόνος (5-10 λεπτά) για να σκεφτούν ατομικά για το τι και το πώς θα
αναπαραστήσουν σε μια συνεργατική παρουσίαση αυτό που έμαθαν ή αυτό που
πρόκειται να μάθουν μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής παρουσίασης.
2. Διαμοιρασμός και διαπραγμάτευση των απόψεων στις ομάδες: Στους μαθητές
ολόκληρης της τάξης ή στους μαθητές των μικρών ομάδων δίνεται ένα χρονικό όριο
(20-30 λεπτά) προκειμένου να συνεργαστούν για να καταλήξουν στις βασικές ιδέες
που προέκυψαν μέσω των διαδικασιών μάθησης που προηγουμένως
πραγματοποιήθηκαν και θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναπαρασταθούν σε μια
παρουσίαση. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθήτριες/τές ολόκληρης της τάξης ή οι
μαθήτριες/τές των μικρών ομάδων πρέπει να αποφασίσουν για:
(α) Τον τίτλο που θα δώσουν στην παρουσίασής τους,
(β) Τα επί μέρους θέματα της παρουσίασης.
3. 3α. Δημιουργία παρουσίασης από ολόκληρη την τάξη: Εφόσον η παρουσίαση
δημιουργηθεί από ολόκληρη την τάξη είναι χρήσιμο οι μαθητές να χωριστούν σε
μικρές ομάδες ‘ειδημόνων’ (χρησιμοποιώτας μια παραλλαγή της συνεργατικής
μεθόδου Jigsaw (Aronson, Blaney, Sikes, Stephan, & Snapp, 1978) ή άλλων
συνεργατικών στρατηγικών όπως για παράδειγμα της «Δημιουργίας Ομάδων
Έρευνας» (Sharan & Hertz-Lazarowitz, 1980) ή οι ‘Δομημένοι Ρόλοι Ομάδας
Μάθησης’ (Κορδάκη, 2001) τόσες όσα και τα επί μέρους θέματα της παρουσίασης και
κάθε μία να αναλάβει να διαμορφώσει διαφάνειες για ένα από αυτά. Κάθε μέλος
κάθε ομάδας ‘ειδημόνων’ συνεισφέρει τουλάχιστον μια διαφάνεια στην παρουσίαση
(ή όσες διαφάνειες οριστούν από την/τον εκπ/κό), χρησιμοποιώντας κατάλληλες
εικόνες και γράμματα διαφορετικού χρώματος. Στη συνέχεια, η παρουσίαση
συζητιέται στην ολομέλεια της τάξης όπου κάθε μαθητής δίνει κριτικήανατροφοδότηση για δύο άλλα υποθέματα (ή για όσα υπο-θέματα αποφασίσει ο
εκπαιδευτικός) της παρουσίασης τα οποία δεν ήταν στην αρμοδιότητα της ομάδας
‘ειδημόνων’ στην οποία ανήκε.
3β. Δημιουργία παρουσίασης από κάθε ομάδα: Εφόσον η παρουσίαση δημιουργηθεί
από μια μικρή ομάδα είναι χρήσιμο κάθε μαθητής να αναλάβει να διαμορφώσει για
κάθε ένα από τα επί μέρους θέματα της παρουσίασης και μία διαφάνεια (ή όσες
διαφάνειες οριστούν από την/τον εκπ/κό), χρησιμοποιώντας κατάλληλες εικόνες
και γράμματα διαφορετικού χρώματος. Έτσι, μια ματιά σε αυτές τις πολύχρωμες
παρουσιάσεις, μας δίνει μια γρήγορη πληροφορία για τη συμμετοχή των μαθητών
και για την ισότιμη/ανισότιμη κατανομή του φόρτου εργασίας.
Οι ομάδες στη συνέχεια μοιράζονται τις παρουσιάσεις τους και τις αξιολογούν
χρησιμοποιώντας μια ρούμπρικα αξιολόγησης ή οι παρουσιάσεις αναρτώνται σε κάποιο
δικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα της τάξης και οι μαθητές τις προσπελαύνουν έτσι ώστε να
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μάθουν μέσα από τη γνώση που αναπαραστάθηκε στις παρουσιάσεις των συμμαθητών τους,
καθώς, επίσης, και να τους δώσουν ανατροφοδότηση.
Για να εξασφαλιστεί μέσα στις ομάδες ότι όλες/όλοι οι μαθήτριες/μαθητές θα δουλέψουν
εξίσου για το πέρας της δραστηριότητας μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο της
«Εστιασμένης Λίστας» (Angelo and Cross, 1993; ό.π. η Κορδάκη, 2001) όπου η/ο
καθεμία/καθένας θα μελετήσει τις πληροφοριακές πηγές που δίνονται από τον εκπ/κό, θα
κρατήσει σημειώσεις με τις κυριότερες λέξεις ή φράσεις από αυτές που θα ήθελε να
συμπεριληφθούν στην παρουσίασή τους και μετά θα αποφασίσουν από κοινού για το τι
τελικά θα συμπεριλάβουν σε αυτήν. Άλλες συνεργατικές μέθοδοι που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν εδώ είναι η «Στρογγυλή Τράπεζα’, η «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’ η
‘Σε τρία στάδια συνέντευξη’ (Kagan, 1994; ό.π. η Κορδάκη, 2001), και άλλες συνεργατικές
στρατηγικές που εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών μιας ομάδας.

Γ. Συνεργατική στρατηγική παραγωγής ψηφιακής ιστορίας
Ο εκπαιδευτικός αρχικά θα πρέπει να επιλέξει το εργαλείο με το οποίο θα υλοποιηθούν οι
ψηφιακές αφηγήσεις από τους μαθητές και στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσει για το αν
η ψηφιακή ιστορία θα πραγματοποιηθεί από ολόκληρη την τάξη ή από κάθε ομάδα
ξεχωριστά. Στη συνέχεια, η διαδικασία ομαδο-συνεργατικής σχεδίασης και υλοποίησης μιας
ψηφιακής ιστορίας μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Ατομική σκέψη: Στους μαθητές ολόκληρης της τάξης ή κάθε ομάδας χωριστά δίνεται
χρόνος (5-10 λεπτά) για να σκεφτούν ατομικά για το τι και το πώς θα
αναπαραστήσουν σε μια συνεργατική ψηφιακή ιστορία αυτό που έμαθαν ή αυτό που
πρόκειται να μάθουν μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας.
2. Διαμοιρασμός και διαπραγμάτευση των απόψεων στις ομάδες: Στους μαθητές
ολόκληρης της τάξης ή στους μαθητές των μικρών ομάδων δίνεται ένα χρονικό όριο
(20-30 λεπτά) προκειμένου να συνεργαστούν για να καταλήξουν στις βασικές ιδέες
που προέκυψαν μέσω των διαδικασιών μάθησης που προαναφέρθηκαν και θεωρούν
ότι είναι σημαντικό να αναπαρασταθούν σε μια ψηφιακή ιστορία. Πιο
συγκεκριμένα, οι μαθήτριες/τές ολόκληρης της τάξης ή οι μαθητές των μικρών
ομάδων πρέπει να αποφασίσουν για:
(α) τον τίτλο που θα δώσουν στην ψηφιακή ιστορία τους,
(β) τα επί μέρους θέματα που θα θίγονται μέσω της ψηφιακής ιστορίας,
(γ) την πλοκή της ιστορίας (ήρωες, δραστηριότητες των ηρώων),
(δ) τις βασικές σκηνές της ιστορίας,
(ε) το περιεχόμενο της λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των ηρώων,
(στ) τα αντικείμενα, τα σκηνικά και τις μορφές που θα χρησιμοποιηθούν, και
(ζ) το λογισμικό υλοποίησης της ψηφιακής ιστορίας,
(η) την τεχνική υλοποίηση της ιστορίας στο λογισμικό που επιλέχθηκε.
3. 3α. Δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας από κάθε ομάδα: Οι μαθήτριες/μαθητές,
μπορούν να εργαστούν στις ομάδες τους με συνδυασμό των συνεργατικών μεθόδων
που δίνουν έμφαση στη δημιουργία μιας κοινής και εμπλουτισμένης άποψης όπως
για παράδειγμα η «Σε 3 στάδια συνέντευξη» η ‘Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’ η
“Εστιασμένη λίστα”, και των στρατηγικών που δίνουν έμφαση στη δομημένη
συνεργατική εργασία, όπως η μέθοδος «Δομημένοι Ρόλοι Ομάδας Μάθησης»
(Κορδάκη, 2001) με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας. Εφόσον
η ψηφιακή ιστορία δημιουργηθεί από μια μικρή ομάδα είναι χρήσιμο κάθε μαθητής
να συμμετέχει ενεργητικά σε όλες τις παραπάνω αποφάσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ),
(ζ), (η) και να αναλάβει να διαμορφώσει για κάθε ένα από τα επί μέρους θέματα της
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ψηφιακής ιστορίας και μία σκηνή (ή όσες σκηνές οριστούν από την/τον εκπ/κό),
βάζοντας και ένα δικό του λογότυπο -με γράμματα ή περίγραμμα εικόνας
διαφορετικού χρώματος- σε ένα σημείο της σκηνής για να δείχνει την ταυτότητά του.
Οι ομάδες στη συνέχεια μοιράζονται τις ψηφιακές τους ιστορίες και τις αξιολογούν
χρησιμοποιώντας μια ρουμπρίκα αξιολόγησης ψηφιακών ιστοριών ή οι ψηφιακές
ιστορίες αναρτώνται σε κάποιο δικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα της τάξης και οι
μαθητές τις προσπελαύνουν έτσι ώστε να μάθουν μέσα από τη γνώση που
αναπαραστάθηκε στις ψηφιακές ιστορίες των συμμαθητριών/ών τους και να τους
δώσουν ανατροφοδότηση.
3β. Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας από ολόκληρη την τάξη: Εφόσον η ψηφιακή
ιστορία δημιουργηθεί από ολόκληρη την τάξη πριν ξεκινήσουν οι μαθητές να
υλοποιούν την ιστορία είναι χρήσιμο να αποφασίσουν:
(ι) με συγκεκριμένο τρόπο σχετικά με τα (α), (β), και (ζ),
(ιι) με γενικό τρόπο (ως ιδέες) για τα (γ), (δ), (ε), (στ) και (η).
Στη συνέχεια, είναι χρήσιμο οι μαθητές να χωριστούν σε μικρές ομάδες ‘ειδημόνων’
(χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή της συνεργατικής μεθόδου Jigsaw ή άλλων
συνεργατικών στρατηγικών όπως για παράδειγμα της «Δημιουργίας Ομάδων
Έρευνας») τόσες όσα και τα επί μέρους θέματα της ψηφιακής ιστορίας και κάθε μία
να αναλάβει να διαμορφώσει συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες τις σκηνές της
ιστορίας για ένα από αυτά. Τα μέλη της κάθε ομάδας ‘ειδημόνων’ συνεργάζονται
μέσω μιας συνεργατικής στρατηγικής που δίνει έμφαση στη δημιουργία μιας κοινής
και εμπλουτισμένης άποψης όπως οι μέθοδοι ‘Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’, ’Σε
τρία στάδια συνέντευξη’, ‘Εστιασμένη Λίστα’, κλπ., ώστε να συνεισφέρουν όλοι αλλά
και να καταλήξουν σε όλες τις παρακάτω λεπτομέρειες που αφορούν στο επί μέρους
θέμα το οποίο έχουν αναλάβει: (ι) την πλοκή της ιστορίας (ήρωες, δραστηριότητες
των ηρώων), (ιι) τις βασικές σκηνές της ιστορίας, (ιιι) το περιεχόμενο της λεκτικής
επικοινωνίας μεταξύ των ηρώων, (ιv) τα αντικείμενα, τα σκηνικά και τις μορφές που
θα χρησιμοποιηθούν, και (v) την τεχνική υλοποίηση της ιστορίας στο λογισμικό που
επιλέχθηκε. Κάθε ομάδα ‘ειδημόνων’ φτιάχνει ένα μικρό δικό της λογότυπο -με
γράμματα ή περίγραμμα εικόνας διαφορετικού χρώματος- τον οποίο τοποθετεί σε
ένα σημείο των σκηνών που κατασκεύασε για να φαίνεται η ταυτότητά τους. Στη
συνέχεια, η ψηφιακή ιστορία παρουσιάζεται και συζητιέται σε ολομέλεια της τάξης
όπου κάθε μαθητής δίνει κριτική-ανατροφοδότηση για δύο άλλα υποθέματα της
ιστορίας τα οποία δεν ήταν στην αρμοδιότητα της ομάδας ‘ειδημόνων’ στην οποία
ανήκε.

Δ. Συνεργατική στρατηγική παραγωγής επιτραπέζιου παιχνιδιού το ‘Φιδάκι’
Οι μεθοδολογίες σχεδίασης που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα αποτελούν προτάσεις
οι οποίες έχουν υλοποιηθεί αποτελεσματικά για την κατασκευή μη ψηφιακών παιχνιδιών τα
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ‘πρότυπα’ και αναζητείται εργαλείο υλοποίησης
κατάλληλο για τη δημιουργία αυτού του τύπου παιχνιδιών από μη προγραμματιστές.

Δ1. Κατασκευή παιχνιδιού ‘Φιδάκι’ από ολόκληρη την τάξη
Το παιχνίδι κατασκευάζεται με μια παραλλαγή της μεθόδου Jigsaw σύμφωνα με την οποία
έχουμε ομάδες ειδημόνων που κάθε μία από αυτές ασχολείται με το να φέρει σε πέρας επί
μέρους τμήματα ενός έργου σε συνδυασμό με τη μέθοδο «Στρογγυλή Τράπεζα», σύμφωνα με
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την οποία, κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να λάβει μέρος στη διαδικασία. Η κατασκευή
του παιχνιδιού θα πραγματοποιηθεί στα παρακάτω έξι βήματα:
1. Συλλογή κατάλληλου υλικού που θα τοποθετηθεί στα κελιά του ταμπλό: Το υλικό θα
αφορά στη σχεδίαση/επιλογή εικόνων σχετικών με τις προς μάθηση έννοιες πχ.
υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές. Κάτω από κάθε εικόνα θα υπάρχει και το όνομά της.
Θα συμμετέχουν όλες/όλοι οι μαθήτριες/μαθητές με μία συνεισφορά τουλάχιστον
η/ο καθεμία/καθένας.
2. Χωρισμός της τάξης σε ομάδες. Οι μαθητές της τάξης θα χωριστούν σε 4 ομάδες όπως
παρακάτω: η «Ομάδα επιλογής εικόνων», η «Ομάδα σχεδίασης του ταμπλό», η
«Ομάδα σχεδίασης καρτών» και η «Ομάδα υλοποίησης». Τα καθήκοντα της κάθε
ομάδας θα περιγραφούν παρακάτω.
3. Επιλογή υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο ταμπλό του παιχνιδιού. Η «Ομάδα
επιλογής εικόνων» θα επιλέξει τον αριθμό των εικόνων (πχ. 20 εικόνες) και τις
εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν στο ταμπλό μέσω της συνεργατικής μεθόδου
«Στρογγυλή Τράπεζα». Κάθε μαθήτρια/μαθητής της ομάδας θα επιλέγει μία από τις
εικόνες που σχεδιάσθηκαν στο βήμα (1) την οποία θεωρεί ως αντιπροσωπευτική και
κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εικόνων
που αποφασίσθηκε από την ομάδα (για το παράδειγμά μας οι είκοσι (20) πιο
αντιπροσωπευτικές εικόνες).
4. Σχεδίαση του ταμπλό του παιχνιδιού: Η «Ομάδα σχεδίασης του ταμπλό» θα
σχεδιάσει τα κελιά του ταμπλό και μέσω της συνεργατικής μεθόδου «Στρογγυλή
Τράπεζα» κάθε μαθήτρια/μαθητής της ομάδας θα επιλέγει και θα τοποθετεί
(κολλάει) με όποια σειρά επιθυμεί, μία από τις εικόνες που επιλέχθηκαν στο βήμα (3)
στο ταμπλό, έως ότου χρησιμοποιηθούν όλες οι εικόνες που επιλέχθηκαν.
5. Σχεδίαση των καρτών με τις οποίες θα παίζεται το παιχνίδι. Η «Ομάδα σχεδίασης
καρτών» θα σχεδιάσει κάρτες μέσω της συνεργατικής μεθόδου «Στρογγυλή
Τράπεζα». Κάθε μαθήτρια/μαθητής της ομάδας θα σχεδιάσει μία κάρτα σχετική με
μία από τις εικόνες που επιλέχθηκαν στο βήμα 3 και θα διατυπώσει επάνω της
ορισμένες εντολές που θα σχετίζονται με το παίξιμο του παιχνιδιού (π.χ. «Πήγαινε 3
τετράγωνα πίσω», «Γρήγορα στο επόμενο ροζ τετράγωνο» κ.α.) και στη συνέχεια θα
την κόψει, έως ότου δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες κάρτες (τόσες όσες και οι
εικόνες που επιλέχθηκαν στο βήμα 3).
6. Υλοποίηση του παιχνιδιού: Κάθε μαθήτρια/μαθητής που ανήκει στην «Ομάδα
υλοποίησης» -μέσω της συνεργατικής μεθόδου «Στρογγυλή Τράπεζα»- θα αναλάβει
μια από τις ακόλουθες τελικές εργασίες: χρωματισμός και διακόσμηση των κελιών
του ταμπλό, εκτύπωση και πλαστικοποίηση του ταμπλό και των καρτών, εξεύρεση
ζαριών, πιονιών, κ.λ.π. Οι ατομικές συνεισφορές των μελών των ομάδων σε όλα τα
βήματα της σχεδίασης του παιχνιδιού θα υποβάλλονται στην έγκριση των μελών της
ομάδας τους.
Προσοχή! Για το χρωματισμό των κελιών του ταμπλό πρώτα πρέπει να τοποθετηθούν
οι εικόνες ώστε να εξακριβωθεί που παραπέμπουν οι αντίστοιχες κάρτες και μετά να
χρωματιστούν τα τετράγωνα ώστε να μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι, π.χ. αν
παραπέμπει στο κόκκινο κουτάκι-κελί, φροντίστε να υπάρχει τέτοιο κελί στο ταμπλό
του παιχνιδιού σας.
Κανόνες παιχνιδιού: Ο κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι και προχωράει στο ταμπλό. Εφόσον
πέσει πάνω σε κουτάκι με εικόνα, θα διαβάσει την καρτέλα με το όνομα της αντίστοιχης
κάρτας και θα ακολουθήσει τις εντολές, δηλαδή θα προχωρήσει μπροστά ή θα γυρίζει πίσω
όσα κουτάκια του λέει η εντολή. Στην περίπτωση που ο παίκτης πέσει πάνω σε φιδάκι,
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επιστρέφει στο τετράγωνο που του υποδεικνύει η ουρά του φιδιού, ή ανεβαίνει τη σκάλα,
στο τετράγωνο που είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της. Νικητής αναδεικνύεται εκείνος που
πρώτος θα φτάσει στο τελευταίο κουτάκι του ταμπλό.

Δ2. Κατασκευή του παιχνιδιού ‘Φιδάκι’ από κάθε ομάδα της τάξης
Το παιχνίδι κάθε ομάδας θα φτιαχτεί με μια παραλλαγή της μεθόδου «Στρογγυλή Τράπεζα»
σε συνδυασμό με τη μέθοδο «Jigsaw» διότι κάθε μέλος της ομάδας θα έχει συγκεκριμένο
ρόλο. Η κατασκευή του παιχνιδιού πραγματοποιείται στα παρακάτω τρία βήματα:
 Βήμα 1: Συλλογή κατάλληλου υλικού που θα τοποθετηθεί στα κελιά του ταμπλό (θα
συμμετέχει κάθε μαθήτρια/μαθητής της τάξης). Το υλικό θα αφορά σε εικόνες και
σωστές ή λανθασμένες εκφράσεις που σχετίζονται με τα θέματα προς μάθηση π.χ. τα
θέματα υγιεινής των τροφίμων και των χεριών. Κάθε μαθήτρια/μαθητής της τάξης
θα σχεδιάσει ή θα βρει στο διαδίκτυο από μια εικόνα σχετική με το προς μάθηση
αντικείμενο. Επίσης, θα γράψει τουλάχιστον μία μικρή σωστή ή λανθασμένη
πρόταση που αφορά στις προς μάθηση έννοιες.
 Βήμα 2: Σχεδίαση του ταμπλό του παιχνιδιού: Σχεδίαση των κελιών του ταμπλό και
τοποθέτηση εικόνων και εκφράσεων στα κελιά. Πιο συγκεκριμένα: (α) Μία/Ένας
μαθήτρια/μαθητής από την κάθε ομάδα (έστω ο μαθητής 1) ανοίγει ένα έγγραφο
word (χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου στον υπολογιστή) και διαλέγει
μέσω της επιλογής «Σχήματα» όποια θέλει για να σχηματίσει το ταμπλό του
παιχνιδιού με τουλάχιστον 30 σχήματα. (β) Η/Ο Μαθήτρια/Μαθητής 2 τοποθετεί
μέσα σε ορισμένα σχήματα επιλέγοντας από τις εικόνες που έχουν συλλεγεί από
τις/τους συμμαθητές/συμμαθήτριές του στο Βήμα 1 και αφορούν στις προς μάθηση
έννοιες. (γ) Η/Ο Μαθήτρια/Μαθητής 3, τοποθετεί μέσα σε ορισμένα άλλα σχήματα,
λανθασμένες/σωστές εκφράσεις από αυτές που διαμορφώθηκαν στο Βήμα 1.
 Βήμα 3: Υλοποίηση του παιχνιδιού: Αφορά στη διεκπεραίωση εργασιών όπως:
εκτύπωση, πλαστικοποίηση, εξεύρεση ζαριών κ.λ.π. (μίας/ένας μαθήτρια/μαθητής
από κάθε ομάδα). Πιο συγκεκριμένα, όταν ολοκληρωθεί η σχεδίαση του ταμπλό, η/ο
μαθήτρια/μαθητής 4 κάθε ομάδας θα το εκτυπώσει και εάν συμφωνεί η ομάδα του
μπορεί και να το πλαστικοποιήσει. Επίσης, θα ψάξει για να χρησιμοποιήσει ως
πιόνια οτιδήποτε αντικείμενο που ταιριάζει και υπάρχει στη γωνιά υλικών της τάξης
(π.χ. χάντρες, κουμπιά, πλαστικά ματάκια, συνδετήρες, κτλ.). Ακόμη, θα διακοσμήσει
τα ξύλινα ζάρια που θα του δώσει η/ο εκπαιδευτικός/ κι έτσι θα είναι πλέον έτοιμη η
ομάδα να ξεκινήσει το παιχνίδι.
(α) Ο βαθμός δυσκολίας επαφίεται στην επιλογή των μαθητών.
(β) Οι ατομικές συνεισφορές των μελών των ομάδων σε όλα τα βήματα της σχεδίασης
του παιχνιδιού θα υποβάλλονται στην έγκριση των μελών της ομάδας τους.
Κανόνες Παιχνιδιού:
 Ρίξτε το ζάρι και προχωρήστε τόσα βήματα, όσα έδειξε.
 Αν πέσετε πάνω σε σχήμα που δείχνει μια εικόνα ή μια πρόταση που δείχνει σωστό
χειρισμό του προς μάθηση θέματος ή αν υπάρχει κενό σχήμα, παραμένετε εκεί.
 Αν τύχει να είστε πάνω σε σχήμα με μια εικόνα που δείχνει λανθασμένο χειρισμό του
προς μάθηση θέματος ή λανθασμένη πρόταση, τότε χάνετε τη σειρά σας.
 Ρίξτε το ζάρι κι όποιος φέρει το μεγαλύτερο νούμερο ξεκινάει πρώτος. Καλή
επιτυχία!
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Σύνοψη
Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση ορισμένων δομημένων συνεργατικών
μεθοδολογιών σχεδίασης ψηφιακών έργων από τους μαθητές, όπως: (α) ψηφιακή αφίσα, (β)
ψηφιακή ιστορία, (γ) επιτραπέζια ψηφιακά παιχνίδια με κάρτες, όπως το ψηφιακό παιχνίδι
‘φιδάκι’. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται ένας συνδυασμός των συνεργατικών μεθόδων
‘Jigsaw’, ‘Δημιουργία Ομάδων Έρευνας’, ‘Δομημένοι ρόλοι ομάδας μάθησης’, ‘Εστιασμένη
Λίστα’, ‘Στρογγυλή Τράπεζα’, ’Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’, και ‘Σε τρία στάδια
συνέντευξη’. Οι μεθοδολογίες που προτάθηκαν έχουν δοκιμαστεί πιλοτικά σε ορισμένα
τμήματα πραγματικών τάξεων της Α/μιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το λογισμικό για
τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων eShadow (http://eshadow.gr/) και λειτούργησαν με
θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην κινητοποίηση αλλά και τη μάθηση (π.χ. Κακαβάς,
Π., Κορδάκη & Μάνεσης, 2017; Κακαβάς, Κ., Κορδάκη & Μάνεσης, 2017; Κορδάκη &
Βλάχου, 2017).
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά στην κατασκευή ψηφιακής αφίσας από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και υλοποιήθηκε στα πλαίσια των εργασιών ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος που
πραγματοποιήθηκε με θέμα την υγιεινή διατροφή. Οι μαθητές εργάστηκαν σε περιβάλλον συνεργατικής
μάθησης και προσέγγισαν το θέμα μέσω διερεύνησης πληροφοριών σε φύλλα εργασίας. Η κατασκευή
της ψηφιακής αφίσας προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνολικής συμμετοχής των μαθητών στα πλαίσια
του διδακτικού σεναρίου και αποτέλεσε σύνοψη όσων είχαν διδαχθεί. Περιγράφεται το διδακτικό
σενάριο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας, καθώς και οι θεωρητικές αρχές που διέπουν
τις συνεργατικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν. Η εργασία, αναδεικνύει τα οφέλη της
συμμετοχής των μαθητών σε ένα δομημένο συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και την
παιδαγωγική αξία της κατασκευής ψηφιακής αφίσας από τους ίδιους τους μαθητές.
Λέξεις κλειδιά: Κατασκευή ψηφιακής αφίσας, συνεργατική μάθηση, πρόγραμμα διατροφής

Εισαγωγή
Ο πιο διαδεδομένος ορισμός της συνεργατικότητας (collaboration) αναφέρεται στην
οικοδόμηση της κατανόησης μέσα από μία διαδικασία διάδρασης με άλλους, όπου οι
μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες με κοινούς στόχους σε πλαίσιο επίλυσης
προβλήματος (Dillenbourg, 1999; Roschelle & Teasley, 1995). Η συνεργατικότητα είναι μία
συμμετρική μορφή συνεργασίας για την επίλυση ενός προβλήματος, όπου ο κάθε
συμμετέχων αναλαμβάνει ρόλους εξίσου με όλους τους άλλους συμμετέχοντες και υπάρχει
διάδραση με αυτούς (Baker, 2002; Van Boxtel, 2000).
Ο Mercer (1996) περιγράφει τη συνεργατικότητα ως κατασκευή μίας κοινής γνώσης, η
οποία εκδηλώνεται μέσα από την προφορική επικοινωνία. Σύμφωνα με αυτόν, η προφορική
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων μπορεί να εμφανίζεται σε τρεις περιπτώσεις: α) στη
διερεύνηση, όπου οι συμμετέχοντες κρίνουν και αξιολογούν τις ιδέες των υπολοίπων, β) στη
συσσωρευτική αύξηση της γνώσης που έχει παραχθεί, καθώς ο καθένας προσθέτει κάτι νέο
στη δομή της γνώσης που προέκυψε έως τη στιγμή εκείνη και γ) στην επικοινωνία μέσω
διαφωνιών, ανταγωνισμών και ατομικών αποφάσεων των συμμετεχόντων.
Η συνεργατικότητα (collaboration) είναι κάτι περισσότερο από τη συνεργασία
(cooperation). Η συνεργασία αναφέρεται στη διαίρεση της δραστηριότητας σε τμήματα και
το κάθε μέλος της ομάδας επιλύει ατομικά αυτό που του αναλογεί, έτσι ώστε στο τέλος όλες
οι επιμέρους λύσεις να συνδυαστούν σε μία συνολική (Dillenbourg, 1999). Η συνεργασία
μπορεί να εμφανίζεται μέσα στην συνεργατικότητα, όμως, η συνεργατικότητα είναι κάτι
περισσότερο από έναν συνδυασμό επιμέρους λύσεων αφού αναφέρεται και στις σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ομάδας (Kaendler et al., 2014). Σύμφωνα με τον
Barron (2003), οι συνεργατικές δραστηριότητες έχουν δύο φύσεις. Η πρώτη αναφέρεται στη
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 80-90, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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γνώση που θα πρέπει να κατανοηθεί και η δεύτερη στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.
Έτσι, οι μαθητές πρέπει αφενός μεν να αναπτύξουν γνώσεις, αφετέρου δε σχέσεις που
καλλιεργούν τον διάλογο και τη θέληση για διάδραση.
Όπως αναφέρει ο Renkl (2007) στο Kaendler et al. (2014), ο στόχος της συνεργατικής
μάθησης δεν είναι η επίλυση καθαυτή, αλλά η κατασκευή της κοινής γνώσης και τα
μαθησιακά οφέλη του κάθε μέλους της ομάδας. Οι συνεργατικές προσεγγίσεις ενθαρρύνουν
την κατασκευή της γνώσης, τη βαθύτερη κατανόηση και υποστηρίζουν την ενεργή μάθηση
(Komis et al., 2002). Η συνεργατική μάθηση είναι ένα είδος μαθησιακής διαδικασίας στην
οποία οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλο, συζητούν μεταξύ τους, διαμοιράζουν την
εργασία και συνεργάζονται έτσι ώστε να ολοκληρώσουν μία δραστηριότητα (Zhang, 2013).
Οι συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες δίνουν στους μαθητές κίνητρο για ενεργητική
συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, διευρύνουν τις μαθησιακές εμπειρίες τους και
βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Scardamalia & Bereiter, 1994).
Με στόχο την αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών της συνεργατικότητας
σχεδιάστηκε και το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο στοχεύει στη διδασκαλία της
έννοιας των τοξινών. Σκοπός του ήταν η κατασκευή ψηφιακής αφίσας από τους μαθητές με
βάση τη γνώση που προέκυψε ως σύνοψη της συνολικής διδασκαλίας. Το σενάριο
προσεγγίζει τις φυσικές φυτικές τοξίνες και τις τοξίνες που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της
δράσης μυκήτων. Το εκπαιδευτικό σενάριο δομείται πάνω στην υπόθεση των
προβληματικών καταστάσεων που παρουσιάζονται στις/στους μαθήτριες/μαθητές, καθώς
και στην αιτιολόγηση των πιθανών αιτιών που τις δημιούργησαν.

Χρήση των ΤΠΕ και ψηφιακή αφίσα
Η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα σημαντικό και σύγχρονο συστατικό της
σχολικής εκπαίδευσης αφού παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη
διδασκαλία τους και να αναπτυχθούν επαγγελματικά, ενώ προσφέρει οφέλη και στους
μαθητές, αφού μπορεί να διαμοιραστεί η κοινή γνώση βελτιώνοντας την ποιότητα της
εκπαίδευσης (Ding, 2010). Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ αυξάνεται η επικοινωνία ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς αυξάνεται η πρόσβαση στην πληροφορία και
στα διδακτικά εργαλεία (Selwood & Tang, 2007).
Διάφοροι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα κύριο πλεονέκτημα της χρήσης των ΤΠΕ είναι η
παροχή κινήτρου στους μαθητές για μεγαλύτερη συμμετοχή (Gardner et al., 1994; Hennessy
et al., 2005), καθώς και η δυνατότητα αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας από τους
εκπαιδευτικούς (Loveless and Ellis 2001; Cox & Webb, 2004). Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να
αυξήσει τη συνεργασία τόσο ανάμεσα στους μαθητές, βελτιώνοντας τα μαθησιακά τους
αποτελέσματα, όσο και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας το
επαγγελματικό τους υπόβαθρο (McCormick, 2004).
Η αφίσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο και μέσο γενικής χρήσης που
αναπτύσσει τη συνεργατικότητα. καθώς μπορεί να αποτελέσει μία ομαδική και συλλογική
εργασία (Cook & Fenn, 2013). Η χρήση δραστηριοτήτων σχεδίασης αφίσας βοηθάει τους
μαθητές στην αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (Berry & Houston, 1995;
Zevenbergen, 2001). Ακόμα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες
για περιληπτικό λόγο, καθώς προκύπτει η ανάγκη να μεταφερθεί το επιθυμητό μήνυμα με
τρόπο σαφή και σύντομο. Έτσι, ενώ ένα κείμενο παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την κατανόησή του, μία αφίσα παρουσιάζει μόνο τις πιο σημαντικές (O’
Neil & Jenkings, 2012). Οι μαθητές αναπτύσσουν περισσότερο τις γλωσσικές δεξιότητές τους

82

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

που βασίζονται στην επεξεργασία της πληροφορίας παρά τις δεξιότητες δημοσίευσης και
εκτύπωσης μέσω υπολογιστή (Cook & Fenn, 2013).
Οι παρουσιάσεις αφίσας αποτελούν μία απαιτητική δραστηριότητα, αφού απαιτείται
από τους μαθητές να έχουν αναπτυγμένη κριτική σκέψη, να έχουν αφομοιώσει το
περιεχόμενο των πληροφοριών που διερεύνησαν και να μπορούν να εξηγήσουν τις επιλογές
που έκαναν σχετικά με τα υποθέματα που επέλεξαν για την παρουσίασή τους (Kinikin &
Hench, 2012). Η απόφαση σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνει μία
αφίσα καθώς και ο τρόπος που θα παρουσιάζονται στην επιφάνειά της αποτελούν το πιο
απαιτητικό στοιχείο της κατασκευής μίας αφίσας (Hazelton & Gardner, 2009). Παρόλα
αυτά, η κατασκευή αφίσας από τους μαθητές δίνει τη δυνατότητα για άμεση επαφή με
επιστημονικές ιδέες, για την οπτική αναπαράσταση των ιδεών αυτών, για την ανταλλαγή
ιδεών ανάμεσα στον παρουσιαστή και στο κοινό, για τη δυνατότητα ελέγχου επίτευξης του
στόχου της ακόμα και όταν ο δημιουργός δεν είναι παρών, ενώ μπορεί να αποτελέσει
σύνοψη μίας μεγάλης εργασίας (Hofmann, 2010).
Οι ψηφιακές αφίσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία ως ένα
αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης (O’ Neil, & Jenkings, 2012; Zevenbergen, 2001). Ο
αξιολογητής μπορεί να ελέγξει σημαντικά στοιχεία και δεξιότητες όσων συμμετείχαν στην
κατασκευή της αφίσας. Συγκεκριμένα, μπορεί να ελέγξει: α) τη διαδικασία κατάκτησης της
γνώσης από τους συμμετέχοντες, β) την ορθότητα του περιεχομένου της αφίσας, γ) την
οπτική οργάνωση του περιεχομένου της αφίσας, και δ) την αποτελεσματική της παρουσίαση
μέσω του προφορικού λόγου. Η κατασκευή μίας αφίσας αξιολογεί την κατανόηση και την
εφαρμογή της γνώσης, σε συνδυασμό με τις δεξιότητες σύνθεσης, ανάλυσης και αξιολόγησης
της πληροφορίας και των πηγών από τις οποίες προκύπτει (Summers, 2005).

Διατροφική εκπαίδευση των μαθητών
Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί αρκετά μεγάλη προσοχή στη διατροφική εκπαίδευση των
μαθητών καθώς η διατροφική τους συμπεριφορά σχηματίζεται αναμφισβήτητα από την
παιδική τους ηλικία και με δυσκολία μπορεί να τροποποιηθεί τα μετέπειτα χρόνια της ζωής
τους (Winkler et al., 2005). Το σχολείο παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
αγωγής υγείας και της πρόληψης των ασθενειών (Lai, 2016). Το σχολείο καλείται να
υλοποιήσει αποτελεσματικά προγράμματα αγωγής υγείας ώστε να προσφέρει στους μαθητές
γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής (Ubbes et al., 1999).
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία έχουν
μεγάλη επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη των (Jukes, 2007). Ακόμα και μικρής διάρκειας
προγράμματα υγείας και διατροφής μπορούν να βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθειες
αλλά και τις γνώσεις μαθητών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά
στρώματα (Little et al., 2002).
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διατροφής βελτιώνουν τις γνώσεις των μαθητών και τις
διατροφικές συμπεριφορές τους και για τον λόγο αυτό συνιστάται ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση διαδραστικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Wang et al., 2015).
Οι Piperakis et al. (2004) προτείνουν να περιλαμβάνουν τη ενεργή συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή, (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών).
Το πρόγραμμα διατροφής που εφαρμόστηκε εντάσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ με όνομα EduForHealth «Let’s make it better!: Raising the awareness of
the triad nutrition-health-food» και αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης εκπαιδευτικής παρέμβασης
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της Ρουμανίας, της Κροατίας, της
Λιθουανίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όπως αναφέρει και η επίσημη

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

83

ιστοσελίδα του προγράμματος http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/index?lang=gr,
σκοπός του είναι η προσωπική ανάπτυξη και η ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών μέσα στο
σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο αυξάνονται οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις αλλά και οι
προκλήσεις για την προστασία από διατροφικές ασθένειες.

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου
Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε ένα ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο της
περιφερειακής ενότητας Ηλείας και συμμετείχαν συνολικά οκτώ μαθητές, 4 μαθητές της Ε΄
τάξης και 4 μαθητές της Στ΄ τάξης. Οι μαθητές είχαν περιορισμένες εμπειρίες από την
καθημερινή τους ζωή καθώς το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους επίπεδο ήταν
ιδιαίτερα χαμηλό. Είχαν πολύ βασικές γνώσεις υπολογιστή και ήταν αρχάριοι στη χρήση
και εφαρμογή των ΤΠΕ. Παρόλα αυτά, η θεματική της διδασκαλίας των προϊόντων
διατροφής ήταν πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά τους, καθώς διαβιούν σε μία αγροτική και
κτηνοτροφική περιοχή. Οι μαθητές διερεύνησαν έντυπο υλικό που προέκυψε ως
συνδυασμός του βοηθητικού υλικού που σχεδιάστηκε από την υπεύθυνη ομάδα του
προγράμματος EduForHealth και υλικού που προστέθηκε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό
που υλοποίησε τη δράση. Συμμετείχαν σε δραστηριότητες που απαιτούσαν την ενεργή
συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας. Αποτέλεσμα της ενασχόλησής τους με το
συγκεκριμένο θέμα ήταν η κατασκευή ψηφιακής αφίσας με τη συνεργασία όλων των
μαθητών. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες συνεργατικές τεχνικές, οι οποίες
παρουσιάζονται παρακάτω. Επειδή οι μαθητές είχαν μικρή εμπειρία στη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, και είχαν έρθει σε επαφή με αυτούς μόνο κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων διδακτικών παρεμβάσεων που εντάσσονταν στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό παρουσιάσεων PowerPoint και όχι
ένα πιο εξειδικευμένο λογισμικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
αφίσας.
Στόχοι:
Στο τέλος του σεναρίου οι μαθήτριες/μαθητές θα είναι ικανές/οί να:
1. Αναγνωρίζουν τις τοξίνες ως ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες για την υγεία.
2. Κατηγοριοποιούν τις τοξίνες στις βασικές κατηγορίες τους.
3. Διακρίνουν τροφές που περιέχουν τοξίνες ή προσβάλλονται από αυτές.
4. Περιγράφουν προβλήματα υγείας που προκαλούν οι τοξίνες στον ανθρώπινο
οργανισμό.
5. Παραθέτουν τρόπους πρόληψης της πρόσληψης των τοξινών.

Περιγραφή δραστηριοτήτων
Αρχικά, στους μαθητές δόθηκαν διαδοχικά δύο ιστορίες με τη μορφή κόμικ που
αποτελούνταν μόνο από εικόνες. Η πρώτη ιστορία αναπαριστούσε την περιπέτεια του
στρουμφ Λιχούδη ο οποίος αναζήτησε τροφή στο δάσος και τελικά βρέθηκε πεσμένος
ανάμεσα σε πολλά μανιτάρια. Η δεύτερη ιστορία αναπαριστούσε την περιπέτεια του
Αστερίξ, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο έδαφος μόλις ήπιε ένα μαγικό φίλτρο που του
έφτιαξε ο Πανοραμίξ. Οι μαθητές μέσα από φύλλα εργασίας κλήθηκαν να καταγράψουν τις
απόψεις τους σχετικά με την αιτία των προβλημάτων του Λιχούδη και του Αστερίξ και στη
συνέχεια με τη βοήθεια του συνοδευτικού έντυπου υλικού να βρουν την πραγματική αιτία
που οδήγησε τους ήρωες να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση. Ζητήθηκε από τους μαθητές να
βρουν το κοινό σημείο των δύο αυτών ιστοριών το οποίο σχετιζόταν με τις τοξίνες και την
επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές είχαν

84

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

τη δυνατότητα να αναπλαισιώσουν τις αρχικές τους αντιλήψεις και να φτάσουν στη λύση
των προβλημάτων. Εργάστηκαν ατομικά, σε δυάδες και σε τετράδες ενώ σε διάφορα σημεία
χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική τεχνική «Think-Pair-Share» (Lyman, 1981, ό.π. η Κορδάκη,
2001).
Κατόπιν, δόθηκε στις/στους μαθήτριες/μαθητές το Φύλλο Αξιολόγησης που ζητούσε να
δημιουργήσουν μία ψηφιακή αφίσα στην οποία έπρεπε να συμπεριλάβουν όλα όσα έμαθαν
μέσα από την ενασχόλησή τους με τα φύλλα εργασίας και το έντυπο πληροφοριακό υλικό
που τους δόθηκε. Οι μαθήτριες/μαθητές εργάστηκαν ομαδικά με τη συνεργατική
στρατηγική Jigsaw (Aronson, 1971) σύμφωνα με την οποία έχουμε ομάδες ειδημόνων σε
συνδυασμό με τη μέθοδο «Στρογγυλή Τράπεζα» (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001). Τα
στάδια της εργασίας στην τεχνική αυτή είναι τα παρακάτω: α) Χωρισμός σε αρχικές ομάδες,
β) Δημιουργία ειδημόνων, γ) Επιστροφή στις αρχικές ομάδες.
Δημιουργία αρχικών ομάδων: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μία ομάδα
αποτελούνταν από τους μαθητές της Ε΄ τάξης και η δεύτερη από τους μαθητές της Στ΄ τάξης.
Η καθεμιά είχε 4 μέλη και η κάθε ομάδα έφτιαξε τη δική της αφίσα. Η αφίσα τους έπρεπε να
περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: (α) την ονομασία των επικίνδυνων ουσιών που
διδάχθηκαν, (β) τις τροφές που περιέχουν τις ουσίες αυτές, (γ) τους κινδύνους που ενέχουν
για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και (δ) τους τρόπους πρόληψης των κινδύνων που
δημιουργούνται από την πρόσληψη των ουσιών αυτών. Οι αφίσες έπρεπε να είναι
κατανοητές και πλήρεις ως προς τις πληροφορίες που θα περιείχαν, καθώς θα έπρεπε να
ενημερώνουν τα στρουμφάκια για τους κινδύνους των μανιταριών και τον Πανοραμίξ για
τα συστατικά του μαγικού φίλτρου. Η κάθε θεματική επιλέχθηκε από τα μέλη της ομάδας
και η/ο καθεμία/καθένας έγινε υπεύθυνη/υπεύθυνος για τη θεματική που της/του
αναλογούσε. Έτσι, για κάθε ομάδα υπήρχε ένας που ήταν υπεύθυνος για την πρώτη
θεματική, ένας που ήταν υπεύθυνος για τη δεύτερη θεματική, ένας για την τρίτη και ένας
για την τέταρτη.
Δημιουργία ομάδων ειδημόνων: Στο επόμενο στάδιο, οι μαθήτριες και οι μαθητές
αποχώρησαν από τις αρχικές τους ομάδες και σχημάτισαν τέσσερις νέες ομάδες οι οποίες
αποτελούνταν από δύο μέλη η καθεμία. Σε αυτές τις νέες ομάδες, τα μέλη ήταν οι
υπεύθυνοι/ειδήμονες για την ίδια θεματική. Πιο συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν οι ομάδες
ειδημόνων: (α) ‘ονομασίες επικινδύνων ουσιών’, (β) ‘τροφές που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες’, (γ) ‘επιπτώσεις των επικίνδυνων ουσιών και τροφών στην ανθρώπινη υγεία’ και (δ)
‘πρόληψη των κινδύνων από τις τοξίνες’. Η κάθε ομάδα ειδημόνων ήταν εξειδικευμένη για
ένα και μόνο θέμα και τα μέλη της έπρεπε να συνεργαστούν έτσι ώστε να αναπτύξουν το
θέμα για το οποίο ήταν υπεύθυνοι. Στα μέλη της κάθε ομάδας δόθηκε ένα βοηθητικό φύλλο
σημειώσεων που είχε σχεδιαστεί σε δύο άξονες (Σχήμα 1). Στον πρώτο άξονα, οι ειδήμονες
είχαν χώρο να συντάξουν γραπτώς το κείμενο που θα περιλάμβανε η ψηφιακή τους αφίσα.
Όλα τα μέλη είχαν στη διάθεσή τους τόσο τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν όσο και το
έντυπο συνοδευτικό υλικό από όπου μπορούσαν να αντλήσουν εξειδικευμένες πληροφορίες
για τη θεματική που είχαν αναλάβει. Ήταν απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους ότι τις
πληροφορίες που θα κατέγραφαν θα έπρεπε να τις γράψουν με τη μορφή σύντομου
κειμένου που θα περιείχε τις πιο σημαντικές πληροφορίες αλλά που θα μπορούσε να γίνει
κατανοητό και επαρκές ταυτόχρονα. Κύριο κριτήριο για την αποτελεσματική συγγραφή του
κειμένου ήταν το μικρό μέγεθος που θα έπρεπε να έχει σε συνδυασμό με την περιεκτικότητά
του.
Ο δεύτερος άξονας του βοηθητικού φύλλου σημειώσεων σχετιζόταν με τις εικόνες ή τις
φωτογραφίες που θα περιείχε η ψηφιακή αφίσα. Τα μέλη της κάθε ομάδας έπρεπε να
περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας ή της φωτογραφίας που θα

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

85

επιθυμούσαν να συμπεριλάβει η αφίσα τους. Το στοιχείο αυτό θα τους βοηθούσε στο
επόμενο στάδιο της αναζήτησης παρόμοιων με την περιγραφή τους εικόνων από το
διαδίκτυο. Όλοι οι μαθητές στην κάθε ομάδα είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τι περίπου
φωτογραφία πίστευαν ότι θα ήταν απαραίτητη για να στηρίξει και οπτικά το κείμενο που
συνέταξαν.
Επιστροφή στις αρχικές ομάδες: Μόλις η κάθε ομάδα ειδημόνων ολοκλήρωσε και το κείμενο
που θα περιείχε η θεματική τους στην αφίσα αλλά και την περιγραφή της εικόνας που θα το
συνόδευε, οι μαθητές επέστρεψαν ξανά στην αρχική τους ομάδα.

Σχήμα 1: Συμπλήρωση βοηθητικού φύλλου σημειώσεων ομάδας ειδημόνων.
Με τον τρόπο αυτό, και οι δύο ομάδες απαρτίζονταν από μέλη που είχαν εξειδικευτεί σε
μία θεματική το κάθε ένα και συνεπώς η ομάδα μπορούσε να προχωρήσει στην τελική
δημιουργία της αφίσας. Το κάθε μέλος έπρεπε να διαβάσει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
το κείμενο που θα γραφόταν στην αφίσα για την θεματική που ήταν ειδήμονας καθώς και
την περιγραφή της εικόνας που θα το συνόδευε. Στο τέλος, η κάθε ομάδα μπορούσε να κάνει
διορθώσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κείμενο και την εικόνα της αφίσας. Τα
στοιχεία αυτά έδιναν την ευκαιρία στους μαθητές μέσα από τη συνεργασία και την ίση
συμμετοχή να έχουν μία γενική εικόνα της αφίσας που θα σχεδίαζαν.
Χρησιμοποιήθηκε ένας υπολογιστής για την κάθε ομάδα και το λογισμικό
παρουσιάσεων PowerPoint. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν την αφίσα τους σε μία
διαφάνεια του λογισμικού. Το κάθε μέλος της ομάδας έπρεπε να γράψει το κείμενο που είχε
σε έντυπη μορφή στο βοηθητικό φύλλο σημειώσεων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη έπρεπε να
βοηθούν κατά τη φάση της συγγραφής. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε για όλα τα μέλη της
ομάδας που στο τέλος είχε τέσσερα πλαίσια κειμένου (ένα κείμενο για κάθε θεματική) στην
ίδια διαφάνεια. Στη συνέχεια, οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο παρόμοιες εικόνες με
αυτές που είχαν σημειώσει ότι χρειάζονταν για την αφίσα τους. Το κάθε μέλος επέλεξε αυτή
που επιθυμούσε για τη θεματική στην οποία ήταν ειδήμονας. Τις εικόνες τις εισήγαγαν στη
διαφάνεια που τώρα είχε τέσσερα κείμενα και τέσσερις συνοδευτικές εικόνες. Το τελικό
στάδιο της δημιουργίας της αφίσας ήταν η τελική μορφοποίηση των κειμένων και των
εικόνων. Το κάθε μέλος της ομάδας μορφοποίησε το κείμενο που έγραψε με τον τρόπο που
ήθελε βάζοντας χρώμα στα γράμματα του κειμένου και στο πλαίσιο. Επίσης, η κάθε ομάδα
αποφάσισε σε ποιο σημείο θα τοποθετηθεί το κάθε κείμενο και η κάθε εικόνα. Τέλος,
αποφάσισαν και έναν τίτλο για την αφίσα τους και τον τοποθέτησαν στο σημείο που
επιθυμούσαν.
Αφού η ψηφιακή αφίσα της κάθε ομάδας ήταν έτοιμη, οι μαθητές για λίγη ώρα έπρεπε να
μελετήσουν το περιεχόμενό της καθώς θα έπρεπε να την παρουσιάσουν στους υπόλοιπους
μαθητές του ολιγοθέσιου σχολείου μέσω ενός βιντεοπροβολέα και μίας οθόνης απεικόνισης.
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Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορούσαν να την παρουσιάσουν από κοινού είτε να επιλέξουν
έναν εκπρόσωπό τους για να κάνει την παρουσίαση (Σχήμα 2 και Σχήμα 3). Στο τέλος,
μπορούσαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα έκανε το κοινό τους.

Σχήμα 2: Ψηφιακή αφίσα Ε΄ τάξης.

Σχήμα 3: Ψηφιακή αφίσα Στ΄ τάξης.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης
Οι μαθήτριες/μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική διάθεση εργάστηκαν σε ομάδες
και αντιμετώπισαν με επιτυχία τις προκλήσεις που συναντούσαν. Η αλληλουχία των
δραστηριοτήτων καθώς και η εναλλαγή του τρόπου εργασίας κέντρισε το ενδιαφέρον τους
και τους οδήγησε στην κατανόηση των εννοιών που διαπραγματεύονταν. Ένα ακόμα
σημείο που άρεσε ήταν το γεγονός ότι η μάθηση προέκυψε μέσα από την ενεργητική
συμμετοχή τους, αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να αναζητήσουν τη νέα γνώση μέσα από
συνοδευτικά κείμενα και να τη διαχειριστούν με αφαιρετικό τρόπο.
Προσεγγίστηκε με επιτυχία η διδασκαλία των τοξινών και αναγνωρίστηκαν ως
επικίνδυνες ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι μαθητές κατάφεραν να
κατηγοριοποιήσουν πλήρως τις τοξίνες στις βασικές τους κατηγορίες και να τις διακρίνουν
σε τοξίνες που περιέχονται σε συγκεκριμένα τρόφιμα και σε τοξίνες που προσβάλλουν
διάφορα τρόφιμα. Ταυτόχρονα, αντιλήφθηκαν τα προβλήματα υγείας που προκαλούν οι
τοξίνες στον άνθρωπο στον βαθμό που μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους μαθητές.
Διαπιστώθηκε, ακόμα, ότι οι μαθητές μπόρεσαν να διατυπώνουν με σαφήνεια τους τρόπους
πρόληψης των κινδύνων που προκαλούνται από τις τοξίνες. Έτσι, επιτεύχθηκαν οι στόχοι
που τέθηκαν αρχικά, όπως προκύπτει από τις ψηφιακές αφίσες που σχεδίασαν και από τις
παρουσιάσεις αυτών.
Η κύρια δυσκολία που είχαν οι μαθητές ήταν το γεγονός ότι οι πληροφορίες από το
συνοδευτικό πρόσθετο υλικό που τους δόθηκε ήταν πολλές και δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο να
βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνταν κάθε φορά. Η κατασκευή της
ψηφιακής αφίσας ως σύνοψη της συνολικής διδασκαλίας δημιούργησε μεγάλη δυσκολία
στην εύρεση των κατάλληλων πληροφοριών που σχετίζονταν με τις τέσσερις θεματικές που
θα έπρεπε να συμπεριλάβουν οι μαθητές. Χρειάστηκε πολλές φορές η συνδρομή της ομάδας
και των μελών των υπολοίπων ομάδων για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές. Συνεπώς,
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κρίνεται αναγκαίο να απλουστευτούν οι πληροφορίες του έντυπου πληροφοριακού υλικού
που δίνεται ή να δοθεί περισσότερος χρόνος στους μαθητές για την επεξεργασία των
κειμένων.
Μία ακόμα δυσκολία που αντιμετώπισαν οι μαθητές ήταν ο χειρισμός του λογισμικού
δημιουργίας ψηφιακής αφίσας. Η συγγραφή των κειμένων, η μορφοποίησή τους και η
αισθητική παρουσίαση της αφίσας χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν.
Συνεπώς, προτείνεται η εξοικείωση των μαθητών με παρόμοια λογισμικά ώστε να μειωθεί ο
χρόνος επίλυσης τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή της ψηφιακής
αφίσας. Παρόλα αυτά, η χρήση της συνεργατικής στρατηγικής Jigsaw με τον καταμερισμό
ρόλων και τις ομάδες ειδημόνων για κάθε θεματική βοήθησε πολύ στην εξοικονόμηση
χρόνου, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε τη συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών για την
κατασκευή μίας κοινής δημιουργίας. Φαίνεται, επίσης, ότι οι στρατηγικές συνεργασίας
μεταξύ των μαθητών μπορούν να εφαρμοστούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα όσο
περισσότερο αυξάνεται η ενεργή συμμετοχή τους και ελεύθερα μπορούν να σχεδιάσουν ένα
παραγόμενο υλικό. Επίσης, φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο το βοηθητικό φύλλο
σημειώσεων στο οποίο έγραψαν τα κείμενα οι ομάδες ειδημόνων αφού έτσι έγινε
συγκεκριμένο όλο το σύνολο των πληροφοριών που επέλεξαν οι μαθητές και που εύκολα
στη συνέχεια αντιγράφηκε στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον βοήθησε να αποκτήσουν οι
ομάδες μία ολοκληρωμένη εικόνα της ψηφιακής τους αφίσας μέσω και της περιγραφής των
εικόνων που είχαν συμπεριλάβει.
Η χρήση των ΤΠΕ βοήθησε τους μαθητές να συμπεριλάβουν σε μία κοινή δημιουργία τις
γνώσεις που κατέκτησαν. Η αναζήτηση εικόνων που συνόδευσαν τις πληροφορίες που
περιείχαν οι ψηφιακές αφίσες αύξησε τη συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών, ενώ τους
έδωσε την ευκαιρία να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη αισθητική λεπτομέρεια το αποτέλεσμα
που επιθυμούσαν, καλλιεργώντας τη δημιουργική τους έκφραση. Ταυτόχρονα, η
περιορισμένη επιφάνεια της ψηφιακής αφίσας παρείχε όλα εκείνα τα στοιχεία που
οδήγησαν τους μαθητές στην καταγραφή των κυριότερων πληροφοριών με σαφή τρόπο και
στην ανάπτυξη του απαραίτητου περιληπτικού λόγου. Επίσης, ανέπτυξαν δεξιότητες
προφορικής παρουσίασης ενός θέματος μπροστά σε κοινό.
Τέλος, όσον αφορά στην τελική παρουσίαση φάνηκε ότι οι μαθητές ήταν πολύ
ενθουσιασμένοι που όλη η προσπάθεια που κατέβαλαν θα παρουσιαζόταν στους
υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Παρόλα αυτά, υπήρχε άγχος και δεν θέλησαν όλοι οι
συμμετέχοντες να βρεθούν μπροστά στους συμμαθητές τους. Χάρηκαν όλη τη διαδικασία,
αντιλήφθηκαν ότι το συνολικό εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, όμως, δήλωσαν
ενθουσιασμένοι που εργάστηκαν σε ένα νέο και διαφορετικό πλαίσιο διδασκαλίας.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία ανέδειξε τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης και της χρήσης των ΤΠΕ
στην κατασκευή ψηφιακής αφίσας από μαθητές του δημοτικού σχολείου. Διαπιστώθηκε ότι
η ψηφιακή αφίσα μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο για την αξιολόγηση της
διδασκαλίας και των μαθητών, αφού δίνει την ευκαιρία να προκύψουν χρήσιμα
συμπεράσματα για αδυναμίες τόσο στο επίπεδο της κατανόησης του γνωστικού
περιεχομένου του μαθήματος από τους μαθητές όσο και στο επίπεδο της συμμετοχής τους
στη συνεργατική κατασκευή της. Επίσης, η εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης έδειξε ότι
η κατασκευή ψηφιακής αφίσας μέσα από τη χρήση συνεργατικών στρατηγικών αποτελεί μία
ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία που αυξάνει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Ακόμα,
διαπιστώθηκε ότι η χρήση των ΤΠΕ διευκόλυνε την κατασκευή ψηφιακής αφίσας και έδωσε

88

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

τη δυνατότητα στους μαθητές να αυξήσουν τη δημιουργικότητά τους, συνδυάζοντας την
αισθητική με τη μάθηση. Παράλληλα, η διαδικασία της κατασκευής ψηφιακής αφίσας
αναδεικνύει τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται να αναπτύξει
πρωτότυπο διδακτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί από τους μαθητές ενώ ταυτόχρονα θα
χρησιμοποιεί με ορθό τρόπο κατάλληλες συνεργατικές στρατηγικές για την επίτευξη του
σκοπού του. Τέλος, τα ευρήματα περιορίζονται στη μικρής κλίμακας εφαρμογή της
διδακτικής παρέμβασης και στα συγκεκριμένα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού στο οποίο
εφαρμόστηκε. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η εφαρμογή της διαδικασίας κατασκευής αφίσας
σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών.
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια διδακτική παρέμβαση συνεργατικής κατασκευής ψηφιακής ιστορίας
και σχετίζεται με την έννοια της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ) των θρεπτικών
συστατικών των τροφίμων και την ασφαλή κατανάλωσή τους. Η συνεργατική δημιουργία της
ψηφιακής ιστορίας από τις/τους μαθήτριες/μαθητές σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος “Edu4Health”. Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε πραγματική τάξη στην οποία
συμμετείχαν οκτώ (8) μαθήτριες/μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης των Γ’ και Δ’ τάξεων ενός δημοτικού
σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Η συνεργατική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε
συνδυάζει τις στρατηγικές συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) και των
«Δομημένων Ρόλων Ομάδας Μάθησης» (Structured Learning Team Group Roles). Ύστερα από την
υλοποίηση της
συνεργατικής δραστηριότητας στην τάξη αναδείχθηκε η σημαντικότητα και
αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης ψηφιακών ιστοριών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές με την
παράλληλη εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων συνεργασίας μέσα σε ένα πλαίσιο εργασίας δομημένο
και ξεκάθαρο, όπου η/ο κάθε μαθήτρια/μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο, καλλιεργεί τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία της/του και αναπτύσσει την κριτική της/του σκέψη.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, εργασία σε ομάδες, Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ)

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έξαρση της χρήσης της τεχνολογίας και της
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας, έτσι, νέα δεδομένα
στον χώρο της εκπαίδευσης σε μια προσπάθεια ουσιαστικής και αποτελεσματικής
υποστήριξης της διδακτικής πράξης και της ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας,
αναβαθμίζοντας, ταυτόχρονα, με ποιοτικότερο τρόπο τη μάθηση και την εμπλοκή των
μαθητριών/μαθητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Jonassen, 2006; Webb,
2005; Lewin, Somekh & Steadman, 2008).
Οι έρευνες δείχνουν πως για να μπορέσει η τεχνολογία να ενσωματωθεί αποτελεσματικά
στη διδακτική πράξη, η διδασκαλία και η μάθηση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τρόπο
που να υποστηρίζεται η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης, ώστε οι
μαθήτριες/μαθητές να ενθαρρύνονται να αποκτήσουν τη νέα γνώση σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο που να τις/τους επιτρέπει να αναπτύξουν την ικανότητά τους να οικοδομήσουν τη
νέα γνώση, να επιλύσουν νέα προβλήματα, καθώς και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα
και την κριτική τους σκέψη (Hoffman, 1997; Richards, 1998).
Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση και η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τις/τους
μαθήτριες/μαθητές παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες μάθησης για τις/τους
ίδιους τις/τους μαθήτριες/μαθητές, αφού οι ψηφιακές αφηγήσεις, αξιοποιώντας τις νέες
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 91-100, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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τεχνολογίες στον χώρο της εκπαίδευσης, αποτελούν έναν σημαντικό τρόπο που βοηθάει
τους εκπαιδευτικούς να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των
μαθητριών/μαθητών τους, να τις/τους δώσουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση (Gangan,
2014), να δεσμευτούν απέναντι στο έργο που έχουν να δημιουργήσουν (Lowenthal, 2006),
να αναπτύξουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες εργαζόμενες/εργαζόμενοι σε
ομάδες, όπως και δεξιότητες συνεργασίας σε διάφορες συνθετικές εργασίες/project που
αναλαμβάνουν (Botturi, Bramani & Corbino, 2009).
Επίσης, η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές συνδέεται
και με τις αρχές της «Νέας Μάθησης» σύμφωνα με την οποία η ανάγκη για μια νέα
προσέγγιση στη μάθηση απορρέει από μια σύνθετη σειρά παραγόντων, όπως για
παράδειγμα οι δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και οι αυξανόμενες προσδοκίες των μαθητριών/μαθητών ότι η
εκπαίδευση θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές τους για προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργή
κοινωνικοπολιτική τους συμμετοχή ως πολίτες και την πρόσβαση στην εργασία (Kalantzis &
Cope, 2008).
Έτσι, η συνεργατική δραστηριότητα δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης που θα
παρουσιαστεί στη συνέχεια στηρίζεται στις αρχές της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού», αφού
λαμβάνει υπόψη τις διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες και τρόπους απόκτησης της
μάθησης από τις/τους μαθήτριες/μαθητές με σκοπό τη διαμόρφωση εγγράμματων,
αυτόνομων, δημιουργικών, καινοτόμων και ευέλικτων μαθητριών/μαθητών (Kalantzis &
Cope, 2008; Kalantzis, Cope & Harvey, 2003). Η γνώση που θα αποκτηθεί ξεκινά από το
οικείο και το γνωστό, οι στόχοι και η μεθοδολογία εργασίας των μαθητριών/μαθητών είναι
ξεκάθαροι και λαμβάνεται μέριμνα για την εξοικείωση των μαθητριών/μαθητών με ποικίλα
μέσα επικοινωνίας (πολυτροπικότητα), έτσι ώστε να μελετήσουν τις πηγές τους, να
συλλέξουν το υλικό τους και στη συνέχεια να σκεφτούν συνεργατικά για την ανάπτυξη και
δημιουργία των δικών τους ψηφιακών ιστοριών (Ibid).
Όταν οι μαθήτριες/μαθητές δημιουργούν μία ψηφιακή αφήγηση αναλαμβάνουν
πολλαπλούς ρόλους ως ερευνήτριες/ερευνητές, θεατρικοί συγγραφείς, σχεδιαστές,
παραγωγοί πολυμέσων και εκπαιδευτές, αφού ερευνούν σημαντικά θέματα, συνθέτουν μια
αφήγηση, δημιουργούν εικόνες, καταγράφουν την προσωπική τους άποψη, εφαρμόζουν τη
γνώση που έλαβαν και αναλύουν τρόπους με τους οποίους η πληροφορία και η ψυχική τους
διάθεση μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά σε μία ιστορία (Chung, 2006).
Έχοντας υπόψη τα παιδαγωγικά οφέλη που παρέχει η δημιουργία ψηφιακών
αφηγήσεων από τις/τους μαθήτριες/μαθητές στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
δημιουργήθηκε ένα σενάριο μαθήματος με τη μορφή σχεδίου εργασίας/project με τίτλο
«Πιάτα υγιεινά… χάπια αλαργινά!!» για τις απαιτήσεις του προγράμματος “Edu 4 Health”,
στο οποίο προβλέφθηκε η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές
κατά τη φάση της αξιολόγησης του σεναρίου. Με τον τρόπο αυτό επιλέχθηκε να ελεγχθεί η
επιτυχία της διδακτικής παρέμβασης σχετικά με την έννοια της ΣΗΠ που διδάχτηκαν οι
μαθήτριες/μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος.
Στη συνέχεια, θα γίνει μια αναφορά στη σημασία της ψηφιακής αφήγησης στη σύγχρονη
διδακτική πρακτική, καθώς και των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που παρέχει
στις/στους μαθήτριες/μαθητές όταν αυτές/αυτοί καλούνται να δημιουργήσουν δικά τους
συλλογικά έργα. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα “Edu
4 Health”, στο σκοπό και τους στόχους που τέθηκαν στο παρόν σενάριο μαθήματος και,
τέλος, θα αναλυθεί η μεθοδολογία της συνεργασίας των μαθητριών/μαθητών για την
ανάπτυξη των δικών τους ψηφιακών ιστοριών κατά τη δραστηριότητα αξιολόγησης του
σχεδίου εργασίας.
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Η ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία και στη μάθηση
Σήμερα, η δύναμη της αφήγησης έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένας αποτελεσματικός,
γεμάτος νόημα, διασκεδαστικός και δημιουργικός τρόπος που ενισχύει τη διδασκαλία και
τη μάθηση (Wang & Zhan, 2010). Έτσι, η τέχνη της αφήγησης όταν συνδυάζεται με την
τεχνολογία, δηλαδή τα πολυμέσα του 21ου αιώνα και τα εργαλεία τηλεπικοινωνίας,
δημιουργεί αυτό που ονομάζεται ψηφιακή αφήγηση (Lathem, 2005; Psomos & Kordaki,
2012).
Η ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ως «η διαδικασία της δημιουργίας μιας μικρής διάρκειας
ταινίας που συνδυάζει τη γραφή με μια αυθεντική ιστορία με τη χρήση διαφόρων
πολυμεσικών εργαλείων και μέσων, όπως οι φωτογραφίες, τα βίντεο, η μουσική και η
αφήγηση, συχνά εκφραζόμενη με το προσωπικό ύφος και στυλ του συγγραφέα» (Dogan &
Robin, 2009; Kieler, 2010).
Το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (CDS) περιγράφει την ψηφιακή αφήγηση «ως τη
μοντέρνα έκφραση της αρχαίας τέχνης της αφήγησης χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα, με
σκοπό τη δημιουργία πλούσιων πολυμεσικών ιστοριών, το διαμοιρασμό τους με άλλους,
καθώς και την αποθήκευσή τους» (Digital Storytelling Association, 2002).
Ο Robin (2006) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων
ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης από τις/τους μαθήτριες/μαθητές απαιτεί αρκετό
χρόνο, επειδή οι μαθήτριες/μαθητές θα χρειαστούν αρκετές προσπάθειες για να
ολοκληρώσουν την ιστορία τους, να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, καθώς
και για να αντιληφθούν το τι ακριβώς αναμένεται από αυτές/αυτούς χρησιμοποιώντας τις
ψηφιακές αφηγήσεις.
Η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών αφηγήσεων στη σχολική τάξη απαιτεί και τη
σωστή τεχνική και παιδαγωγική προετοιμασία από την πλευρά των εκπαιδευτικών (Wang &
Zhan, 2010). Έτσι, αναμένεται η σωστή χρήση και κατανόηση της τεχνολογίας που θα
χρησιμοποιηθεί, του αντικειμένου του θέματος που θα επεξεργαστούν κάθε φορά, της
παιδαγωγικής μεθόδου και της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν για να επιτύχουν τους
στόχους τους, καθώς και του τρόπου που θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτά με απώτερο
σκοπό τη μάθηση από την πλευρά των μαθητριών/μαθητών (Lei, 2009).
Η δημιουργία βίντεο είναι μια ομαδική προσπάθεια, η οποία αποτελεί μια διέξοδο για
μερικές/μερικούς μαθήτριες/μαθητές που δυσκολεύονται σε δύσκολα μαθήματα (όπως η
επιστήμη, τα μαθηματικά και η ιστορία), αφού μαθήτριες/μαθητές οι οποίες/οποίοι έχουν
κοινωνικές και ηγετικές ικανότητες, συνήθως έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αναδειχθούν σε
ένα συμβατικό και καθορισμένο επιστημονικό πρόγραμμα σπουδών (Werby, 2012).
Στη διδακτική πρακτική, οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους
να μοιραστούν τις ψηφιακές ιστορίες τους ως εισαγωγή σε μια νέα διδασκαλία, να
αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός κατανόησης
κάποιας έννοιας που διδάχθηκαν ή και ως διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση της
μάθησης (Lowenthal & Dunlap, 2010).
Από τις αρχές του 1990, το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (CDS) παρέχει εκπαίδευση και
υποστήριξη σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις προσωπικές τους
αφηγήσεις με την ανάπτυξη ενός οδηγού ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω επτά στοιχεία
τα οποία είναι σημαντικά για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης
(http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=31 )(Robin, 2008):
 Οπτική (Point of view): Η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να συνοψίζει ξεκάθαρα το
κεντρικό σημείο της ιστορίας και την οπτική από την οποία αυτό παρουσιάζεται από
τον δημιουργό.
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Δραματική Ερώτηση (A dramatic question): Η ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να
περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειδιά που προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον
του ακροατή και οι οποίες θα πρέπει να απαντώνται στο τέλος της ιστορίας.
 Συναίσθημα (Emotional content): Οι ψηφιακές αφηγήσεις θα πρέπει να μεταφέρουν
και να «εγείρουν» συναισθήματα στον ακροατή. Μέσω αυτών των συναισθημάτων
(π.χ. αγάπη, θυμός) θα πρέπει το κοινό να συνδεθεί συναισθηματικά με την ιστορία
που παρακολουθεί.
 Το Δώρο της Φωνής (The gift of your voice): Τα λόγια που συνοδεύουν την
οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης πρέπει να είναι επιλεγμένα με τρόπο
προσεκτικό έτσι ώστε να γίνεται μια «προσωποποίηση» της ιστορίας ώστε να
βοηθούν τον ακροατή στο να μπορεί εύκολα να κατανοεί την ιστορία.
 Τη Δύναμη της Μουσικής (The power of the soundtrack): Η μουσική, οι ήχοι και
άλλα ηχητικά εφέ θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν την ψηφιακή
αφήγηση κάνοντάς την πιο ζωντανή, ενισχύοντας τη συναισθηματική φόρτιση του
ακροατηρίου προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 Οικονομία Περιεχομένου (Economy): Στις ψηφιακές ιστορίες το περιεχόμενο θα
πρέπει να μην επιβαρύνει με πολλές πληροφορίες τον ακροατή δημιουργώντας του
κάποιο αίσθημα κόπωσης, αλλά, αντιθέτως, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με
τρόπο συνοπτικό και αποτελεσματικό.
 Ρυθμός Εξέλιξης (Pacing): Ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία είναι
καθοριστικός για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου και θα πρέπει
να μεταβάλλεται ανάλογα με τα μηνύματα που μεταδίδονται κάθε φορά, έτσι ώστε
το ενδιαφέρον του ακροατηρίου να διατηρείται αμείωτο σε όλες τις φάσεις της
ψηφιακής αφήγησης (Ibid).
Δημιουργώντας ψηφιακές ιστορίες οι μαθήτριες/μαθητές βελτιώνουν τις ικανότητές τους
όσον αφορά (α) στη χρήση των λογισμικών που χρησιμοποιούν και (β) στη χρήση
πολυμεσικών πόρων που σχετίζονται με τον ήχο, την επεξεργασία του ήχου, φωτογραφίας
και βίντεο (Sadik, 2008; Gangan, 2014). Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθήτριες/μαθητές
βοηθιούνται, επίσης, στο να εξοικειωθούν περισσότερο με τις διάφορες τεχνολογικές
συσκευές (Sadik, 2008; Gangan, 2014; Werby, 2012). Επιπλέον, βελτιώνεται η κατανόηση της
γνώσης των μαθητριών/μαθητών σε μια γνωστική περιοχή (Sadik, 2008), η ακαδημαϊκή
τους επίδοση, αναπτύσσονται νοητικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, καλλιεργούνται
ικανότητες επίλυσης προβλήματος (Werby, 2012), καθώς και διάφορες κοινωνικές,
γλωσσικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες όπως και δεξιότητες αναστοχασμού (Yuksel, Robin
& McNeil, 2011).

Το πρόγραμμα «Edu 4 Health»
Το έργο “EduForHealth’ αποτέλεσε μία συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
Πανεπιστημίων από 6 διαφορετικές χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Κροατία,
Ισπανία, Τουρκία) που ως βασικό στόχο είχε την επαναφορά της θέσης της Επιστήμης των
Τροφίμων και συναφών θεμάτων στην Εκπαίδευση και στην κουλτούρα των νέων
ανθρώπων, με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και την ευημερία (EduForHealth,
2014). Η αυξημένη παρουσία ασθενειών που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη διατροφή
αποτελεί μια σημαντική σύγχρονη πρόκληση η οποία απαιτεί κατάλληλες εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις ακόμη και από την προσχολική αγωγή, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο
υγιής ζωή για τους Ευρωπαίους πολίτες (Ibid).
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Για το λόγο αυτό, στο έργο αυτό προτείνονται δραστηριότητες με εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και αφορούν σε δέκα διαφορετικές επιμορφωτικές ενότητες, γεγονός που
στοχεύει στη διεύρυνση και στον εμπλουτισμό της μάθησης των μαθητριών/μαθητών
σχετικά με την απόκτηση υγιών και δια βίου συνηθειών μέσω της αυτεπίγνωσης και της
βαθιάς κατανόησης βασικών στοιχείων της Επιστήμης των Τροφίμων με σκοπό την
προσωπική τους ανάπτυξη και την ευημερία (Ibid).
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η δραστηριότητα αξιολόγησης ενός διδακτικού
σεναρίου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε 8 μαθήτριες/μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης ενός
δημοτικού σχολείου της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας η οποία παρουσιάζεται σε αυτό το
άρθρο. Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με τη γενικότερη φιλοσοφία του σεναρίου που
αναπτύχθηκε και αφορά στην όγδοη επιμορφωτική ενότητα του προγράμματος που
σχετίζεται με τη Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ) των θρεπτικών συστατικών και
την ασφαλή κατανάλωσή τους.
Η έννοια της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ) των θρεπτικών συστατικών
των τροφίμων που επιλέχθηκε να διδαχθεί στις/στους μαθήτριες/μαθητές αναγνωρίζεται ως
ιδιαίτερα σημαντική να διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο, αφού έτσι οι
μαθήτριες/μαθητές εξοικειώνονται με τη σημασία της έννοιας για την καθημερινή τους ζωή,
κάτι το οποίο συμβαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο
(EUFIC, 2007).
Η ΣΗΠ παρέχει κατά προσέγγιση οδηγίες σε σχέση με την κατανάλωση θερμίδων, λιπών,
πρωτεϊνών, φυτικών ινών, αλατιού, ζάχαρης με γνώμονα την υγιεινή διατροφή (Τουμπή,
2013) και περιλαμβάνει συστάσεις για περιορισμό θρεπτικών συστατικών που θα πρέπει να
καταναλώνονται με μέτρο, όπως τα ολικά λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα ολικά σάκχαρα,
τα νάτριο κτλ. (Puratos, 2011).
Η ιδανική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών μπορεί να διαφέρει λόγω ηλικίας, φύλου,
διατροφικής κατάστασης, βάρους, βαθμού σωματικής άσκησης και άλλων παραγόντων
(Ibid). Για το λόγο αυτό, οι βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και λιανικής πώλησης
προσδιορίζουν τις τιμές GDAs (Guideline Daily Amounts) των προϊόντων τους από
διεθνείς, ευρωπαϊκές και κυβερνητικές οδηγίες, που είναι βασισμένες στα πιο πρόσφατα
δημοσιευμένα επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις διαιτητικές απαιτήσεις και συστάσεις
(EUFIC, 2007). Αυτές οι ενδεικτικές τιμές ημερήσιας πρόσληψης παρέχονται σε εθελοντική
βάση από τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και λιανικής πώλησης, για να ορίσουν το
πλαίσιο του ενεργειακού περιεχομένου και της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά των
τροφίμων και των ποτών, ευελπιστώντας ότι οι καταναλωτές θα κατανοήσουν καλύτερα το
πώς τα μεμονωμένα προϊόντα συμβάλλουν στην επίτευξη μιας γενικά ισορροπημένης
δίαιτας (Ibid).
Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η ενημέρωση των μαθητριών/μαθητών σε
θέματα που σχετίζονται τόσο με την έννοια της ΣΗΠ των ποτών και των τροφίμων, αλλά
και της ασφαλούς κατανάλωσής τους γενικότερα, με σκοπό τον προγραμματισμό υγιεινών
γευμάτων, γεγονός σημαντικό για την σωματική τους υγεία και ευεξία.

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου
Το σενάριο που προαναφέρθηκε σχετίζεται με το γενικότερο πλαίσιο της έννοιας της
Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ) των θρεπτικών συστατικών και την
αναγνώριση της σημασίας αυτής για την ανθρώπινη υγεία. Αρχικά, οι μαθήτριες/μαθητές
ασχολήθηκαν με την ισορροπημένη διατροφή, καθώς και τη θρεπτική αξία των συστατικών
στοιχείων των τροφών για τη βελτίωση και σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Στη συνέχεια, προσδιόρισαν τους διάφορους τύπους ασθενειών που μπορεί να προκληθούν
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από τη μη ισορροπημένη διατροφή. Τέλος, αναδείχθηκε η σωματική άσκηση ως τρόπος ζωής
τόσο για τη συμβολή της στην υγεία του ανθρώπου όσο και στην πρόληψη ανεπιθύμητων
και δυσάρεστων ασθενειών.
Σχετικά με τους επιμέρους στόχους που τέθηκαν, οι μαθήτριες/μαθητές στο τέλος του
σεναρίου θα έπρεπε να:
1. Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες των τροφών (λαχανικά, φρούτα, όσπρια κτλ.),
2. Γνωρίζουν τα κύρια συστατικά των τροφών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες κτλ.),
3. Αντιλαμβάνονται τη σημασία της υγιεινής διατροφής για το ανθρώπινο σώμα,
4. Προσδιορίζουν ορισμένους τύπους ασθενειών που σχετίζονται με τη μη
ισορροπημένη/ανθυγιεινή διατροφή και τους κινδύνους τους για την υγεία του
ανθρώπου,
5. Περιγράφουν ορισμένες επιπτώσεις της υγιεινής διατροφής και φυσικής άσκησης στο
ανθρώπινο σώμα,
6. Αντιλαμβάνονται τη σημασία της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ) για
τον προγραμματισμό ισορροπημένων και υγιεινών γευμάτων.
Το σενάριο κινήθηκε στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης, της διερευνητικής
προσέγγισης της νέας γνώσης, καθώς και των αρχών του εποικοδομισμού. Υπήρχε σύνδεση
του σεναρίου με τα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των
Τ.Π.Ε. και της Αισθητικής Αγωγής, ενώ υποστηρικτικά χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας,
φύλλο αξιολόγησης, υπολογιστές, βιντεο-προβολέας, ψηφιακές αφηγήσεις, λογισμικό
δημιουργίας παρουσιάσεων, καθώς και το λογισμικό δημιουργίας ψηφιακής παράστασης
Καραγκιόζη eShadow.

Η Δραστηριότητα συνεργατικής ανάπτυξης ψηφιακής αφήγησης από τους
μαθητές
Η δραστηριότητα που θα αναλυθεί στη συνέχεια αποτελεί μία δραστηριότητα αξιολόγησης
τριών διδακτικών ωρών του σχεδίου εργασίας η οποία σχεδιάστηκε για τις απαιτήσεις του
προγράμματος για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του σεναρίου μέσω της
δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές.
Οι μαθήτριες/μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες έχοντας συγκεκριμένο ρόλο η/ο
καθεμία/καθένας από αυτές/αυτούς σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της ψηφιακής τους ιστορίας,
εργαζόμενοι/εργαζόμενες, ταυτόχρονα, σύμφωνα με συγκεκριμένα βήματα και
μεθοδολογία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της ομαδο-συνεργατικής
πραγματοποίησης των ψηφιακών τους ιστοριών.
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το eShadow, ένα εργαλείο δημιουργικής
έκφρασης και μάθησης που σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Διανεμημένων
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του τμήματος ΗΜΜΥ του
Πολυτεχνείου Κρήτης και το οποίο αποτελεί μία εκσυγχρονισμένη εκδοχή του
παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών (Κεντρική σελίδα eShadow, http://eshadow.gr/).
Χρησιμοποιείται από αρκετούς εκπαιδευτικούς, αφού δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας
ψηφιακών παραστάσεων για διάφορα θέματα, καταγραφής, διαμοιρασμού και
παρακολούθησής τους, παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής επικοινωνίας και συνεργασίας
μέσω του διαδικτύου, ενώ επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
εκπαιδευτικών παραστάσεων για τη μάθηση βασικών εννοιών μαθηματικών και
πληροφορικής (Ibid).
Η αξιολόγηση των μαθητριών/μαθητών όσον αφορά στον τρόπο της ομαδοσυνεργατικής
συνεργασίας που προτείνεται πραγματοποιήθηκε με βάση την προσωπική παρατήρηση του
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εκπαιδευτικού μέσω της καταγραφής των προβλημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των μαθητριών/μαθητών, καθώς και μέσω
της συζήτησης που προκλήθηκε με το σύνολο των μαθητριών/μαθητών στο τέλος της
δραστηριότητας. Όσον αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης/εμπέδωσης των
εννοιών με τις οποίες ασχολήθηκαν στο σύνολο του σεναρίου λήφθηκαν υπόψη τα τελικά
παραχθέντα έργα των μαθητριών/μαθητών, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των γνώσεων
που απέκτησαν μέσω των ψηφιακών ιστοριών που δημιούργησαν.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθήτριες/μαθητές απάντησαν στο Φύλλο Αξιολόγησης που
τις/τους δόθηκε στο οποίο έπρεπε να δημιουργήσουν ένα δικό τους αστείο σενάριο που θα
περιείχε τους ίδιους άξονες με τη δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης (Στόχοι 1, 2, 3, 4, 5 & 6) οι
οποίοι αφορούσαν:
 Στα είδη των τροφίμων,
 Στα συστατικά των τροφίμων,
 Στις κυριότερες ασθένειες από τη μη ισορροπημένη διατροφή,
 Στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας για την ανθρώπινη υγεία,
 Στη σημασία της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ) για την υγιεινή
διατροφή του ανθρώπου.
Εδώ, όμως, έπρεπε μέσω του σεναρίου που θα ανέπτυσσαν, να προβούν σε περισσότερες
λεπτομέρειες, να συνδέσουν τη γνώση που απέκτησαν και, έτσι, να δημιουργήσουν στο
λογισμικό e-shadow (http://eshadow.gr/) τη δική τους ψηφιακή θεατρική παράσταση
Καραγκιόζη. Οι μαθήτριες/μαθητές, εργαζόμενες/εργαζόμενοι σε ομάδες των τεσσάρων
ατόμων δημιούργησαν τη δική τους ψηφιακή ιστορία. Ο τρόπος εργασίας των
μαθητριών/μαθητών ήταν σύμφωνος με τις αρχές των στρατηγικών συνεργασίας «ΣκέψουΣυνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) (Lyman, 1981; ό.π. η Κορδάκη, 2001) και των
«Δομημένων Ρόλων Ομάδας Μάθησης» (Structured Learning Team Group Roles)
(Κορδάκη, 2001).
Αναλυτικότερα, εφαρμόζοντας τη συνεργατική στρατηγική ‘Think-Pair-Share’:
Think (Σκέψου): Δόθηκε χρόνος 15 λεπτών σε κάθε ομάδα μαθητριών/μαθητών για να
σκεφτούν ατομικά για το τι και το πώς θα αναπαραστήσουν την ψηφιακή ιστορία τους στο
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, έπρεπε να σκεφτούν (Κορδάκη, 2017):
(α) Τον τίτλο που θα έδιναν στην ψηφιακή ιστορία τους,
(β) Τα επιμέρους θέματα που θα θίγονταν μέσω της ψηφιακής ιστορίας,
(γ) Την πλοκή της ιστορίας (ήρωες, δραστηριότητες των ηρώων),
(δ) Τις βασικές σκηνές της ιστορίας,
(ε) Το περιεχόμενο της λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των ηρώων,
(στ) Τα αντικείμενα, τα σκηνικά και τις μορφές/φιγούρες που θα χρησιμοποιούνταν,
(ζ) Την τεχνική υλοποίηση της ιστορίας στο λογισμικό e-shadow.
Pair (Συνεργάσου): Στη συνέχεια, οι μαθήτριες/μαθητές συζήτησαν σε ζευγάρια τις
απόψεις τους και συμπλήρωσαν ή αφαίρεσαν στοιχεία που θεωρούσαν σημαντικά για τη
δημιουργία της ψηφιακής τους ιστορίας.
Share (Μοιράσου): Τέλος, τα δύο ζευγάρια μαθητριών/μαθητών μαζί αντάλλαξαν
απόψεις και συνεργάστηκαν προκειμένου να καταλήξουν στις βασικές ιδέες που
προέκυψαν, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε να καταλήξουν στα στοιχεία
εκείνα που θεωρήθηκαν σημαντικά να αναπαρασταθούν στην ψηφιακή τους ιστορία.
Ακολούθως, εφαρμόζοντας τη συνεργατική στρατηγική των «Δομημένων Ρόλων Ομάδας
Μάθησης» σε κάθε ομάδα ορίστηκε και μία/ένας σύμβουλος η/ο οποία/οποίος ήταν
υπεύθυνη/υπεύθυνος για την κατανομή αρμοδιοτήτων στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Πιο
συγκεκριμένα, κάθε μαθήτρια/μαθητής ανέλαβε να διαμορφώσει τους διαλόγους σε μία ή
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περισσότερες σκηνές στην ιστορία. Έπειτα, η/ο κάθε μαθήτρια/μαθητής παρουσίασε στην
ολομέλεια της ομάδας της/του την εργασία της/του και μέσα από συζήτηση
συμπληρώθηκαν ή αφαιρέθηκαν στοιχεία στους διαλόγους της κάθε σκηνής που
αναπτύχθηκαν από την/τον κάθε μαθήτρια/μαθητή. Τέλος, η/ο σύμβουλος της κάθε
ομάδας όρισε την εργασία του κάθε μέλους στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και
τον ήρωα ή τη φιγούρα την οποία θα υποδυόταν η/ο κάθε μαθήτρια/μαθητής της ομάδας.

Εικόνα 1. Ενδεικτικός τρόπος εργασίας μαθητριών/μαθητών στο λογισμικό eShadow
Τέλος, οι ψηφιακές ιστορίες αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο της YouTube και στην
ιστοσελίδα της τάξης, έτσι ώστε οι μαθήτριες/μαθητές να τις προσπελάσουν, ώστε να μάθουν
μέσα από τη γνώση που αναπαραστάθηκε στις ψηφιακές ιστορίες των
συμμαθητριών/συμμαθητών τους, καθώς, επίσης, και να τις/τους δώσουν ανατροφοδότηση.
Τις ψηφιακές ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθήτριες/μαθητές μπορεί να τις προσπελάσει
κάποιος στις παρακάτω σελίδες του ιστοτόπου της YouTube:
 Έργο 1. https://www.youtube.com/watch?v=01b-4-kOXa8
 Έργο 2. https://www.youtube.com/watch?v=cQicJpxL7EU.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία παρουσίασε μία δραστηριότητα αξιολόγησης που σχετίζεται με την
έννοια της ΣΗΠ των θρεπτικών συστατικών των διάφορων τροφίμων που καταναλώνουμε
καθημερινά. Σκοπός ήταν η χρήση συνδυασμού των συνεργατικών μεθόδων συνεργασίας
«Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) (Lyman, 1981; ό.π. η Κορδάκη, 2001)
και των «Δομημένων Ρόλων Ομάδας Μάθησης» (Structured Learning Team Group Roles)
(Κορδάκη, 2001) για τη δημιουργία ψηφιακής ιστορίας από τις/τους μαθήτριες/μαθητές για
την αξιολόγηση της μάθησής τους σχετικά με τις έννοιες που διδάχτηκαν.
Μέσα από την προσωπική παρατήρηση του εκπαιδευτικού, τις ψηφιακές ιστορίες που
δημιούργησαν οι μαθήτριες/μαθητές, καθώς και τα σχόλια και τη συζήτηση των
μαθητριών/μαθητών τόσο για τα έργα της δικής τους ή της άλλης ομάδας όσο και για τον
τρόπο που εργάστηκαν στην παρούσα δραστηριότητα, φάνηκε σε πρώτο στάδιο ότι οι
μαθήτριες/μαθητές κατανόησαν σε επιθυμητό βαθμό τις έννοιες που διδάχτηκαν στο
σύνολο του σεναρίου, καθώς και το γεγονός ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του
σεναρίου συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη των στόχων του διδακτικού σεναρίου.
Επιπλέον, φάνηκε ότι η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο παραπάνω στρατηγικών
μεθόδων συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών ιστοριών από τις/τους
μαθήτριες/μαθητές αποτελεί μία καλή πρακτική για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να
εμπλέξουν τις/τους μαθήτριές/μαθητές τους σε δραστηριότητες δημιουργίας ψηφιακών
ιστοριών, αφού το πλαίσιο συνεργασίας και το φύλλο αξιολόγησης που δόθηκε στις/στους
μαθήτριες/μαθητές βοήθησε τη συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορέσουν μέσα από

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

99

διακριτά βήματα να αναπτύξουν τα έργα τους, εκφράζοντας με δημιουργικό και
διασκεδαστικό τρόπο τη νέα γνώση που απέκτησαν, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που
τέθηκαν στη διδασκαλία.
Τέλος, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της σωστής προετοιμασίας από πλευράς του
εκπαιδευτικού όταν καλείται να εμπλέξει τις/τους μαθήτριες/μαθητές του σε ομαδικές
δραστηριότητες, αφού αυτές δεν απαιτούν μόνο την ομαδική συγκέντρωση 3-4 ή
περισσοτέρων μαθητριών/μαθητών σε ένα χώρο εργασίας, αλλά και μια συγκεκριμένη
μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά για
αυτές/αυτούς μαθησιακά αποτελέσματα.
Θα μπορούσε να τονιστεί πως, λόγω του μικρού δείγματος μαθητριών/μαθητών που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης
δεν μπορούν να γενικευτούν, αφού η συγκεκριμένη διδασκαλία αποτελεί μία μελέτη
περίπτωσης που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ένα μικρό δείγμα μαθητριών/μαθητών με σκοπό
την εξέταση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού των στρατηγικών μεθόδων
συνεργασίας των μαθητριών/μαθητών που προτείνεται όταν καλούνται να δημιουργήσουν
ψηφιακές αφηγήσεις.
Για το λόγο αυτό απώτερος σκοπός είναι η επέκταση της εφαρμογής της δημιουργίας
ψηφιακών αφηγήσεων στη διδασκαλία και άλλων θεματικών περιοχών και γνωστικών
αντικειμένων έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης που
προτείνεται για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τις/τους μαθήτριες/μαθητές με
τη συνδυασμένη χρήση των στρατηγικών συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου»
(Think-Pair-Share) και των «Δομημένων Ρόλων Ομάδας Μάθησης» (Structured Learning
Team Group Roles).
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση συνεργατικής ανάπτυξης και
δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη από μαθήτριες/μαθητές δημοτικού σχολείου σχετικά με την έννοια
της νοθείας των ποτών και των τροφίμων. Η συνεργατική δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από
τις/τους μαθήτριες/μαθητές σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
“Edu4Health”. Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε πραγματική τάξη στην οποία συμμετείχαν
οκτώ μαθήτριες/μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης των Γ’ και Δ’ τάξεων ενός δημοτικού σχολείου της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Η συνεργατική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε συνδυάζει τις
στρατηγικές συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής
Τράπεζας» (Roundtable) οι οποίες και προτείνονται για τη συνεργατική κατασκευή εννοιολογικών
χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές. Ύστερα από την υλοποίηση της συνεργατικής
δραστηριότητας στην τάξη, αναδείχθηκε η σημαντικότητα του συνεργατικού τρόπου ανάπτυξης
εννοιολογικών χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές μέσα σε ένα πλαίσιο δομημένο, σύμφωνο με
τις αρχές του εποικοδομισμού, που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μαθητριών/μαθητών και αναπτύσσει την κριτική τους ικανότητα.
Λέξεις κλειδιά: Εννοιολογική χαρτογράφηση, συνεργατική μάθηση, εργασία σε ομάδες, νοθεία
τροφίμων

Εισαγωγή
Η ανθρώπινη σκέψη χαρακτηρίζεται από τη χρήση πολλών ειδών αναπαράστασης για την
ίδια έννοια, γεγονός που τη διαφοροποιεί τόσο από τη νοημοσύνη των ζώων όσο και από
την τεχνητή νοημοσύνη (Γαγάτσης & Ηλία, 2003). Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική πράξη, η
οποία είναι µια από τις εκφράσεις της ανθρώπινης σκέψης, χαρακτηρίζεται από τη χρήση
πολλαπλών αναπαραστάσεων µε στόχο την απόδοση ιδεών µε διαφορετικούς τρόπους
(Ibid).
Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα ουσιαστικό μέσο αποτύπωσης των
αναπαραστάσεων των μαθητριών/μαθητών για μία ή περισσότερες έννοιες, αφού τις/τους
δίνουν την ευκαιρία (α) να σκεφτούν τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ των διάφορων εννοιών
που διδάχτηκαν, (β) να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να απεικονίσουν τις σχέσεις
μεταξύ των βασικών εννοιών με συστηματικό τρόπο και (γ) να προβληματιστούν σχετικά με
την κατανόησή τους (Vanides, Yin, Tomita & Ruiz-Primo, 2005).
Μία από τις πιο ισχυρές χρήσεις των εννοιολογικών χαρτών δεν είναι μόνο η χρήση τους
ως εργαλείο μάθησης, αλλά και ως εργαλείο αξιολόγησης, ενθαρρύνοντας έτσι τις/τους
μαθήτριες/μαθητές να χρησιμοποιούν ωφέλιμα πρότυπα μάθησης που έχουν κάποιο νόημα
(Novak & Gowin, 1984; Novak, 1990; Mintzes, Wandersee & Novak, 2000).
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 101-110, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Ως εργαλείο αξιολόγησης, συνεπώς, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο στη φάση της αρχικής/διαγνωστικής αξιολόγησης για τη διερεύνηση των πρότερων
αντιλήψεων των μαθητριών/μαθητών όσο και στις φάσεις της διαμορφωτικής και της
τελικής αξιολόγησης (Γουλή, Γόγουλου, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Η γραφική
αναπαράσταση των εννοιών μέσω του χάρτη δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να
διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει η/ο μαθήτρια/μαθητής, τις έννοιες που δε γνωρίζει, τις
σχέσεις μεταξύ των εννοιών που έχει κατανοήσει, καθώς και τις σχέσεις των εννοιών που
αγνοεί ή έχει παρανοήσει (Ibid).
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την παιδαγωγική αξία της εννοιολογικής χαρτογράφησης
από τις/τους μαθήτριες/μαθητές κατά τη διδασκαλία των διάφορων εννοιών που
διδάσκονται, δημιουργήθηκε ένα σενάριο μαθήματος με τη μορφή σχεδίου
εργασίας/project με τίτλο «Βάζω… βγάζω… τους κινδύνους πολλαπλασιάζω» στα πλαίσια
του προγράμματος “Edu 4 Health”, στο οποίο προβλέφθηκε η ανάπτυξη ενός ψηφιακού ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη που δόθηκε στις/στους μαθήτριες/μαθητές κατά τη φάση
της επαφής–επεξεργασίας-συμπερασμάτων των νέων δεδομένων που παρουσιάστηκαν στη
διδασκαλία της νοθείας των διάφορων ποτών και τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε
να οργανώσουμε τις ιδέες των μαθητριών/μαθητών, καθώς και να τις/τους αξιολογήσουμε
σχετικά με την κατανόηση του κειμένου που τις/τους δόθηκε, έτσι ώστε να πάρουμε
ανατροφοδότηση σχετικά με την εξέλιξη της διδασκαλίας.
Ιδιαίτερη μέριμνα, τέλος, δόθηκε στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και στον
εποικοδομιστικό τρόπο εισαγωγής της τεχνολογίας μέσω της χρήσης και ανάπτυξης
εννοιολογικoύ χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές στο λογισμικό CmapTools, έτσι ώστε
να συμφωνεί με την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης, όπου το πλαίσιο
εργασίας των μαθητριών/μαθητών προσφέρεται για την οικοδόμηση της νέας γνώσης από
τις/τους μαθητές, την επίλυση προβλήματος, καθώς και την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης (Hoffman, 1997; Richards, 1998).

Αναπαραστάσεις και εννοιολογική χαρτογράφηση στη διδασκαλία και τη
μάθηση
Η έννοια της «αναπαράστασης» (representation) ή «αντίληψης» (conception/belief)
αποτελεί μια έννοια κομβικής σημασίας στη διδακτική των διάφορων γνωστικών
αντικειμένων, αφού βοηθάει τις/τους μαθήτριες/μαθητές στην οικοδόμηση της γνώσης και
γενικότερα στη συγκρότηση της γνωστικής τους δομής (Κόμης, 2001).
Η «αναπαράσταση» είναι μια δύσκολη έννοια (Vergnaud, 1998), επειδή είναι μια έννοια
ασαφής και μη συγκεκριμένη, η οποία κατά καιρούς έχει επιδεχτεί πολλαπλές ερμηνείες από
διάφορους ερευνητές ανά τον κόσμο (Kaput, 1985; Goldin & Kaput, 1996; Roth & McGinn,
1998; Seeger, 1998).
Σύµφωνα µε τους Kaput (1987:a; 1987:b) και Goldin (1987), η έννοια περιλαµβάνει τις
ακόλουθες πέντε ολότητες: (α) την ολότητα που αναπαρίσταται, (β) την ολότητα που
αναπαριστά, (γ) τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας της αναπαράστασης, που
αναπαρίσταται, (δ) τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας που αναπαριστά, οι οποίες
σχηματίζουν την αναπαράσταση και, (ε) την αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο ολότητες.
Οι αναπαραστάσεις διακρίνονται συνήθως σε δύο είδη που αφορούν α) στις εσωτερικές
/νοητικές, οι οποίες αναφέρονται σε νοητικές εικόνες που κατασκευάζουν τα υποκείμενα
για να αναπαραστήσουν την εξωτερική πραγµατικότητα (επίπεδο του σηµαινόµενου) και
δεν είναι προσβάσιµες από άλλους και β) στις εξωτερικές/σηµειωτικές που αναφέρονται σε
όλους τους εξωτερικούς συµβολικούς φορείς (σύµβολα, σχήµατα, εικόνες, πίνακες, γραφικές
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παραστάσεις κτλ.) οι οποίοι έχουν στόχο να αναπαραστήσουν εξωτερικά µία συγκεκριµένη
πραγµατικότητα (πεδίο του σηµαίνοντος) (Dufour – Janvier, Bednarz & Belanger, 1987).
Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικές να αξιοποιούνται
κατά τη διδασκαλία, αφού ενδείκνυνται στο να κάνουν το αντικείµενο µάθησης που
διδάσκεται κάθε φορά ελκυστικό και ενδιαφέρον, να βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν
πολλαπλές όψεις της ίδιας έννοιας, αποτελώντας πολλές φορές τα πεδία πρώτης αναφοράς
για τις/τους μαθήτριες/µαθητές προκειµένου να οικοδοµήσουν βασικές για αυτές/αυτούς
έννοιες (Dufour-Janvier et al., 1987; Kaput, 1987:a; Kordaki, 2009).
Οι μαθήτριες/μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν τις έννοιες που διδάσκονται ή
διδάχτηκαν σε έναν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών που
παρέχονται για εκπαιδευτική χρήση, όπως το ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικής
χαρτογράφησης CmapTools (http://cmap.ihmc.us/) που αξιοποιήθηκε στη δραστηριότητα
του σεναρίου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.
Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι γραφικά εργαλεία για την οργάνωση και την
αναπαράσταση της γνώσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν έννοιες, συνήθως μέσα σε κύκλους ή
κουτιά κάποιου τύπου και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που υποδεικνύεται από μια
γραμμή σύνδεσης που συνδέει δύο έννοιες (Novak & Cañas, 2008).
Βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι οι κόμβοι και οι σύνδεσμοι.
Οι κόμβοι αναπαριστούν τις έννοιες και οι σύνδεσμοι προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των
εννοιών περιγράφοντας πώς μια έννοια συνδέεται με μια άλλη (Γουλή κ.ά., 2005). Η τριάδα
Έννοια-Σύνδεσμος-Έννοια δημιουργεί μια πρόταση (propositions) (Ibid).
Ουσιαστικά, ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί μια διαγραμματική αναπαράσταση
συνδέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων εννοιών με τη μορφή προτάσεων, προβάλλοντας και
αναδεικνύοντας τις συνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών (Vanides et al., 2005). Οι
«προτάσεις» περιέχουν δύο ή περισσότερες έννοιες που συνδέονται με άλλες λέξεις για να
σχηματίσουν μια δήλωση με κάποιο νόημα, οι οποίες ονομάζονται και σημασιολογικές
μονάδες ή μονάδες με νόημα (Novak & Cañas, 2008).
Η διαδικασία κατασκευής ενός χάρτη καλείται εννοιολογική χαρτογράφηση (Γουλή κ.ά.,
2005). Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να ενταχθεί σε όλες τις επιμέρους διδακτικές
δραστηριότητες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου (Kordaki, 2009):
(α) Για ανάδυση και καταγραφή των πρότερων γνώσεων, ιδεών και αναπαραστάσεων
των μαθητριών/μαθητών,
(β) Για διδασκαλία (ως προ-οργανωτής γνώσεων ή ως εποπτικό μέσο) και μάθηση (ως
γνωστικό εργαλείο) σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης,
(γ) Για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσω παράθεσης σχετικών και συγκεκριμένων
παραδειγμάτων στους κόμβους του εννοιολογικού χάρτη,
(δ) Για αξιολόγηση (μέσω δημιουργίας, σύγκρισης, διόρθωσης ή και επέκτασης δύο ή
περισσότερων εννοιολογικών χαρτών),
(ε) Για μεταγνωστικές δραστηριότητες (μέσω σύγκρισης αρχικού και τελικού νοητικού
χάρτη, για σύνοψη, κλπ.).
Μπορεί, τέλος, να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή και επικοινωνία ιδεών, για εξ
αποστάσεως συνεργασία, καθώς και για σχεδίαση εφαρμογών υπερμέσων και γενικότερα
συστημάτων πλοήγησης (Ibid).
Οι δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης, ανάλογα με τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, μπορεί να αφορούν σε εργασίες, όπως (α)
κατασκευή ενός χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές που αφορά σε μια κεντρική έννοια,
(β) αξιολόγηση/διόρθωση ενός χάρτη που δίνεται στις/στους μαθήτριες/μαθητές (π.χ.
τροποποιήσεις, διαγραφές στις έννοιες που απεικονίζονται και στις μεταξύ τους συνδέσεις),
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(γ) επέκταση ενός χάρτη, δηλαδή οι μαθήτριες/μαθητές καλούνται να προσθέσουν στο
δοσμένο χάρτη νέες έννοιες/συνδέσμους, (δ) συμπλήρωση ενός χάρτη, δηλαδή οι
μαθήτριες/μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν έναν δομημένο και ημι-συμπληρωμένο
χάρτη με έννοιες ή/και με συνδέσμους, και (ε) οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω,
όπως για παράδειγμα αξιολόγηση/διόρθωση και επέκταση ενός δοσμένου εννοιολογικού
χάρτη (Γουλή κ.ά., 2005).
Τέλος, οι Kinchin, De-Leij και Hay (2005) επισημαίνουν πως για να μεγιστοποιήσουμε το
παιδαγωγικό όφελος από τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών από τις/τους
μαθήτριες/μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να:
α) Εμπλέκουν ενεργά τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους στις μαθησιακές δραστηριότητες,
β) Ενθαρρύνουν την εργασία σε ομάδες και τη συνεργατική κατασκευή του
εννοιολογικού χάρτη,
γ) Δίνουν αρκετό χρόνο στις/στους μαθήτριες/μαθητές για να σκεφτούν και να τον
αναπτύξουν,
δ) Επιτρέπουν την ευέλικτη εννοιολογική μάθηση και ανάπτυξη των διάφορων εννοιών,
συνδέοντας τη νέα με την παλιά γνώση.

Μάθηση με βάση τη συνεργασία και μέθοδοι στρατηγικής συνεργασίας
Οι Roschelle και Teasley (1995) ορίζουν τη συνεργασία «ως μία συντονισμένη σύγχρονη
δραστηριότητα η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας κατασκευής και
διατήρησης μιας κοινής αντίληψης ενός προβλήματος».
Ο όρος «συνεργατική μάθηση» αναφέρεται, συνεπώς, σε μαθήτριες/μαθητές οι
οποίες/οποίοι εργάζονται σε ομάδες για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας ή έργου
κάτω από συνθήκες στις οποίες πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου
ότι τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται και έχουν μεμονωμένα προσωπική ευθύνη για την
ολοκλήρωση της εργασίας που τους έχει ανατεθεί (Felder & Brent, 2007).
Στηρίζεται θεωρητικά στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Webb, 1989),
σύμφωνα με το οποίο η γνώση πηγάζει από τη διαδικασία αυτοσυγκρότησης και κοινωνικής
συγκρότησης και υπάρχει μια ισχυρή σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στην κοινωνική και
γνωστική ανάπτυξη (Rinaldi, 2001).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του εποικοδομισμού, η συνεργασία μεταξύ των
μαθητριών/μαθητών έχει θετικό αντίκτυπο στη μάθησή τους και, συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες που να επιτρέπουν τη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητριών/μαθητών (Lai, 2011).
Σύμφωνα με την Κορδάκη (2017) οι διάφορες στρατηγικές δομημένης συνεργασίας
μεταξύ των μαθητριών/μαθητών που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές ανά τον
κόσμο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με (α) τις συνεργατικές στρατηγικές
παραγωγής μεγάλου αριθμού ιδεών, (β) τις συνεργατικές στρατηγικές κινητοποίησης της
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, (γ) τις συνεργατικές στρατηγικές
αποτελεσματικής διαχείρισης πληροφοριακών πηγών και (δ) τις στρατηγικές παραγωγής
έργων (παρουσιάσεων, αφίσας, ψηφιακής ιστορίας κτλ.).
Μια σειρά από πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης και σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα έχουν αναφερθεί για τις/τους
μαθήτριες/μαθητές από διάφορους ερευνητές, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν (α) στην
ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (π.χ. μεγαλύτερη κατανόηση του προς μάθηση υλικού),
(β) στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. λιγότερα στερεότυπα και προκαταλήψεις)
και (γ) στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των μαθητριών/μαθητών απέναντι στον
εαυτό τους (αυτοεκτίμηση) μειώνοντας το άγχος για την επίδοσή τους, απέναντι στο
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σχολείο, στους εκπαιδευτικούς, ακόμα και στις/στους ίδιες/ίδιους τις/τους
συμμαθήτριες/συμμαθητές τους (Johnson, Johnson & Smith, 1986; Johnson et. al., 1993;
Slavin, 1991; Κορδάκη, 2017).
Δύο ιδιαίτερα σημαντικές από την πληθώρα των συνεργατικών στρατηγικών μάθησης
που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί και αφορούν στην παρούσα εργασία αφορούν (α) στη
μέθοδο της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001) και
(β) στη μέθοδο της στρατηγικής «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share)
(Lyman, 1981, ό.π. η Κορδάκη, 2001), οι οποίες εφαρμόστηκαν συνδυαστικά στη
δραστηριότητα του σεναρίου που θα περιγραφτεί σε επόμενο κεφάλαιο.

Το πρόγραμμα «Edu 4 Health» και η σημασία της διδασκαλίας της έννοιας της
νοθείας των τροφίμων στο δημοτικό σχολείο
Το πρόγραμμα “EduForHealth” αποτέλεσε μία συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
Πανεπιστημίων από έξι διαφορετικές χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Κροατία,
Ισπανία, Τουρκία) και είχε ως απώτερο στόχο την επαναφορά της θέσης της Επιστήμης των
Τροφίμων και συναφών θεμάτων στην Εκπαίδευση (EduForHealth, 2014).
Μία από αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενότητες που προτάθηκαν αφορούσε
και στη νοθεία των ποτών και των τροφίμων με βάση την οποία σχεδιάστηκε και η
διδακτική παρέμβαση που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο, η οποία υλοποιήθηκε σε 8
μαθήτριες/μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης ενός 2/θ δημοτικού σχολείου της περιφερειακής
ενότητας Αχαΐας.
Η διδασκαλία της έννοιας της νοθείας στην Α/θμια Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα
σημαντική, αφού οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να μάθουν από μικρή ηλικία να μην είναι
παθητικοί καταναλωτές των διάφορων προϊόντων που παράγονται και κατασκευάζονται
από επιτήδειους εμπόρους που κύριο στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους, αλλά
να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει η νοθεία των τροφίμων και των
ποτών που αφορά στην (MedNutrition, 2014):
 Αντικατάσταση βασικών συστατικών ενός προϊόντος με φθηνότερα,
 Χρήση ζωικών προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα σε μια ετικέτα,
 Ελλιποβαρή προϊόντα,
 Πώληση συμβατικών προϊόντων σαν βιολογικά,
 Πώληση αλιευμάτων ιχθυοτροφείου σαν ψάρια ελεύθερης αλιείας,
 Πώληση προϊόντων με αλλαγμένες ημερομηνίες σήμανσης.
Έτσι, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση των μαθητριών/μαθητών σε θέματα νοθείας των
τροφίμων και ποτών και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παρόν σενάριο στο οποίο
προβλέφθηκε η ενεργή συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις του σεναρίου, έτσι ώστε να
αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τις παράνομες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν διάφοροι
κερδοσκόποι που μοναδικό στόχο έχουν την εξαπάτηση των καταναλωτών για την
εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου
Το σενάριο που προαναφέρθηκε σχετίζεται με την έννοια της νοθείας των τροφίμων και
τους κινδύνους που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία. Σκοπός ήταν οι μαθήτριες/μαθητές
να αντιληφθούν τη νοθεία ως μια διεργασία παράνομη που σκοπό έχει το κέρδος κάποιων
ανθρώπων, η οποία αποτελεί, ταυτόχρονα, μία μεγάλη απειλή και έναν σημαντικό κίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία.
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Σχετικά με τους επιμέρους στόχους που τέθηκαν, οι μαθήτριες/μαθητές στο τέλος του
σεναρίου θα έπρεπε να είναι ικανοί να:
1. Αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους η νοθεία είναι μια διεργασία παράνομη η
οποία έχει απώτερο σκοπό κέρδος,
2. Απαριθμούν τους κινδύνους της νοθείας των τροφίμων,
3. Διατυπώνουν και αιτιολογούν τη σημασία της τυποποίησης των ποτών και των
τροφίμων,
4. Αναφέρουν τα βασικά είδη τροφίμων που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο νοθείας,
5. Προσδιορίζουν πιθανές επιπτώσεις και ασθένειες που σχετίζονται με την
κατανάλωση νοθευμένων προϊόντων.
Το σενάριο αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές του εποικοδομισμού και της διερευνητικής
προσέγγισης της νέας γνώσης, μέσα σε ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται η συνεργασία και
ευνοείται ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των
μαθητριών/μαθητών.

Η Δραστηριότητα συνεργατικής ανάπτυξης εννοιολογικού χάρτη
Η δραστηριότητα που θα αναλυθεί στη συνέχεια αποτελεί μία δραστηριότητα διάρκειας δύο
διδακτικών ωρών, η οποία αφορά στο φύλλο εργασίας 3 του σεναρίου που δόθηκε
στις/στους μαθήτριες/μαθητές και εντάσσεται στο στάδιο της επαφής-επεξεργασίαςσυμπερασμάτων των νέων δεδομένων που παρουσιάστηκαν στη διδασκαλία.
Αποτελεί, επίσης, συνέχεια του πρώτου ερωτήματος του φύλλου εργασίας, στο οποίο οι
μαθήτριες/μαθητές, αφού μελέτησαν ένα διασκευασμένο κείμενο από την/τον εκπαιδευτικό
της τάξης, εργάστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της «Καθοδηγούμενης Ανταλλαγής
Απόψεων» (Guided – Reciprocal Peer Questioning) (Palincsar & Brown, 1984; Martin &
Blanc, 1984, ό.π. η Κορδάκη, 2001). Το κείμενο έδινε συνοπτικά τον ορισμό και το σκοπό της
νοθείας των τροφίμων, ανέφερε σημαντικά διατροφικά σκάνδαλα προηγούμενων ετών ανά
τον κόσμο, συνήθεις τρόπους αλλοίωσης των διάφορων τροφίμων που υπόκεινται σε νοθεία,
τρόπους προστασίας των καταναλωτών οι οποίοι θα πρέπει να καταναλώνουν
τυποποιημένα προϊόντα, καθώς και τρόφιμα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο νοθείας. Πιο
συγκεκριμένα, δόθηκαν στις/στους μαθήτριες/μαθητές ανοιχτές ημιτελείς ερωτήσεις (π.χ.
Εξηγείστε γιατί….; Ποια είναι η βασική ιδέα…..; Γιατί το …. συμβαίνει; Με ποιους
τρόπους…..; κτλ.) με σκοπό την πρόκληση μιας στοχευμένης συζήτησης και την ενεργή
συμμετοχή
των
μαθητριών/μαθητών.
Έτσι,
οι
μαθήτριες/μαθητές,
βασιζόμενες/βασιζόμενοι
στο
ψηφιακό
υλικό
που
τις/τους
παρασχέθηκε,
συνέταξαν/συμπλήρωσαν ατομικά τις ημιτελείς ερωτήσεις που τις/τους δόθηκαν και τις
απάντησαν σε αντίστοιχο πίνακα. Στη συνέχεια, δημιούργησαν ομάδες των τεσσάρων
ατόμων και συζήτησαν τις ερωτήσεις - απαντήσεις που δημιούργησαν η/ο καθεμία/καθένας
από αυτές/αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθήτριες/μαθητές ανέπτυξαν τη φαντασία τους,
επεξεργάστηκαν το θέμα της νοθείας με πιο ουσιαστικό και πιο κατανοητό τρόπο μέσω μιας
πληθώρας ερωτήσεων και απαντήσεων που δημιούργησαν και, τέλος, ενισχύθηκε η
συνεργασία μεταξύ τους.
Στο δεύτερο ερώτημα, οι μαθήτριες/μαθητές εργάστηκαν στις ομάδες τους με το
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools. Εδώ, καλούνταν να συμπληρώσουν
συνοπτικά τα κενά πεδία σε έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τίτλο «Νοθεία
τροφίμων» που τις/τους δινόταν, σύμφωνα με δεδομένα που αναφέρονταν στο κείμενο
(Στόχοι 1, 2, 3, 4 & 5).
Τα πεδία αυτά σχετίζονταν με την έννοια της νοθείας, το σκοπό των επιτήδειων εμπόρων,
τα διατροφικά σκάνδαλα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το παρελθόν και τις συνέπειες για την
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ανθρώπινη υγεία, τους τρόπους αλλοίωσης και νόθευσης των προϊόντων, τους τρόπους
προστασίας και πρόληψης, καθώς και με τα τρόφιμα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για
νοθεία και επεξεργασία επικίνδυνη για την υγεία.
Οι μαθήτριες/μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες έχοντας συγκεκριμένο ρόλο η/ο
καθεμία/καθένας από αυτές/αυτούς σε κάθε στάδιο ανάπτυξης και αποτύπωσης των ιδεών
τους στο λογισμικό, εργαζόμενοι/εργαζόμενες, ταυτόχρονα, σύμφωνα με συγκεκριμένα
βήματα και μεθοδολογία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της ομαδοσυνεργατικής ανάπτυξης και δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών.
Η αξιολόγηση των μαθητριών/μαθητών όσον αφορά στον τρόπο της ομαδοσυνεργατικής
συνεργασίας που προτείνεται έγινε με βάση την προσωπική παρατήρηση του εκπαιδευτικού
μέσω της καταγραφής των προβλημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των μαθητριών/μαθητών μεταξύ τους, καθώς και μέσω
της συζήτησης που προκλήθηκε με το σύνολο των μαθητριών/μαθητών στο τέλος της
δραστηριότητας.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης/εμπέδωσης της έννοιας της
νοθείας των τροφίμων και των ποτών, καθώς και στους κινδύνους που εγκυμονούν για την
ανθρώπινη υγεία, αξιολογήθηκαν τόσο οι τελικοί εννοιολογικοί χάρτες που δημιούργησαν
οι μαθήτριες/μαθητές όσο και η εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν σχετικά με τη
νοθεία των τροφίμων και στις επόμενες δραστηριότητες του σεναρίου.
Ο τρόπος εργασίας των μαθητριών/μαθητών ήταν σύμφωνος με τις αρχές των
στρατηγικών συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) (Lyman,
1981, ό.π. η Κορδάκη, 2001) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) (Kagan, 1994,
ό.π. η Κορδάκη, 2001).
Αναλυτικότερα, εφαρμόζοντας τη συνεργατική στρατηγική “Think-Pair-Share”:
Think (Σκέψου): Δόθηκε χρόνος 15 λεπτών σε κάθε ομάδα μαθητριών/μαθητών για να
εντοπίσουν στο κείμενο τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονταν για τη συμπλήρωση
του εννοιολογικού χάρτη που τις/τους δινόταν και έπειτα να σκεφτούν ατομικά για το πώς
θα αναπαραστούσαν τις πληροφορίες που παρέχονταν από το δοσμένο κείμενο με
ουσιαστικό και συνοπτικό τρόπο, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την
κάθε έννοια που τις/τους ζητούνταν να αναλύσουν.
Pair (Συνεργάσου): Στη συνέχεια, οι μαθήτριες/μαθητές συζήτησαν σε ζευγάρια τις
απόψεις τους και συμπλήρωσαν ή αφαίρεσαν στοιχεία που θεωρούσαν σημαντικά για την
ανάπτυξη και συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη που τις/τους δινόταν.
Share (Μοιράσου): Τέλος, τα δύο ζευγάρια μαθητριών/μαθητών μαζί αντάλλαξαν
απόψεις και συνεργάστηκαν προκειμένου να καταλήξουν στις βασικές ιδέες που
προέκυψαν, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε να καταλήξουν στα στοιχεία
εκείνα που θεωρήθηκαν σημαντικά να αναπαρασταθούν στον εννοιολογικό τους χάρτη.
Ακολούθως, εφαρμόζοντας τη συνεργατική στρατηγική της «Στρογγυλής Τράπεζας» κάθε
μαθήτρια/μαθητής από κάθε ομάδα συμπλήρωσε με τη σειρά της/του από μία έννοια στον
εννοιολογικό χάρτη έτσι όπως αποφάσισαν προηγουμένως να τις αναπαραστήσουν
εργαζόμενες/εργαζόμενοι με τη μέθοδο «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου».
Έτσι, όλες/όλοι οι μαθήτριες/μαθητές συμμετείχαν εξίσου σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης
των εννοιολογικών τους χαρτών χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ τους, μοιράζοντας και
συζητώντας τις ιδέες τους με τις/τους συμμαθήτριες/συμμαθητές τους με τρόπο
δημιουργικό, εποικοδομητικό και ευχάριστο.
Τέλος, οι εννοιολογικοί χάρτες παρουσιάστηκαν στις υπόλοιπες ομάδες, καθώς και
στις/στους μαθήτριες/μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου και στη συνέχεια
εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, έτσι ώστε να
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είναι εμφανείς και προσβάσιμες από όλες/όλους τις/τους μαθήτριες/μαθητές του σχολείου
και τους γονείς αυτών, καθώς και να νιώσουν ικανοποίηση για το έργο που δημιούργησαν
στα πλαίσια του προγράμματος.

Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκε μία δραστηριότητα ενός διδακτικού σεναρίου που
σχετίζεται με την έννοια της νοθείας των τροφίμων και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή
η πρακτική για την ανθρώπινη υγεία. Σκοπός ήταν η χρήση συνδυασμού των συνεργατικών
μεθόδων συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) (Lyman, 1981,
ό.π. η Κορδάκη, 2001) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η
Κορδάκη, 2001) για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές
με σκοπό τη διδασκαλία, την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη νέα έννοια την οποία
διδάχτηκαν, καθώς και για να πάρουμε ανατροφοδότηση σχετικά με την κατάκτηση των
νέων εννοιών και πληροφοριών που γνώρισαν και επεξεργάστηκαν, γεγονός σημαντικό για
την εξέλιξη και πορεία της διδασκαλίας σε επόμενο επίπεδο.
Αξιολογώντας τις εργασίες των μαθητριών/μαθητών φάνηκε ότι, οι μαθήτριες/μαθητές
κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό τις έννοιες με τις οποίες ασχολήθηκαν και μπόρεσαν να
αντιληφθούν τη νοθεία ως μία παράνομη διεργασία που σκοπό έχει μόνο το κέρδος
ορισμένων κερδοσκόπων εμπόρων, η οποία, ταυτόχρονα, αποτελεί και έναν σημαντικό
παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα προβλήματα για την υγεία μας.
Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι ο συνδυασμός των στρατηγικών μεθόδων «ΣκέψουΣυνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable)
αποτελεί ένα άριστο πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών από
τις/τους μαθήτριες/μαθητές το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έμπρακτο και
αποτελεσματικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμπλέξουν τις/τους
μαθήτριες/μαθητές τους σε δραστηριότητες δημιουργίας και ανάπτυξης εννοιολογικών
χαρτών. Ειδικότερα, η συνδυασμένη αυτή εφαρμογή των δύο μεθόδων συνεργασίας για
τις/τους μαθήτριες/μαθητές ενθάρρυνε τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ τους, εστίασε στην ανάπτυξη της κριτικής τους
ικανότητας και τις/τους δημιούργησε ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ισχυρής θέλησης για την
ενασχόλησή τους με το έργο που δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν.
Τέλος, αναστοχαζόμενοι στη διαδικασία υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης που
παραπάνω περιγράφηκε μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι, για να καταστεί μία ομαδική
εργασία των μαθητριών/μαθητών αποτελεσματική, απαιτεί αρκετό χρόνο από την/τον
εκπαιδευτικό έτσι ώστε να θέσει και να ιεραρχήσει τους στόχους της διδασκαλίας της/του,
να σκεφτεί το πλαίσιο που θα εμπλέξει τις/τους μαθήτριες/μαθητές της/του και να δομήσει
με σαφήνεια τις δραστηριότητες εκείνες που θα υλοποιήσουν τους στόχους του μαθήματος
μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο εργασίας που θα ορίζει με σαφήνεια τη μεθοδολογία που
θα ακολουθηθεί και τον τρόπο που θα εργαστούν οι μαθήτριες/μαθητές, προσφέροντας,
έτσι, την ευκαιρία μιας άρτιας συνεργασίας και ποιοτικής μάθησης για τις
μαθήτριες/μαθητές της/του.
Απώτερος σκοπός είναι η επέκταση της εφαρμογής της εννοιολογικής χαρτογράφησης
στη διδασκαλία και άλλων εννοιών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και θεματικών
περιοχών έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης που προτείνεται
για την ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές με τη
συνδυασμένη χρήση των στρατηγικών μεθόδων συνεργασίας «Σκέψου-ΣυνεργάσουΜοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable).
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια διδακτική παρέμβαση συνεργατικής σχεδίασης ψηφιακής
παρουσίασης με την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων MS PowerPoint και σχετίζεται με την
έννοια της Μικροβιακής επιμόλυνσης των τροφίμων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχεδιάστηκε στα
πλαίσια του προγράμματος «EduForHealth». Υλοποιήθηκε σε δέκα (10) μαθητές και μαθήτριες της Γ’
και Δ’ τάξης του Δημοτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Η
υλοποίηση της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε με μεθόδους μάθησης βασισμένες στη συνεργασία
των μαθητών όπως η «Jigsaw» σε συνδυασμό με τη μέθοδο «Στρογγυλή Τράπεζα», ενώ παράλληλα για
τον σχεδιασμό της ακολουθήθηκαν από τους μαθητές ορισμένες αρχές κατασκευής ψηφιακής αφίσας.
Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας μιας ψηφιακής παρουσίασης από τους μαθητές αναδείχθηκε η
αποτελεσματικότητα της δημιουργίας ψηφιακών παρουσιάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία με την
εφαρμογή των προαναφερθέντων μεθόδων συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε πως οι
μαθητές αποκόμισαν πολλά οφέλη από τη συμμετοχή τους και την εργασία τους στην ομάδα.
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή παρουσίαση, ομαδοσυνεργατική μάθηση, μόλυνση τροφίμων

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη κοινωνία η τεχνολογία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από
ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, ηλικιών και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
(Wiebe et al., 2007). Το Διαδίκτυο, τα iPods, τα έξυπνα τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί πίνακες
και άλλα νέα τεχνολογικά εργαλεία έχουν αλλάξει σημαντικά τη διδασκαλία και τη μάθηση
από την πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Adams, 2012). Η ένταξη των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί στόχο πολλών χωρών στον κόσμο
(Μικρόπουλος, 2006) και θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών
(Wiebe et al., 2007). Τα κατάλληλα σχεδιασμένα ψηφιακά περιβάλλοντα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία για τη διδασκαλία
και τη μάθηση όλων των γνωστικών αντικειμένων (Kordaki, 2004).
Όμως, σύμφωνα με τους Johnson και Johnson (1999) η μάθηση επίσης προωθείται και
διευκολύνεται μέσα στην ομάδα. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα
περιβάλλον συνεργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης διδακτικής (Scardamalia
& Bereiter, 1994). Η εργασία μέσα στην ομάδα προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των
μελών της ομάδας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής
σκέψης, της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των μαθητών (Komis et al., 2002;
Ματσαγγούρας, 2006). Προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθά η χρήση και η αξιοποίηση των
υπολογιστών αφού σύμφωνα με τους Komis et al. (2002) η συνεργατική μάθηση που
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 111-119, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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βασίζεται σε διάφορες εφαρμογές των υπολογιστών μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση
των κοινωνικο-γνωστικών διαδικασιών και την απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές.

Τεχνολογίες Ψηφιακής παρουσίασης διαφανειών
Αν και σήμερα υπάρχουν στην αγορά αρκετά λογισμικά παρουσιάσεων, το PowerPoint έχει
επικρατήσει ως ονομασία για την περιγραφή λογισμικών διαφανειών (Wiebe et al., 2007).
Το MS PowerPoint θεωρείται σήμερα ως το πιο διαδεδομένο εργαλείο παρουσιάσεων ανά
τον κόσμο (Szaboa & Hastings, 2000; Berk, 2011; Liu et al., 2016). Η χρήση του PowerPoint
ως μαθησιακού εργαλείου -μέσω της δημιουργίας παρουσιάσεων- στην εκπαίδευση
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια πως έχει αυξηθεί (Wiebe et al., 2007).
Το PowerPoint είναι ένα από τα πιο συνήθη εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα
στην εκπαίδευση αφού μέσω αυτού προβάλλονται στους μαθητές διαφάνειες, βίντεο και
κινούμενα σχέδια (Reuss et al., 2008). Τα εργαλεία των λογισμικών διαφανειών παρέχουν τη
δυνατότητα ενσωμάτωσης όχι μόνο στατικών κειμένων και γραφικών αλλά και κινούμενων
σχεδίων, βίντεο και ήχου είτε με τη μορφή μουσικής είτε αφήγησης (Wiebe et al., 2007).
Επιπλέον, τα πρότυπα των διαφανειών επιτρέπουν την ενσωμάτωση κειμένου και γραφικών
ώστε να εξασφαλίζουν την επιθυμητή περιεκτικότητα με τρόπο που να κινητοποιεί τον
μαθητή (Tufte, 2003). Είναι κοινή παραδοχή ότι με την ενσωμάτωση κειμένων με γραφικά
και βίντεο μπορεί να δημιουργηθεί μια παρουσίαση που να είναι εντυπωσιακή και
συναρπαστική για τον μαθητή (Ibid). Το PowerPoint, σύμφωνα με την Adams (2012),
αποτελεί ένα χρήσιμο γνωστικά εργαλείο και ειδικά όταν οι ηλεκτρονικοί του φάκελοι ή οι
διαφάνειές του μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για ανασκόπηση. Επιπλέον, το
PowerPoint είναι το πιο γνωστό εργαλείο μεταφοράς περιεχομένου παγκοσμίως (Wiebe et
al., 2007).
Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν δείξει πως η χρήση του PowerPoint κατά τη
διδασκαλία επηρεάζει θετικά την επίδοση των μαθητών (Lowry, 1999) ενώ αυξάνει τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης και την κατανόηση του προς μάθηση
αντικειμένου (Szaboa & Hastings, 2000). Ο Petersen (2000) αναφέρει πως οι διαφάνειες του
PowerPoint παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης ενσωμάτωσης ακουστικών και οπτικών
ερεθισμάτων τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης
να κατανοήσουν το περιεχόμενο του θέματος που κάθε φορά παρουσιάζεται. Όμως, ο ίδιος
ερευνητής τονίζει, πως αν και αυτά τα χαρακτηριστικά του PowerPoint μπορούν να κάνουν
το προς μάθηση αντικείμενο πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό, παρόλα αυτά, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τόσο οι συναισθηματικές όσο και οι γνωστικές διαστάσεις της μάθησης
(Ibid). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι (Wiebe et al., 2007) τονίζοντας πως η
τεχνολογία και ιδιαίτερα το PowerPoint δεν είναι πανάκεια, αλλά θα πρέπει ο
εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία του μια πληθώρα από εκπαιδευτικά
εργαλεία και στρατηγικές για τη διδασκαλία είτε αυτή γίνεται σε ένα εικονικό είτε σε ένα
παραδοσιακό περιβάλλον. Ορισμένες έρευνες επίσης υποστηρίζουν πως η χρήση του
PowerPoint στη διδασκαλία δεν έχει καμιά σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών
(Daniels, 1999; Szaboa & Hastings, 2000), ενώ υπάρχουν και άλλες έρευνες που
υποστηρίζουν πως το PowerPoint δεν βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
μαθητών, αλλά τους επηρεάζει ώστε να σκέφτονται με έναν γραμμικό τρόπο, και επιπλέον,
δεν διευκολύνει την επικοινωνία και τη συζήτηση μεταξύ τους (Tufte, 2003; Craig &
Amernic, 2006). Συνεπώς, είτε η διδασκαλία είναι εικονική είτε παραδοσιακή το PowerPoint
θα πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στη διδασκαλία (Zemsky & Massey, 2004).
Εξάλλου, έχει ευρέως αναγνωρισθεί το ότι οι πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές
στρατηγικές στηρίζονται στον ενεργητικό ρόλο του μαθητή σε πλαίσια διερευνητικών
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δραστηριοτήτων (Jonassen, 1994; Bruner, 1990). Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει πως οι μαθητές
γενικά αντιμετωπίζουν το PowerPoint με μια θετική στάση (Daniels, 1999). Για το λόγο αυτό,
το PowerPoint μπορεί να υιοθετηθεί προσεκτικά σε μια σύγχρονη διδασκαλία αφού
προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα όπως την ευκολία στη χρήση του, το χρόνο απόδοσης, την
καθαρότητά του, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και άλλων πολυμέσων, το γεγονός ότι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε τάξεις με πολλούς μαθητές και ότι μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες
διδακτικές προσεγγίσεις (Liu et al., 2016).

Το πρόγραμμα «EduForHealth» - Περιγραφή του πλαισίου της διδακτικής
παρέμβασης
Το πρόγραμμα «EduForHealth» με τίτλο: «Let’s make it better! Raising the awareness of the triad
nutrition-health-food safety in school education», εκπονήθηκε από εκπαιδευτικά ιδρύματα και
Πανεπιστήμια 6 διαφορετικών χωρών (Ρουμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Κροατία, Ισπανία
και Τουρκία) (EduForHealth, 2014). Στόχος του προγράμματος ήταν η σύνδεση της
Επιστήμης των Τροφίμων με την Εκπαίδευση και η ένταξή της στη ζωή των νέων ανθρώπων
με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία (Ibid). Η παρουσία ασθενειών που
σχετίζονται με τα τρόφιμα και γενικότερα με τη διατροφή και βρίσκονται σε μεγάλη αύξηση
αποτελεί μια πρόκληση για τη σημερινή εκπαίδευση (Ibid). Συνεπώς, θεωρείται απαραίτητο
να πραγματοποιηθούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης
προκειμένου να διασφαλισθεί μια πιο ποιοτική και υγιής ζωή για τους Ευρωπαίους πολίτες
(Ibid).
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, με βάση δέκα επιμορφωτικές ενότητες που
αφορούσαν στη Διατροφή, στην Υγεία και στην Ασφάλεια των Τροφίμων, προτείνονται
δραστηριότητες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τους τον εμπλουτισμό
των γνώσεων των μαθητών με υγιείς και διά βίου συνήθειες που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη της υγείας και της ευημερίας τους (Ibid).
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η δραστηριότητα για την εφαρμογή και εμπέδωση
θεμάτων που σχετίζονται με τη μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων. Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μια εμπλουτισμένη μορφή της δραστηριότητας που
σχεδιάστηκε στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, υλοποιήθηκε σε δέκα (10) μαθητές
και μαθήτριες της Γ’ και Δ’ Τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας και θα παρουσιαστεί εκτενώς παρακάτω. Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με τη
γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος «EduForHealth», με τη φιλοσοφία του σεναρίου
που σχεδιάστηκε για την πέμπτη επιμορφωτική ενότητα του προγράμματος και αφορά
στους κινδύνους για την υγεία από την κατανάλωση των τροφίμων. Η δραστηριότητα που
περιγράφεται στον παρόν άρθρο αποτελεί μία από τις εννιά (9) μαθησιακές δραστηριότητες
που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια ενός διδακτικού σεναρίου για την πέμπτη επιμορφωτική
ενότητα και επιλέχθηκε αφού συνδύαζε πολλά πλεονεκτήματα όπως:
(α) την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης
(Komis et al., 2002; Ματσαγγούρας, 2006),
(β) τη χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, η οποία αυξάνει το ενδιαφέρον των
μαθητών για να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Szaboa, & Hastings, 2000) με
σκοπό να βελτιώνεται η διαδικασία της μάθησης (Wiebe et al, 2007),
(γ) τη δυνατότητα συνεργασίας, ανάπτυξης της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ
των μαθητών (Johnson & Johnson, 1999) και
(δ) την ευκολία στη χρήση του λογισμικού MS PowerPoint από τους μαθητές, το οποίο
ταυτόχρονα μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις (Liu et al., 2016).
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Για το σχεδιασμό του σεναρίου διδασκαλίας ελήφθησαν υπόψη ομαδοσυνεργατικές
στρατηγικές διδασκαλίας συναφείς με την εποικοδομιστική μάθηση, οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες φάσεις του σεναρίου και περιελάμβαναν μια σειρά από
δραστηριότητες με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και λογική σειρά και οι οποίες
σχεδιάστηκαν ώστε να βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων του σεναρίου που
προαναφέρθηκε (Ματσαγγούρας, 2001).

Περιγραφή του πλαισίου της διδακτικής παρέμβασης
Στο πλαίσιο του προγράμματος «EduForHealth» σχεδιάστηκε ένα σενάριο εννιά (9)
διδακτικών ωρών για την ενότητα 5 με τίτλο: «Οι κίνδυνοι για την υγεία από την
κατανάλωση τροφίμων». Το σενάριο στόχευε στο να κατανοήσουν οι μαθητές πιθανούς
τρόπους με τους οποίους μπορούν να μολυνθούν τα τρόφιμα καθώς και τις αρνητικές
επιπτώσεις που προκύπτουν για την υγεία των ανθρώπων ύστερα από την κατανάλωση
μολυσμένων τροφίμων. Ακόμα, στόχος του σεναρίου ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές
τρόπους προστασίας και πρόληψης σχετικούς με την ασφάλεια των τροφίμων για την
αποφυγή τροφικών ασθενειών καθώς και τρόπους για τη σωστή συντήρησή τους στο ψυγείο
προκειμένου να αποφεύγεται η αλλοίωσή τους ή η μόλυνσή τους. Απώτερος σκοπός του
σεναρίου αυτού ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές πως η κατανάλωση τροφίμων που μπορεί
να έχουν μολυνθεί από μικροοργανισμούς, φυσικές ή χημικές αιτίες ελλοχεύει πολλούς
κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.
Το σενάριο που σχεδιάστηκε για αυτόν τον σκοπό περιελάμβανε εννιά (9)
δραστηριότητες εκ των οποίων η τελευταία ήταν η τελική δραστηριότητα αξιολόγησης. Το
σενάριο συνδέθηκε διαθεματικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Γλώσσα, η Μελέτη
Περιβάλλοντος, οι Τ.Π.Ε. και η Ευέλικτη Ζώνη. Η διδακτική μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε ήταν η εργασία σε ομάδες και η διερευνητική προσέγγιση, στα πλαίσια
σύγχρονων εποικοδομιστικών θεωρήσεων για τη γνώση και τη μάθηση, δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα -σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου- στην ενεργό εμπλοκή
των μαθητών. Τέλος, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου αξιοποιήθηκαν
διάφορα μέσα και πόροι όπως φύλλα εργασίας, φύλλο αξιολόγησης, υπολογιστές,
βιντεοπροβολέας, ψηφιακές αφηγήσεις, λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων PowerPoint
και το λογισμικό Scratch (https://scratch.mit.edu/).
Οι δραστηριότητες του σεναρίου σχεδιάστηκαν με βάση τις εξής φάσεις διδασκαλίας:
1. Προετοιμασία (α. συναισθηματική προετοιμασία και β. γνωσιολογική
προετοιμασία)
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα – Επεξεργασία δεδομένων - Συμπεράσματα
3. Εφαρμογή – Εμπέδωση της νέας γνώσης
4. Επέκταση - Αναστοχασμός - Ανακεφαλαίωση
5. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης

Δραστηριότητα ομαδοσυνεργατικής σχεδίασης ψηφιακής παρουσίασης με την
αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων MS PowerPoint
Στις φάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων και της εφαρμογής και εμπέδωσης της νέας
γνώσης του σεναρίου ζητήθηκε από τους μαθητές η δημιουργία μιας ψηφιακής
παρουσίασης. Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία της ψηφιακής παρουσίασης, οι μαθητές
της τάξης κλήθηκαν να δημιουργήσουν στο λογισμικό MS PowerPoint μια παρουσίαση με
θέμα: «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφών». Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε
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με τη μέθοδο μάθησης με βάση τη συνεργασία των μαθητών «Jigsaw» (Aronson et al., 1978)
και συνδυάστηκε με τη μέθοδο μάθησης βασισμένη στη συνεργασία των μαθητών
«Στρογγυλή Τράπεζα» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001), ενώ παράλληλα
για τον σχεδιασμό της ακολουθήθηκαν από τους μαθητές ορισμένες αρχές κατασκευής
ψηφιακής αφίσας (Κορδάκη, 2017). Πιο αναλυτικά, με βάση τη μέθοδο μάθησης βασισμένη
στη συνεργασία των μαθητών «Jigsaw» (Aronson et al., 1978), η κεντρική παρουσίαση
χωρίστηκε σε 3 μικρότερες υποενότητες: (α) «Τα 4 είδη της μικροβιακής επιμόλυνσης», (β)
«Πηγές μόλυνσης των τροφίμων με παθογόνα βακτήρια» και (γ) «Άλλες πηγές μόλυνσης
των τροφίμων με παθογόνα βακτήρια».
Χωρισμός των μαθητών σε 3-μελείς ομάδες: Σε κάθε μέλος της κάθε ομάδας ανατέθηκε η μελέτη
μιας υποενότητας –από αυτές που προαναφέρθηκαν- και δόθηκε κατάλληλο πληροφοριακό
υλικό (το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα αυτού του άρθρου), ώστε κάθε μαθητής να
γίνει «ειδήμονας» της δικής του υποενότητας. Για την υλοποίηση της παρούσας
δραστηριότητας, οι μαθητές σχημάτισαν δύο τριμελείς ομάδες και μία τετραμελή ομάδα.
Δημιουργία ομάδων «ειδημόνων»: Κατόπιν, για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν
στη νέα γνώση, συγκεντρώθηκαν -από κάθε ομάδα- όλοι οι μαθητές που είχαν αναλάβει την
ίδια υποενότητα και δημιούργησαν μια δική τους καινούρια ομάδα προκειμένου να: (α)
μελετήσουν μαζί την υποενότητα που είχαν αναλάβει και να γίνουν «ειδήμονες» σε αυτήν,
(β) δημιουργήσουν στο λογισμικό MS PowerPoint μια διαφάνεια για το υπο-θέμα που
είχαν αναλάβει, (γ) βρουν τρόπους για να το διδάξουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους
καθώς και τρόπους για να αξιολογήσουν αν αυτό έγινε κατανοητό από αυτούς.
Υλοποίηση της ψηφιακής παρουσίασης: Για την εφαρμογή και την εμπέδωση της νέας γνώσης,
αφού μελετήθηκε η κάθε υποενότητα από τα μέλη της κάθε ομάδας «ειδημόνων», οι μαθητές
ακολουθώντας τις αρχές κατασκευής ψηφιακής αφίσας (Κορδάκη, 2017), θα έπρεπε να
δημιουργήσουν μια διαφάνεια ανά ομάδα «ειδημόνων». Αναλυτικότερα, τους δόθηκε
χρόνος περίπου 5-10 λεπτών. Εκείνοι στη συνέχεια έπρεπε ατομικά να σκεφτούν για το τι
και το πώς θα αναπαριστούσαν στη διαφάνεια της ομάδας τους, τις απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά με την υποενότητα που είχε αναλάβει η ομάδα τους και ήταν σχετικές
με το θέμα που τους είχε δοθεί. Κατόπιν, συζήτησαν μεταξύ τους και αντάλλαξαν ιδέες και
σκέψεις στην ολομέλεια της ομάδας και από κοινού αποφάσισαν πώς θα ήταν η τελική
μορφή της διαφάνειάς τους, ποια στοιχεία θα ανέγραφε ή ποιες εικόνες θα
χρησιμοποιούσαν κτλ. Όσον αφορά στον τρόπο εργασίας τους, κάθε μαθητής από κάθε
ομάδα «ειδημόνων» -σύμφωνα με τη μέθοδο μάθησης με βάση τη συνεργασία των μαθητών
«Στρογγυλή Τράπεζα» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001)- με τη σειρά
ανέφερε με μια κουκκίδα στη διαφάνεια μια πληροφορία που ήταν χρήσιμη για να
ολοκληρωθεί η παρουσίαση της υποενότητας που είχε αναλάβει η ομάδα του. Επιπλέον,
προτάθηκε στους μαθητές να επιλέξει καθένας τους ένα δικό του χρώμα γραμματοσειράς για
να γράψει τη δική του πληροφορία στη διαφάνεια, ώστε η εκπαιδευτικός να μπορούσε
γρήγορα να έχει σαφή εικόνα για την εργασία κάθε μαθητή (βλ. Εικόνα 1).

1η Ομάδα
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2η Ομάδα

3η Ομάδα

Εικόνα 1. Οι διαφάνειες που δημιουργήθηκαν από τις/τους μαθήτριες/μαθητές
Επιστροφή στις αρχικές ομάδες: Στη συνέχεια, κάθε μαθητής επέστρεψε στην αρχική του ομάδα.
Εκεί δίδαξε και πληροφόρησε τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας του για το θέμα της
υποενότητας που ανέλαβε από την κεντρική παρουσίαση και για το οποίο είχε γίνει
«ειδήμονας». Κάθε μαθητής, επίσης, παρουσίασε τη διαφάνεια που είχε σχεδιάσει η ομάδα
«ειδημόνων» στην οποία ανήκε. Σκοπός αυτής της στρατηγικής μάθησης που βασίζεται στη
συνεργασία των μαθητών ήταν όλοι οι μαθητές από κάθε αρχική ομάδα να έχουν αποκτήσει
γνώσεις για όλες τις επιμέρους υποενότητες που αφορούσαν τη μικροβιακή επιμόλυνση των
τροφίμων στο τέλος της δραστηριότητας. Τέλος, κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη να ελέγξει αν
όλα τα μέλη της είχαν κατανοήσει σε βάθος όλο το κείμενο. Αυτό πραγματοποιήθηκε
απαντώντας προφορικά σε ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούσαν όλο το κείμενο που είχαν
επεξεργαστεί. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις κατανόησης διατυπώθηκαν από τους μαθητές
που ήταν «ειδήμονες» για την κάθε υποενότητα και ήταν αποτέλεσμα ομαδοσυνεργατικής
εργασίας των μαθητών. Η αξιολόγηση των μαθητών ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός
κατανόησης του προς μάθηση θέματος βασίστηκε στην προσωπική παρατήρηση της
εκπαιδευτικού, στις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στους συμμαθητές τους, καθώς και
στη συζήτηση που είχαν μεταξύ τους τα μέλη κάθε ομάδας στα πλαίσια του διαλόγου και της
συνεργασίας που αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Στο τέλος της δραστηριότητας, συνδυάστηκαν από κάθε ομάδα οι επιμέρους διαφάνειες
που είχαν δημιουργήσει οι ομάδες «ειδημόνων» και ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του
κεντρικού θέματος «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφών», μέσω του λογισμικού
παρουσιάσεων MS PowerPoint. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των ομάδων των μαθητών και

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

117

της εκπαιδευτικού ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης των εννοιών που
επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Στο τέλος της δραστηριότητας οι διαφάνειες που ετοίμασαν οι ομάδες προβλήθηκαν στην
ολομέλεια της τάξης ώστε όλοι οι μαθητές να δουν τις διαφάνειες που ετοίμασαν όλες οι
ομάδες και να μάθουν για τη μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων εργαζόμενοι στο
λογισμικό του MS PowerPoint καθώς και να λάβουν μια ανατροφοδότηση σχετικά με την
εργασία τους μέσα στις ομάδες. Η παραπάνω δραστηριότητα είχε διάρκεια 135’.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια συνεργατική δραστηριότητα για την εφαρμογή
και εμπέδωση θεμάτων που σχετίζονται με τους κινδύνους για την υγεία από την
κατανάλωση τροφίμων και ειδικότερα για τη μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων.
Σκοπός ήταν η δημιουργία μιας ψηφιακής παρουσίασης με την αξιοποίηση του λογισμικού
παρουσιάσεων MS PowerPoint με τη χρήση των μεθόδων μάθησης βασισμένες στη
συνεργασία των μαθητών «Jigsaw» (Aronson et al., 1978) και «Στρογγυλή Τράπεζα»
(Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001), οι οποίες συνδυάστηκαν από τους
μαθητές με ορισμένες αρχές κατασκευής ψηφιακής αφίσας (Κορδάκη, 2017) ώστε να
κατανοήσουν καλύτερα το θέμα που διδάχθηκαν.
Έχοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων του σεναρίου, τις ψηφιακές
παρουσιάσεις που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, τη συζήτηση που ακολούθησε
μετά το πέρας της δραστηριότητας για τις παρουσιάσεις που οι μαθητές ετοίμασαν, καθώς
και τον τρόπο που εργάστηκαν στις ομάδες τους και τα φύλλα εργασίας τα οποία
συμπλήρωσαν, φάνηκε πως οι μαθητές κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό πιθανούς τρόπους με
τους οποίους μπορούν να μολυνθούν τα τρόφιμα, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που
προκύπτουν για την υγεία των ανθρώπων ύστερα από την κατανάλωσή τους.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί πως η εφαρμογή των μεθόδων μάθησης
βασισμένες στη συνεργασία των μαθητών «Jigsaw» (Aronson et al., 1978) και «Στρογγυλή
Τράπεζα» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001) σε συνδυασμό με ορισμένες
αρχές κατασκευής ψηφιακής αφίσας (Κορδάκη, 2017) βοήθησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση
της ψηφιακής παρουσίασης εκ μέρους των μαθητών καθώς και στην κατανόηση των
εννοιών που σχετίζονται με το θέμα της μικροβιακής επιμόλυνσης των τροφίμων και τις
αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στην υγεία των ανθρώπων.
Ειδικότερα, μέσα από τη χρήση της Τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα τη χρήση του
λογισμικού ψηφιακών παρουσιάσεων MS PowerPoint, για τη δημιουργία μιας ψηφιακής
παρουσίασης, καθώς και την εργασία τους σε ομάδες, την οποία υλοποίησαν με τις μεθόδους
μάθησης που προαναφέρθηκαν βασισμένες στη συνεργασία των μαθητών, θα μπορούσαμε
να ισχυρισθούμε ότι οι μαθητές αποκόμισαν πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη. Συγκεκριμένα,
ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και ο διάλογος με τα άλλα μέλη
της ομάδας τους γεγονός, που τους οδήγησε στην ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων, στην
καλύτερη επεξεργασία και εμπέδωση του θέματος που επεξεργάζονταν, στην καλλιέργεια
της κριτικής τους σκέψης, στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μέσα στην τάξη, ενώ η
χρήση της Τεχνολογίας κινητοποίησε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον τους για τη
μαθησιακή διαδικασία και την κατάκτηση της νέας γνώσης.
Ακόμα, θα μπορούσε να αναφερθεί πως ο συνδυασμός των μεθόδων μάθησης με βάση τη
συνεργασία των μαθητών «Jigsaw» (Aronson et al., 1978) και «Στρογγυλή Τράπεζα»
(Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001) παράλληλα με την εφαρμογή των αρχών
κατασκευής ψηφιακής αφίσας (Κορδάκη, 2017) θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόταση για
τη δημιουργία και την υλοποίηση ψηφιακών παρουσιάσεων από τους μαθητές μέσα στην
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τάξη στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού η εφαρμογή τους είχε τόσο
παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά οφέλη για τους μαθητές όσο και κοινωνικά.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως χρειάζεται να προϋπάρχει μια συγκεκριμένη
μεθοδολογία για το σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων και για την υλοποίησή
τους στην τάξη καθώς και ενθάρρυνση, εμψύχωση και καθοδήγηση των μαθητών από την
πλευρά των εκπαιδευτικών -όπου κρίνεται απαραίτητο- για την καλύτερη επίλυση
οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσκολίας προκύψει ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η
μαθησιακή πορεία και η κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές.
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη
συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην υγεία. Με τη χρήση
συνδυασμού ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, φύλλων εργασίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,
δεκατρείς μαθητές Στ’ Τάξης Δημοτικού πραγματοποίησαν την κατασκευή του παιχνιδιού αυτού. Πιο
συγκεκριμένα ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός των συνεργατικών μεθόδων ‘Jigsaw’, ‘Εστιασμένη
Λίστα’ και ‘Στρογγυλή Τράπεζα’. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά ως προς την απόκτηση νέας γνώσης
σχετικά με τις τοξίνες, στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών λόγω της διαρκούς συνεργασίας
για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και στα κίνητρα για συμμετοχή, καθώς η δραστηριότητα αφορούσε
την κατασκευή παιχνιδιού. Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν πρόταση για κατασκευή
παιχνιδιού σε προγραμματιστικό περιβάλλον.
Λέξεις κλειδιά: Δημοτικό, παιχνίδια, ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατική μάθηση, Αγωγή Υγείας

Εισαγωγή
Η ανάγκη καλλιέργειας ‘ήπιων’ δεξιοτήτων όπως η συνεργασία έχει πλέον αναγνωρισθεί ως
σημαντική στα πλαίσια των αυξημένων αναγκών του 21ου αιώνα. Όμως, μιας και οι
δεξιότητες της συνεργασίας δεν είναι έμφυτες στους ανθρώπους, οι μαθητές έχουν την
ανάγκη να μάθουν να συνεργάζονται. Για το σκοπό αυτό, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός
πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες και πιο αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές
(Cangelosi, 2014) και αυτό είναι μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που ο τελευταίος
αντιμετωπίζει (Tsay & Brady, 2010). Οι Romero, Usart, Ott & Earp (2012) αναφέρουν πως η
συνεργατική μάθηση είναι μια κατάσταση στην οποία περισσότεροι από ένας μαθητές
συμμετέχουν σε μια κοινή μαθησιακή δραστηριότητα δεσμευόμενοι στην επίτευξη ενός
κοινού στόχου. Η συνεργασία επιφέρει μια σειρά από σημαντικά θετικά αποτελέσματα στη
μάθηση τα οποία εντοπίζονται στη επίδοση, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar & Dochy, 2013).
Σε αυτό το σημείο αξίζει επίσης να αναφερθει το ότι η συμμετοχή των μαθητών σε
ουσιαστικές και διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες παίζει σημαντικό ρόλο στη
μάθηση οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου (Jonassen, 1994; Land and Hannafin, 2000).
Τα παιχνίδια έχουν διαχρονικά καθιερωθεί ως ένα σημαντικό όχημα για την εκπαίδευση
(Crawford, 1982), ενώ αποτελούν μία από τις πιο διασκεδαστικές και παρακινητικές
δραστηριότητες για τους νέους (McFarlane and Sakellariou, 2002). Παράλληλα, τα παιχνίδια
ενθαρρύνουν σημαντικά την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των
μαθητών (DeVries, 2004). Έχει ακόμη αναφερθεί η θετική συμβολή της χρήσης παιχνιδιών
σε μια σειρά από θέματα όπως η αυτοαποτελεσματικότητα, οι στάσεις, τα κίνητρα μάθησης
και η γνώση εννοιών της αριθμητικής (Meluso, Zheng, Spires & Lester, 2011; Sung &
Hwang, 2012; Ramani & Siegler, 2008). Οι παίχτες, επίσης, μπορούν να βρεθούν στην
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 119-128, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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κατάσταση της «Ροής» δηλαδή σε «μία κατάσταση κατά την οποία συγκεντρώνονται τόσο
πολύ σε ένα αντικείμενο, οπότε τίποτα άλλο να μην τους απασχολεί»(Csikszentmihalyi,
1990).
Τα μαθησιακά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα
με τις θετικές Επιστήμες (STEM) και την υγεία να είναι τα πιο δημοφιλή (Boyle, Hainey,
Connolly, Gray, Earp, Ott, Lim, Ninaus, Ribeiro & Pereira, 2016).
Πληθώρα ερευνών έχει δείξει τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και τη μάθηση (Kordaki, 2003; 2010)
τα οποία φαίνεται ότι μεγιστοποιούνται, όταν οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε παιγνιώδεις
καταστάσεις (Kordaki, 2011). Ένα ‘καλό’ ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να δράσει ως
μετασχηματιστικό μαθησιακό εργαλείο για την υποστήριξη βαθιάς και ουσιαστικής μάθησης
(Shute &Ke, 2012). Ένα σοβαρό παιγνιώδες περιβάλλον μπορεί να προάγει τη μάθηση των
μαθητών με το να τους δημιουργήσει μαθησιακά κίνητρα, και να τους ωθήσει στην
ενεργητική επεξεργασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Erhel & Jamet, 2013). Τέτοια
περιβάλλοντα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του γνωστικού στυλ
των μαθητών, με θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Feldman, Monteserin & Amandi, 2014).
Τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή μπορεί να
αποτελέσουν ισχυρά περιβάλλοντα μάθησης, αφού μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση
καθώς παρέχουν ευκαιρίες για (Oblinger 2004; Kordaki, 2011): (α) πολυαισθητηριακή,
ενεργητική και πειραματική μάθηση, (β) ενεργοποίηση και χρήση της πρότερης γνώσης με
σκοπό την εξέλιξη, (γ) αυτό- διόρθωση δίνοντας άμεση ανατροφοδότηση στις ενέργειες των
μαθητών, (δ) αυτοαξιολόγηση κάνοντας χρήση μηχανισμών βαθμολόγησης, (ε) απόκτηση
ουσιαστικών μαθησιακών δεξιοτήτων όπως η λογική και η κριτική σκέψη καθώς επίσης, και
αυτές της επίλυσης προβλήματος (McFarlane et al., 2002), (στ) μάθηση με διαφορετικούς
τρόπους από αυτούς που συχνά παρατηρούνται στα σχολεία (Kirriemuir and McFarlane,
2004) και (ζ)παρακίνηση και αλληλεπίδραση με βάση τον υπολογιστή.
Γενικά, η κονστρουκτιβιστική μάθηση υποστηρίζεται από διάφορους τύπους
εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με τα καταλλήλως σχεδιασμένα παιχνίδια με κάρτες να είναι
ανάμεσα σε αυτά (Kamii & DeVries, 1980). Για παράδειγμα, κατά τον Gardinger (1987), τα
παιχνίδια με κάρτες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στη διατήρηση κι ανάπτυξη
βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων και σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές μεθόδους
μπορούν να τους ενθαρρύνουν στη μάθηση μαθηματικών εννοιών υψηλού επιπέδου. Στην
πραγματικότητα, τα παιχνίδια με κάρτες ανταποκρίνονται σε πολλές από τις αρχές του
Εθνικού συμβουλίου των εκπαιδευτικών των Μαθηματικών (National Council of Teachers
of Mathematics; NCTM, 2000-2004). Τέλος, αναφέρονται εκπαιδευτικά παιχνίδια με κάρτες,
ψηφιακής ή φυσικής μορφής, για τη μάθηση μιας σειράς γνωστικών αντικειμένων όπως: οι
γλώσσες, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η ιστορία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η
Αγωγή Υγείας, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών κ.α. (Kordaki, 2011; Klonari & Gousiou, 2014;
Kordaki, & Gousiou, 2016; 2017).
Για να μεγιστοποιηθεί, όμως, η πιθανή επιτυχία της χρήσης ενός παιχνιδιού στη μάθηση,
έχει υποστηριχθεί, ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη
διαδικασία του σχεδιασμού τους (Sim, Horton & Read, 2015). Οι συμμετοχικές προσεγγίσεις
τόσο στο στάδιο της σύλληψης της γενικής ιδέας όσο και της κατασκευής πρωτοτύπων
μπορεί να είναι ωφέλιμη (Read, Gregory, MacFarlane, McManus, Gray & Patel, 2002).
Επεκτείνοντας την εποικοδομιστική θεώρηση για τη γνώση και τη μάθηση, οι Papert &
Harel, (1991) υπογραμμίζουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν οι ίδιοι ενσυνείδητα
συμμετέχουν στο να κατασκευάσουν κάτι. Η εποικοδομιστική θεώρηση προτείνει ισχυρή
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σύνδεση μεταξύ σχεδιασμού και μάθησης, με τα εποικοδομιστικά περιβάλλοντα μάθησης να
υποστηρίζουν πολλαπλά μαθησιακά στυλ και πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης
(Kafai & Resnick, 2011). Ο στόχος, πλέον, δεν είναι η ενσωμάτωση «μαθημάτων» απευθείας
στα παιχνίδια, αλλά η παροχή ευκαιριών στους μαθητές να κατασκευάσουν τα δικά τους
παιχνίδια και να κατασκευάσουν νέες σχέσεις με τη γνώση στα πλαίσια της διαδικασίας της
μάθησης (Kafai, 2006).
Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η σχεδίαση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με
στόχο την αξιοποίηση της συνεργατικής μάθησης για τη σχεδίαση εκπαιδευτικού παιχνιδιού
με κάρτες για τη μάθηση βασικών εννοιών Αγωγής Υγείας σχετικά με τις τοξίνες. Στην
επόμενη ενότητα θα γίνει παρουσίαση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που προαναφέρθηκε.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση
Την περασμένη σχολική χρονιά και με αφορμή τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+
"Let's make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in
school education" (EduForHealth): 2014-1-RO01-KA200-002931”, καλλιεργήθηκε και τελικά
πραγματοποιήθηκε η ιδέα να φτιάξουν συνεργατικά οι ίδιοι/ίδιες οι μαθητές/μαθήτριες το
δικό τους παιχνίδι, το οποίο τελικά θα χρησιμοποιούνταν για αξιολόγηση της νέας γνώσης
που απέκτησαν στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Γενικά, στο πρόγραμμα αυτό
δεκατρείς μαθητές/μαθήτριες της Στ’ Δημοτικού ενημερώθηκαν για διάφορα ζητήματα και
επεξεργάστηκαν πληροφορίες σχετικά την υγιεινή διατροφή, με έμφαση στην κατανόηση
του ρόλου των τοξινών στη ζωή του ατόμου. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεναρίου που
προαναφέρθηκε, οργανώθηκε μια συγκεκριμένη σειρά συνεργατικών δραστηριοτήτων. Ο
στόχος των δραστηριοτήτων αυτών ήταν, στο τέλος της παρέμβασης, οι μαθητές/μαθήτριες
να μάθουν για τις τοξίνες και πού μπορούν να εντοπιστούν, αλλά και να γνωρίσουν
ορισμένα είδη τοξινών, από τις τέσσερις κατηγορίες που υπάρχουν, και το κακό που μπορεί
να προκαλέσουν στον οργανισμό μας. Η τελευταία δραστηριότητα αφορούσε στην
συνεργατική κατασκευή ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που αποτελεί παραλλαγή του
γνωστού παιχνιδιού ‘Φιδάκι’. Οι στόχοι αυτής της παιγνιώδους δραστηριότητας ήταν να
υποστηρίξει τους μαθητές/μαθήτριες στο να γνωρίζουν :
(α) ορισμένα είδη των τοξινών και τι ακριβώς μπορεί να προκαλέσουν στην υγεία
μας,
(β) τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε, όσο αυτό είναι δυνατό, την
πρόσληψη των τοξινών από τον οργανισμό μας,
(γ) το ρόλο του νερού στην κατανάλωση των τροφών και στη διάδοση των
βλαβερών ουσιών.
Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ορισμένα Φύλλα Εργασίας τα οποία
περιελάμβαναν τα κείμενα προς επεξεργασία και οδηγίες για την σταδιακή κατασκευή του
παιχνιδιού, Φύλλο Αξιολόγησης- επιτραπέζιο παιχνίδι, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων(Powerpoint).
Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για την ολοκλήρωση της παρέμβασης ήταν οι
μαθητές/μαθήτριες να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το
λογισμικό Powerpoint.

Η μεθοδολογία της συνεργατικής κατασκευής του παιχνιδιού
Η μεθοδολογία συνεργατικής κατασκευής του παιχνιδιού ‘ο Φωτεινός Τοξινογνώστης’
αποτελεί συνδυασμό των συνεργατικών μεθόδων: Jigsaw (Aronson, Blaney, Sikes, Stephan
& Snapp1978; Κορδάκη, 2001), «Εστιασμένη Λίστα» (Angelo and Cross, 1993; Κορδάκη,
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2001) και «Στρογγυλή Τράπεζα» (Kagan, 1994; Κορδάκη, 2001). Κατά τη συνεργατική
μέθοδο Jigsaw, το θέμα που θα αντιμετωπιστεί μέσω της ομαδικής εργασίας χωρίζεται σε
υποθέματα. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες οι οποίες ονομάζονται πρώτα
αρχικές ομάδες. Κάθε αρχική ομάδα έχει τόσα μέλη όσα και τα υποθέματα που
προσδιορίστηκαν. Κάθε μέλος κάθε αρχικής ομάδας αναλαμβάνει να επεξεργαστεί ένα από
τα υποθέματα που προαναφέρθηκαν. Έπειτα, δημιουργούνται ομάδες «ειδημόνων», ατόμων
που προέρχονται δηλαδή από διαφορετικές αρχικές ομάδες, που έχουν όμως διαλέξει να
επεξεργαστούν το ίδιο υπο-θέμα. Οι μαθητές κάθε ομάδας ‘ειδημόνων’ μελετούν από κοινού
το θέμα τους, ώστε να μπορέσουν να το παρουσιάσουν όσο καλλίτερα γίνεται στη συνέχεια
στις αρχικές τους ομάδες. Αυτό είναι και το τελικό στάδιο της μεθόδου, η επιστροφή δηλαδή
των «ειδημόνων» στις αρχικές ομάδες τους ώστε να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν για
το υπο-θέμα τους τα υπόλοιπα μέλη της αρχικής ομάδας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και με τη
συνδυαστική εφαρμογή, εντός των φάσεων της μεθόδου Jigsaw και των άλλων μεθόδων που
προαναφέρθηκαν, η συνεργατική κατασκευή του παιχνιδιού έχει ως εξής:
Δημιουργία αρχικών ομάδων: Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός
μοιράζει σε κάθε μέλος της κάθε ομάδας από ένα κείμενο, προσέχοντας να είναι
διαφορετικό για τον/την καθένα/καθεμία. Συνολικά έχουν διαμορφωθεί πέντε κείμενα
σχετικά με ορισμένες κατηγορίες τοξινών, τον κίνδυνο αυτών για την υγεία και τον ρόλο
του νερού. Συγκεκριμένα, τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν το εξής περιεχόμενο:
(α) «Ο κίνδυνος των χημικών ουσιών στην κατανάλωση τροφίμων & Ο ρόλος του νερού
στην κατανάλωση τροφών»,
(β) «Φυσικές φυτικές τοξίνες & Μυκοτοξίνες»,
(γ) «Φυτοφάρμακα & Αυτο-δημιουργούμενες τοξίνες»,
(δ) «Βαρέα μέταλλα & Πηγές βαρέων μετάλλων», και
(ε) «Δηλητήρια προερχόμενα από τη βιομηχανία, Νιτρικά και νιτρώδη άλατα & Πώς
μπορούμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο κατανάλωσης χημικών ουσιών με υψηλή
τοξικότητα».
Κάθε κείμενο αντιστοιχεί σε μία «χρωματική» ομάδα, η οποία αναγράφεται στην αρχή
του κειμένου και αφορά σε 5 διαφορετικούς τύπους τοξινών. Το περιεχόμενο του κάθε
κειμένου προέκυψε από επεξεργασία του διδακτικού υλικού του προγράμματος Erasmus +.
Καθένας/Καθεμία μαθητής/μαθήτρια καλείται να επεξεργαστεί ατομικά το κείμενο που
του/της δόθηκε. Στη συνέχεια, φεύγει από την αρχική του/της ομάδα και αναζητά εντός
των συμμαθητών/συμμαθητριών της τάξης του/της, αυτούς/αυτές που ανήκουν στην ίδια
«χρωματική» ομάδα. Ο/Η καθένας/καθεμία μαθητής/μαθήτρια ανήκει τώρα σε μια από τις
νέες ομάδες τις λεγόμενες ‘ομάδες ειδημόνων’.
Δημιουργία ομάδων ειδημόνων: Δημιουργούνται 5 ομάδες ειδημόνων: η μπλε, η κόκκινη, η
πορτοκαλί, η κίτρινη και η πράσινη, των οποίων τα μέλη νωρίτερα έχουν επεξεργαστεί
ατομικά τα ίδια κείμενα και αυτό καλούνται να κάνουν και ομαδικά στις νέες τους ομάδες.
Η ΜΠΛΕ ομάδα ασχολείται με τον κίνδυνο των χημικών ουσιών στην κατανάλωση
τροφίμων και το ρόλο του νερού στην κατανάλωση τροφών, η ΚΟΚΚΙΝΗ με τις Φυσικές
φυτικές τοξίνες και τις Μυκοτοξίνες, η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ με τα Φυτοφάρμακα και τις Αυτοδημιουργούμενες τοξίνες, η ΚΙΤΡΙΝΗ με τα Βαρέα μέταλλα και η ΠΡΑΣΙΝΗ με τα
δηλητήρια τα προερχόμενα από τη βιομηχανία, τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα, αλλά και
πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο κατανάλωσης χημικών ουσιών με υψηλή
τοξικότητα.
Η κάθε «χρωματική» ομάδα συνεργάζεται για να επιλέξει τις πιο ουσιαστικές
πληροφορίες για το θέμα που έχει αναλάβει. Για να γίνει επιλογή των πληροφοριών αυτών,
ακολουθείται η μέθοδος της «Εστιασμένης Λίστας» (“Focused Listing”, Angelo and Cross,
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1993; Κορδάκη, 2009). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι μαθητές διαβάζουν ατομικά το κάθε
κείμενο, όντας μέσα στη χρωματική ομάδα- ομάδα «ειδημόνων», και κρατούν σημειώσεις με
τις κυριότερες λέξεις ή φράσεις, από αυτές που θέλουν να συμπεριλάβουν στην παρουσίαση
που θα κάνουν στην επόμενη φάση στις αρχικές τους ομάδες. Στη συνέχεια, αποφασίζουν
από κοινού στην ομάδα «ειδημόνων» τι τελικά θα περιέχει αυτή η παρουσίαση. Αμέσως
μετά, δίνεται η οδηγία στην κάθε χρωματική ομάδα να φτιάξει μια παρουσίαση τεσσάρων
διαφανειών, με την οποία θα ενημερώσουν τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες της αρχικής
ομάδας τους για το θέμα το οποίο μελέτησαν. Για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των
μαθητών/μαθητριών, ακολουθείται η συνεργατική μέθοδος της «Στρογγυλής Τράπεζας»
(‘Roundtable’; Kagan, 1994; Κορδάκη, 2001), με τον/την κάθε μαθητή/μαθήτρια να
φτιάχνει μία διαφάνεια, ο/η επόμενος/η τη δεύτερη, προσέχοντας που έχει σταματήσει ο/η
προηγούμενος/η κ.ο.κ. Στη συνέχεια κάθε μαθητής/μαθήτρια της ίδιας «χρωματικής»
ομάδας, ετοιμάζει ορισμένες ερωτήσεις, τις οποίες θεωρεί σημαντικές για το θέμα του, οι
οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια.

1
Εικόνα 1. Παράδειγμα έγχρωμης καρτέλας(της ΜΠΛΕ ομάδας) για διατύπωση
ερωτήσεων στο πίσω λευκό της μέρος.
Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός δίνει στην κάθε «χρωματική» ομάδα ένα Φύλλο
Εργασίας με πέντε έγχρωμα πλαίσια (βλ. Εικόνα 1) αριθμημένα από 1 έως 5 και τους/τις
καλεί να γράψουν στο πίσω λευκό μέρος μία ερώτηση που αφορά στο περιεχόμενο αυτών
των πληροφοριών που θα παρουσιάσουν στους/στις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους οταν
θα επιστρέψουν στις αρχικές τους ομάδες. Επίσης, τους δίνεται ένας πίνακας στα χρώματα
της ομάδας τους με αριθμημένες τις γραμμές από 1 έως 5 (βλ. Πίνακα 1) για να
καταγράψουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν.
Πίνακας 1. Παράδειγμα πίνακα διατύπωσης απαντήσεων (εδώ της ΜΠΛΕ ομάδας) στις
πέντε ερωτήσεις που διατύπωσε η κάθε ομάδα.
Απαντήσεις ερωτήσεων
1
2
3
4
5
Η οδηγία που τους δίνεται είναι οι ερωτήσεις να μπορούν να απαντηθούν με ΝΑΙ/ΟΧΙ
ή με δύο-τρεις λέξεις. Όλα τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τη «Στρογγυλή Τράπεζα»
(‘Roundtable’; Kagan, 1994; Κορδάκη, 2001), όπου ο/η καθένας/καθεμία κόβει ένα από τα
έγχρωμα πλαίσια που υπάρχουν στο Φύλλο Εργασίας και γράφουν στο πίσω λευκό μέρος
αυτών μία ερώτηση αλλά και την απάντησή της στο αντίστοιχο κελί του πίνακα. Στο τέλος
και χωρίς να γνωρίζουν το σκοπό της κατασκευής τους, παραδίδουν στον/στην
εκπαιδευτικό τις κάρτες αυτές και τον πίνακα, ώστε ο/η ίδιος/ίδια να ελέγξει για την
ορθότητά τους, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι δε θα απομνημονεύσουν τις απαντήσεις ή
δε θα τις πουν στους/στις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους.
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Επιστροφή στις αρχικές ομάδες: Στη συνέχεια, οι «ειδήμονες» έχοντας ετοιμάσει την
παρουσίασή τους και έχοντας παραδώσει τις καρτέλες με τις ερωτήσεις αλλά και τον πίνακα
απαντήσεων στον εκπαιδευτικό, φεύγουν από την ομάδα ‘ειδημόνων’ στην οποία
συμμετείχαν και επιστρέφουν στις αρχικές τους ομάδες. Εκεί, παρουσιάζουν με τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή την παρουσίαση που ετοίμασαν νωρίτερα και δέχονται ερωτήσεις
πάνω στο περιεχόμενό της.
Παίζοντας το παιχνίδι: Ο εκπαιδευτικός, έχοντας όλες τις καρτέλες με τις ερωτήσεις (5
χρωματικές ομάδες Χ 5 καρτέλες η καθεμία) και τον συγκεντρωτικό Πίνακα με τις
απαντήσεις, καλεί τους/τις μαθητές/μαθήτριες να παίξουν ένα παιχνίδι, όμοιο με το
γνωστό «Φιδάκι» (βλ. Εικόνα 2). Για τον έλεγχο των απαντήσεων, ο/η εκπαιδευτικός δίνει
στους/στις μαθητές/ μαθήτριες τον συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις απαντήσεις.
Νικητής/Νικήτρια είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στο 100.

Το Φύλλο Αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε
Ήρθε ώρα για παιχνίδι!!!! Ποιος είναι ο Φωτεινός Τοξινογνώστης;
Ακολούθησε τις οδηγίες που ακολουθούν και παίξε με την ομάδα σου το παρακάτω
παιχνίδι. Είναι σαν το γνωστό σου «Φιδάκι» αλλά με… επιπλέον κινδύνους!
Όποιος φτάσει πρώτος στο τέλος, παίρνει το βραβείο του «Φωτεινού Τοξινογνώστη»!
Ρίξε το ζάρι και προχώρησε το πιόνι σου τόσα βήματα όσα και ο αριθμός που θα φέρεις.
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Εικόνα 2. Το παιχνίδι «Φιδάκι», ειδικά διαμορφωμένο για τους σκοπούς του παιχνιδιού
με κάρτες.
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Αν βρεθείς σε σκάλα την ανεβαίνεις και καταλήγεις στο κουτί που σου δείχνει.
Αν βρεθείς στο κεφάλι του φιδιού, αυτό σε καταπίνει και βρίσκεσαι πάλι πίσω.
Σε κάποια από τα κουτιά θα δεις το σήμα μιας χρωματιστής κάρτας. Ανάλογα με το χρώμα, τραβάς
μια κάρτα από αυτές που φτιάχτηκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα και πρέπει να την απαντήσεις.
Για κάθε σωστή απάντηση προχώρα τρία βήματα , ενώ για κάθε λανθασμένη οπισθοχώρησε τρία.
Τοποθέτησε την κάρτα που τράβηξες κάτω από την αντίστοιχη στοίβα.

Αναστοχασμός της εκπαιδευτικού
Οι μαθητές/μαθήτριες στην αρχή του εκπαιδευτικού σεναρίου και όπως προέκυψε μέσα από
συγκεκριμένες δραστηριότητες αναδίφησης των πρότερων ιδεών, δεν είχαν γνώσεις γύρω
από τις τοξίνες, παρά μόνο ανέφεραν πως απλά είχαν ακούσει τη λέξη. Πολλοί/πολλές στην
αρχή έλεγαν ότι έχει να κάνει με κάτι τοξικό, προσπαθώντας να δώσουν τις δικές τους
ερμηνείες για αυτές μέσα από εύρεση λέξεων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Σταδιακά,
μέσω και άλλων συνεργατικών δραστηριοτήτων, ήρθαν σε επαφή με την έννοια των
τοξινών, με το πού μπορούν να εντοπιστούν αλλά και τις αιτίες δημιουργίας τους. Σε αυτές
τις αρχικές δραστηριότητες όμως δεν έγινε συστηματική αναφορά στα είδη των τοξινών, τι
ακριβώς μπορεί να προκαλέσουν στην υγεία μας, τι μπορούμε να κάνουμε για να
αποφύγουμε, όσο αυτό είναι δυνατό, την πρόσληψή τους, αλλά και το ρόλο του νερού στην
κατανάλωση των τροφών και στη διάδοση των βλαβερών ουσιών. Δηλαδή, οι
μαθητές/μαθήτριες πριν κατασκευάσουν το παιχνίδι δεν ήταν γνώστες των ζητημάτων που
προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές προχώρησαν στη μάθηση αυτών των ζητημάτων με
παιγνιώδη και συνεργατικό τρόπο μέσα από την τελευταία δραστηριότητα, την κατασκευή
της παραλλαγής του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Φιδάκι». Στα πρώτα στάδια της
δραστηριότητας αυτής, με την επεξεργασία κατάλληλα διαμορφωμένων κειμένων, τη
δημιουργία των ομάδων ειδημόνων αλλά και την παρουσίαση στους/στις
συμμαθητές/συμμαθήτριές τους, οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν όχι μόνο απλά να
διαβάσουν κάποια κείμενα, αλλά και να τα επεξεργαστούν, να είναι σε θέση να εξάγουν
βασικά συμπεράσματα από αυτά, να φτιάξουν ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους και τέλος
να τα παρουσιάσουν. Η ολοκλήρωση της δραστηριότητας επήλθε με την κατασκευή του
επιτραπέζιου παιχνιδιού. Αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά και την αξιολόγηση, όχι μόνο της
δραστηριότητας κατασκευής του παιχνιδιού, αλλά και ολόκληρου του εκπαιδευτικού
σεναρίου.
Αναφορικά με τη διαδικασία της κατασκευής του παιχνιδιού, οι μαθητές/μαθήτριες στην
αρχή έδειξαν μεγάλη δυσκολία στην επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού. Το
περιεχόμενο είχε σαφώς διαμορφωθεί έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των
συγκεκριμένων μαθητών/μαθητριών, δεν έπαυε όμως να είναι για αυτούς/αυτές δύσκολο,
καθώς δεν τους ήταν οικείο ως θέμα. Η διαδικασία, όμως, που ακολουθήθηκε φάνηκε πως
τους/τις βοήθησε πολύ. Συγκεκριμένα, δυσκολεύτηκαν όταν επεξεργάζονταν ατομικά τα
κείμενα στις αρχικές ομάδες, αλλά τα πήγαν καλύτερα όταν ήταν στις ομάδες ειδημόνων.
Ειδικά, αφού κράτησαν τις δικές τους σημειώσεις, με ζητήματα που ήταν αντιληπτά από
τους/τις ίδιους/ίδιες, συζητώντας ύστερα και με τους άλλους «ειδήμονες» στο θέμα,
επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στο να φτιάξουν μια πλήρη παρουσίαση για τους/τις
συμμαθητές/συμμαθήτριές τους. Όταν επέστρεψαν στις αρχικές ομάδες, οι
μαθητές/μαθήτριες προσπαθούσαν ιδιαίτερα να τους/τις κάνουν να κατανοήσουν αυτά
που έλεγαν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους. Η διαδικασία διήρκησε συνολικά
περίπου 4 διδακτικές ώρες. Το παιχνίδι δεν υλοποιήθηκε σε κάποιο λογισμικό διότι ακόμη
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δεν βρέθηκε κάποιο κατάλληλο ώστε να μην απαιτεί προγραμματιστική εμπειρία από τους
μαθητές αποτελεί όμως ένα πρότυπο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί και αυτό αποτελεί
πρόκληση για παραπέρα έρευνα.
Κατά τη διάρκεια του παιξίματος του επιτραπέζιου παιχνιδιού που κατασκεύασαν,
φάνηκε, πως οι μαθήτριες/μαθητές θυμούνταν το περιεχόμενο των ερωτήσεων που
κατασκεύασε η ομάδα «ειδημόνων» στην οποία ανήκαν, δυσκολεύονταν όμως να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που κατασκεύασαν οι
άλλες ομάδες. Ακόμα, οι
μαθήτριες/μαθητές έβρισκαν εύκολα και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν
με ζητήματα που είχαν επεξεργαστεί σε αρχικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού
σεναρίου, τα οποία υπήρχαν και στα κείμενα της δραστηριότητας αυτής. Όμως παρά το ότι
μπορεί να υπήρχαν δυσκολίες στην εύρεση μιας απάντησης, ο ενθουσιασμός ήταν αυτός που
κυριάρχησε.
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“BeMP”: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού
παιχνιδιού με θέμα την Κλασική Αθήνα στο σχεδιαστικό
περιβάλλον ChoiCo
Παναγιώτου Ευρύκλεια
euriklia_panagiotou@hotmail.com
Φιλόλογος

Περίληψη
Το άρθρο περιγράφει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο “BeMP”,
το οποίο αναπτύχθηκε στο ChoiCο, ένα σχεδιαστικό περιβάλλον δημιουργίας παιχνιδιών. Το “BeMP”
αποτελεί ένα παιχνίδι στο οποίο ο στόχος του παίκτη είναι να δημιουργήσει με τις επιλογές που θα
κάνει το καταλληλότερο προφίλ για έναν αθηναίο πολίτη προκειμένου να περάσει επιτυχώς τη
δοκιμασία – θεσμό του αττικού δικαίου- και να γίνει βουλευτής. Στο άρθρο περιγράφεται αναλυτικά η
αφετηρία και το σκεπτικό του σχεδιασμού, η παιδαγωγική του τεκμηρίωση καθώς και η λογική του
παιχνιδιού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του παιχνιδιού με το μαθησιακό περιεχόμενο και
τεκμηριώνεται η επιλογή του συγκεκριμένου περιεχόμενου, ως του καταλληλότερου για το παρόν
παιχνίδι.
Λέξεις κλειδιά: αρχαία ελληνικά, περιβάλλον σχεδιασμού ChoiCο, σχεδιασμός παιχνιδιού

Εισαγωγή
Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά παιχνίδια προκειμένου να εμπλέξουν τους
παίκτες- μαθητές με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία
που οδηγεί σε έντονη προσωπική δέσμευση τους με αποκορύφωμα την ολική τους
απορρόφησή (flow), οδήγησαν στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης πρότασης αναφορικά με
ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για μαθητές των πρώτων τάξεων του Λυκείου. Το παιχνίδι με
τίτλο «BeMP» αποσκοπεί να καλλιεργήσει βασικές δεξιότητες του 21 ου αιώνα όπως αυτές της
κριτικής σκέψης και της στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων. Στόχος είναι μέσα από την
αλληλεπίδραση οι μαθητές – παίκτες να έρθουν σε επαφή με αποσπάσματα
αρχαιοελληνικών κειμένων τα οποία θα πρέπει να αναλύσουν γλωσσικά αλλά και
πραγματικά προκειμένου να επιλέξουν τα κατάλληλα σημεία στο χάρτη, τα οποία θα τους
οδηγήσουν στην πολυπόθητη νίκη.

Θεωρητική τεκμηρίωση
Διαχρονικά, οι έννοιες «παιδί» και «παιχνίδι» συνδέονται άρρηκτα. Η δεύτερη, προερχόμενη
ετυμολογικά από την πρώτη, περιγράφει την κατ` εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα
δραστηριότητα των παιδιών που αποσκοπεί στη συναισθηματική τους ευχαρίστηση. Το
βασικότερο στοιχείο λοιπόν, άμεσα συνυφασμένο, με την έννοια του παιχνιδιού είναι η
διασκέδαση (Fizek, 2014). Όταν όμως γίνεται λόγος για εκπαιδευτικά παιχνίδια
(educational games) η διασκέδαση πρέπει να συνδυάζεται με την εκπαιδευτική δράση
τοποθετώντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βαθιά στην πλοκή του παιχνιδιού (Dondlinger,
2007). Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου στην καρδιά του παιχνιδιού αποτελεί
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 129-137, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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κεφαλαιώδη σημασία για την επιτυχία του (Kafai, 1996; Fisch, 2005). Πρόκειται για τη θέση
που με ένα απλοποιημένο παράδειγμα διατύπωσε ο Fisch (2005) αναφερόμενος σε ένα
υποθετικό παιχνίδι για την υγιεινή των δοντιών και τονίζοντας ότι ένα “edutainment”
παιχνίδι - στο οποίο οι παίκτες αφομοιώνουν τη γνώση είτε με πρακτικά
επαναλαμβανόμενες κινήσεις είτε επαναφέροντας στη μνήμη τους συνεχώς το ίδιο γεγονός
(Denis & Jouvelot, 2005)-, είναι παιδαγωγικά λιγότερο ωφέλιμο από ένα εκπαιδευτικό
(educational) παιχνίδι, στο οποίο ο παίκτης, αντί να βουρτσίζει διαρκώς με παρατεταμένα
πατημένο κλικ τα δόντια του μέχρι να φύγει η πλάκα, αλληλεπιδρά με σχεδιασμένες
προβληματικές και ανακαλύπτει τις αιτίες φθοράς των δοντιών συμπεραίνοντας τους
ορθούς κανόνες υγιεινής τους. Οδηγούμαστε έτσι στην ερευνητική διαπίστωση του Ke
(2009), ότι δηλαδή τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν αποσπούν τους μαθητές από τη μάθηση,
αλλά σχεδιασμένα σε κατάλληλα περιβάλλοντα μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο
μέρος αυτής, γιατί παρέχουν την ευκαιρία στον παίκτη να βιώσει μια παρόμοια κατάσταση
-μέσω της προσομοίωσης-, να την κατανοήσει, να αναζητήσει τη βέλτιστη λύση και να
αναστοχαστεί πάνω σε αυτήν, εφόσον παίζοντας συνειδητοποιεί τις συνέπειες των επιλογών
του.
Τα ψηφιακά παιχνίδια επομένως δομούνται πάνω σε συγκεκριμένες διαδικασίες
(processes), οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο και τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο η
συλλογιστική του παιχνιδιού αναδύει τους ισχυρισμούς των σχεδιαστών του για τον κόσμο,
καθώς το ψηφιακό παιχνίδι κατά τον Bogost (2008, σ. 119) «αποτελεί συνειδητή έκφραση
συγκεκριμένων αντιλήψεων και προοπτικών» αναπαριστώντας τις πολιτισμικές αξίες του
εκάστοτε σχεδιαστή. Στην πραγματικότητα μέσα σε ένα παιχνίδι ο πραγματικός κόσμος
απλοποιείται προκειμένου η προσοχή του παίκτη να εστιαστεί στις σχετικές - με το θέμα του
παιχνιδιού – πλευρές, για να κατανοήσει συγκεκριμένες πολιτισμικές, κοινωνικές ή
πολιτικές πρακτικές. Οι παίκτες μπορούν να αντιληφθούν, να αξιολογήσουν και σκεφτούν
πολύ προσεκτικά αυτές τις αντιλήψεις που φαίνεται να αναδύονται μέσα από το παιχνίδι
συζητώντας και αναλύοντας τις επιπτώσεις αυτών των διακυβευμάτων για τους ίδιους
ή/και για τον κόσμο.
Το ChoiCo -το οποίο αποτελεί μια πρότυπη ψηφιακή πλατφόρμα συγγραφής
εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι κατάλληλο για μια αλληλεπίδραση βασισμένη σε όσα
προαναφέρθηκαν, καθώς η παιδαγωγική του τεκμηρίωση εναρμονίζεται πλήρως με τις
αντίστοιχες παιδαγωγικές αρχές που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα αν
και οι προσωπικές εμπειρίες των μαθητών με εξωγενή περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να
συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού νέων περιβαλλόντων, διότι αυτές είναι που
διαμορφώνουν τις προσδοκίες για το νέο ψηφιακό περιβάλλον, δεν θα ήταν παιδαγωγικά
ωφέλιμο να σχεδιάσουμε κάτι ανάλογο παρασυρμένοι από τη διαπίστωση ότι τα παιδιά
αγαπούν τα videogames. Όπως παρατηρεί ο Fisch (2005) τα ευφάνταστα στοιχεία δεν
βοηθούν τη μαθησιακή διαδικασία, γιατί τα παιδιά τείνουν να θυμούνται αυτά
παραβλέποντας το μαθησιακό περιεχόμενο. Αυτή η διαπίστωση έχει ληφθεί υπόψη στο
σχεδιασμό του ChoiCo, στο οποίο ο θόρυβος όλων αυτών των αποπροσανατολιστικών
στοιχείων έχει αφαιρεθεί, προκειμένου ο μαθητής απερίσπαστος να χρησιμοποιήσει τα
παιχνίδια ως ένα νέο και δημιουργικό τρόπο έκφρασης και αναπαράστασης της γνώσης
(Yiannoutsou & Kynigos, 2016). Πιο συγκεκριμένα, το ChoiCo αποτελεί μια web-based
πλατφόρμα που έχει κατασκευαστεί από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να λειτουργήσει ως «γεννήτρια παιχνιδιών»
υποστηρίζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς – ακόμα και μη εξοικειωμένους με τον
προγραμματισμό- να δημιουργούν τα δικά τους εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία
σχετίζονται με τη διαχείριση ενός συστήματος και τη διατήρηση της ισορροπίας του, κατά το
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πρότυπο του SimCity (Yiannoutsou et al., 2014). Όπως στο SimCity το πλήθος των Sims
ενεργεί ως ένα είδος διαμεσολάβησης μεταξύ του παίκτη και του περιβάλλοντος του
παιχνιδιού -υπό την έννοια ότι τον προειδοποιεί, αν οι κάτοικοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι
με τις αποφάσεις του και τις εξελίξεις των γεγονότων- χωρίς η επαφή του παίκτη με τους
κατοίκους να είναι άμεση, αλλά με εκείνη να πραγματώνεται μόνο μέσω των λεκτικών
διεκδικήσεων τους, καθώς αυτές καταγράφονται για παράδειγμα σε δημοσκοπήσεις ή σε
μηνύματα της κοινής γνώμης (Sihvonen, 2011), έτσι και στο ChoiCo η επαφή του παίκτη με
το εκάστοτε υποκείμενο του παιχνιδιού δεν είναι άμεση, αλλά πραγματώνεται τόσο μέσω
των παραμέτρων που υπάρχουν στο παιχνίδι και των τιμών που παίρνουν αυτές ανάλογα
με τις επιλογές του παίκτη κάθε φορά, όσο και μέσω των μηνυμάτων ανατροφοδότησης που
εμφανίζονται στον παίκτη μετά από κάθε απόφασή του. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι
μέσω του ChoiCo μπορούν να αναπτυχθούν τόσο ενδιάμεσα κιτς όσο και πιο
ολοκληρωμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, το SusX αποτελεί ενδιάμεσο κιτ του ChoiCo, το
οποίο έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία περιβαλλοντικών παιχνιδιών με έμφαση σε θέματα
αειφορίας (Daskolia et al., 2012). Αντίστοιχα το “BeMP” αποτελεί μια τελική εφαρμογή που
αποσκοπεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την Κλασική Αθήνα.

Σχεδιασμός παιχνιδιού
Συνοπτική περιγραφή της λογικής του παιχνιδιού
Το “BeMP” - όπως προδίδει και το όνομά του- αποτελεί ένα παιχνίδι στο οποίο ο στόχος του
παίκτη είναι να δημιουργήσει με τις επιλογές που θα κάνει το καταλληλότερο προφίλ για
έναν αθηναίο πολίτη προκειμένου να περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία – θεσμό του αττικού
δικαίου- και να γίνει βουλευτής. Όπως γίνεται αντιληπτό, όλος ο σχεδιασμός αναφέρεται
στην Αθήνα της κλασικής εποχής. Επομένως, ο παίκτης θα έρθει σε επαφή με την αττική
διάλεκτο, καθώς όλες οι πληροφορίες που του δίνονται διατυπώνονται σε αυτήν. Επίσης όλα
τα σημεία του παιχνιδιού αναφέρονται στην κλασική περίοδο και σχετίζονται με αξίες που
συνδέονται με αυτήν, όπως το αρχαιοελληνικό ιδανικό της καλοκαγαθίας προκειμένου ο
παίκτης να αντιληφθεί πολύπλευρα το πνεύμα της κλασικής εποχής.

Αναλυτική περιγραφή παιχνιδιού
Το “BeMP” σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα ChoiCo. Όπως φαίνεται και στο
Σχήμα 1., στην οθόνη “play mode” υπάρχει στα αριστερά ένας χάρτης της Αθήνας στον
οποίο προβάλλονται 26 σημεία σχετικά με την κλασική εποχή. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης
υπάρχουν δύο ψηφίδες, η ψηφίδα “Point Information” και η ψηφίδα “Overall values. Στην
πρώτη ο παίκτης παρατηρεί τις ιδιότητες του ενεργού επιλεγμένου σημείου στο χάρτη, ενώ
στη δεύτερη βλέπει πώς επηρέασε η επιλογή του εκάστοτε επιλεγμένου σημείου τις
μεταβλητές του παίκτη. Τέλος στο πράσινο πλαίσιο δίπλα από τη ψηφίδα “Overall values”
θα προβάλλονται μηνύματα ανατροφοδότησης στα αρχαία ελληνικά, τα οποία ο παίκτης
προσπαθεί να κατανοήσει για να καταφέρει στη συνέχεια να επιλέξει τα σημεία εκείνα που
θα τον οδηγήσουν στη νίκη.
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Σχήμα 1: Tο “BeMP” σε περιβάλλον χρήσης play mode.
Το παιχνίδι τελειώνει είτε όταν ο παίκτης καταφέρει να δημιουργήσει το προφίλ εκείνου
του πολίτη που θα περάσει εύκολα τη δοκιμασία με αποτέλεσμα να εκλεγεί βουλευτής, είτε
όταν δεν καταφέρει να βρει την ισορροπία μεταξύ των μεταβλητών που καθορίζουν τον
επιτυχημένο πολίτη κατά το αρχαιοελληνικό ιδανικό της καλοκαγαθίας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το αρχαιοελληνικό ιδανικό της καλοκαγαθίας ο έλληνας
άνδρας έπρεπε να είναι καλός κἀγαθός, δηλαδή αφενός ωραίος, γυμνασμένος και ικανός να
φέρει εις πέρας τα στρατιωτικά του καθήκοντά, αφετέρου σώφρων, μετρημένος, με απόλυτη
αυτοσυγκράτηση επί των παθών του, ικανότητα να κρίνει και να δρα λελογισμένα. Έτσι, τα
σημεία που έχουν επιλεγεί εστιάζουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως συνοπτικά
περιγράφεται και στον Πίνακα 1.
Το αρχαιοελληνικό ιδανικό της καλοκαγαθίας και η αντιστοιχία των εννοιών με τα
σημεία στο χάρτη
καλός
γυμνασμένος

ικανός οπλίτης

γυμνάσιον
παλαίστρα
στάδιον

τεῖχος
ἱιπποστάσιο
ναύσταθμος
κἀγαθός

πνευματική και αισθητική
καλλιέργεια
Κυνοσάργες
Λύκειον
Ἀκαδημία
συμπόσιον
Ὡδεῖον
θέατρον

αυτοκυριαρχία

εργατικότητα

οἶκος
σκιραφεῖον
καπηλεῖον
πορνεῖον
ἑταῖραι

ἀγρός
βιοτεχνία

δημοκρατική
συνείδηση
Ἀκρόπολις
Θόλος
ἐκκλησία
Ηλιαία
ἀγορά
Βουλή
Παρθενώνας

Πίνακας 1: Το αρχαιοελληνικό ιδανικό της καλοκαγαθίας και η αντιστοιχία των εννοιών
με τα σημεία στο χάρτη.
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Οι μεταβλητές που καθορίζουν το νικητή είναι οκτώ: η πνευματική καλλιέργεια, η
σωματική ευεξία, η πολιτική δράση, η πολεμική ικανότητα, η ηθική, η επιχειρηματική
σκέψη, η ψυχαγωγία και το κοινωνικό status. Για να βγει ο νικητής λοιπόν ο παίκτης πρέπει
να καταφέρει να φτάσει κάθε μεταβλητή στις τιμές που έχουν οριστεί ως νικητήριες. Η τιμή
αυτή εναρμονίζεται με όσα πρεσβεύει το αρχαιοελληνικό ιδανικό της καλοκαγαθίας ώστε
παίζοντας οι μαθητές- παίκτες να αντιληφθούν πόσο σημαντικά ήταν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά προκειμένου ο πολίτης της κλασικής Αθήνας να καταφέρει επιτυχώς να
περάσει από τη δοκιμασία και να εγκριθεί η βουλευτική του θέση.

Αφετηρία για το σχεδιασμό
Αφετηρία για το σχεδιασμό του παιχνιδιού υπήρξε η διαπίστωση ότι η διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους μαθητές με μεγάλη ανία και
πλήξη. Η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στην αδυναμία παρακολούθησης και
συμμετοχής των μαθητών εξαιτίας της δυσκολίας των αρχαίων κειμένων, τα οποία συχνά
παρουσιάζονται αποκομμένα από το περικείμενο, χωρίς καμία συνοχή με αποτέλεσμα να
καταλήγουν δυσνόητα και βαρετά. Παράλληλα, η υπερσυγκέντρωση του γνωστικού υλικού
μέσα σε πέντε έξι αρχαιοελληνικές γραμμές απωθεί ακόμα περισσότερο τους μαθητές.
Μάλιστα συχνά το πάθος των φιλολόγων να προσεγγίσουν τα κείμενα καθαρά φιλολογικά
εστιάζοντας στη γλωσσική ανάλυση και ξεχνώντας πως το ζητούμενο δεν είναι το κείμενο
αλλά η εσωτερίκευση από τους μαθητές των κατάλληλων εργαλείων, προκειμένου να
μπορούν αυτόνομα να επεξεργάζονται κάθε είδους κείμενο, οδηγεί στη λανθασμένη
ιεράρχηση στόχων και στην παράλειψη των δυνατοτήτων των μαθητών. Έτσι επιλέγονται
για τη διδασκαλία κείμενα δύσκολα τα οποία δεν άπτονται των μαθητικών ενδιαφερόντων.

Παιδαγωγική τεκμηρίωση
Στόχος λοιπόν ήταν να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι, το οποίο θα προσεγγίζει με ένα
διαφορετικό τρόπο την επαφή των μαθητών με τα αρχαία ελληνικά. Στο “BeMP” δε γίνεται
λόγος σαφώς για ολοκληρωμένα αρχαιοελληνικά κείμενα. Η ιδέα του σχεδιασμού ήταν η
ακόλουθη: να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι στο οποίο για να καταφέρει ο παίκτης να βγει
νικητής να χρειάζεται να έρθει σε μια πρώτη επαφή με αρχαιοελληνικές φράσεις, τις οποίες
προσπαθεί να κατανοήσει προκειμένου να κάνει τις σωστές νικητήριες επιλογές. Τα αρχαία
ελληνικά λοιπόν τοποθετούνται στην καρδιά του παιχνιδιού, καθώς ο παίκτης δεν
διακόπτει το παιχνίδι του για να απαντήσει σε ένα κουίζ ερωτήσεων, αλλά κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού οφείλει να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που του δίνονται για κάθε σημείο,
ώστε να επιλέξει εκείνα τα σημεία που θα τον χρήσουν νικητή. Μέσα λοιπόν από την πρώτη
επαφή με απλές αρχαιοελληνικές περιόδους ο παίκτης – μαθητής αρχίζει να εξοικειώνεται
με τα αρχαιοελληνικά κείμενα και έτσι η επακόλουθη μετάβαση σε ολοκληρωμένα κείμενα
αισιοδοξούμε να είναι πιο ομαλή. Παράλληλα το γεγονός ότι όλο το παιχνίδι είναι
δομημένο πάνω στο πρότυπο της καλοκαγαθίας συνεισφέρει στην πολύπλευρη προσέγγιση
των αρχαίων ελληνικών κειμένων, καθώς δε δίνεται έμφαση μόνο στη γλωσσική ανάλυση
(δηλαδή ο παίκτης δεν προσπαθεί μόνο να ετυμολογήσει, συντάξει και μεταφράσει τις
αρχαιοελληνικές φράσεις και περιόδους) αλλά και στην πραγματική ανάλυση (γιατί κάθε
σημείο αποκαλύπτει στον παίκτη ιδεολογικά και πραγματολογικά στοιχεία της κλασικής
εποχής). Μάλιστα, οι υπόλοιπες μεταβλητές του παιχνιδιού αλλά και οι προβαλλόμενες για
κάθε σημείο εικόνες λειτουργούν σα ψηφιακή σκαλωσιά για τους μαθητές στην προσπάθειά
τους να κατανοήσουν τις πληροφορίες που τους δίνονται στα αρχαία ελληνικά. Το Σχήμα 2.
παρουσιάζει τα στοιχεία που προβάλλονται για το σημείο «ἐκκλησία». Ο παίκτης εκτός από
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τις πληροφορίες μπορεί μετακινώντας τη μπάρα προς τα κάτω να συσχετίσει αυτές τις
πληροφορίες με τις τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών και την εικόνα προκειμένου να
αποφασίσει αν η επίσκεψη στην εκκλησία του δήμου θα μετρήσει θετικά στη δοκιμασία που
θα περάσει για να εκλεγεί βουλευτής. Εκτός από τα παραπάνω, ο παίκτης έχει στη διάθεσή
του και τα μηνύματα ανατροφοδότησης που προβάλλονται μετά από κάθε επιλογή ώστε να
τον κατευθύνουν προς τις νικητήριες επιλογές. Τα μηνύματά αυτά αν και διατυπωμένα
επίσης στα αρχαία ελληνικά, είναι εντούτοις αρκετά απλούστερα γιατί ο στόχος είναι να
λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τους μαθητές με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η
εύκολη πρόσληψή τους και από μαθητές με αρκετές αδυναμίες.

Σχήμα 2: Το σημείο «στάδιον» και η ανατροφοδότηση που προκύπτει από την επιλογή
του παίκτη.

Περιεχόμενο
Το περιεχόμενο του παιχνιδιού έχει εμπλουτιστεί με αποσπάσματα από πολλά έργα που
αναφέρονται στην κλασική εποχή. Βασικές πηγές αποτέλεσαν έργα τα οποία οι μαθητές
διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε απευθείας από το πρωτότυπο είτε από
μετάφραση, όπως για παράδειγμα το «Ἡροδότου Ἱστορίαι». Επίσης προτιμήθηκαν
αποσπάσματα συγγραφέων, όπως του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη, με τους οποίους οι
μαθητές έρχονται σε επαφή στην Α’ Λυκείου, με τη σκέψη ότι είναι πιο εξοικειωμένοι με τον
τρόπο συγγραφής τους. Αξιοποιήθηκαν επίσης αποσπάσματα από τα «Ἀττικὰ» του
Παυσανία, γιατί πρόκειται για ένα έργο στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει αναλυτικά την
πορεία του προς την Ακρόπολη των Αθηνών. Τέλος, πολλά στοιχεία αντλήθηκαν και από
τον «Ὑπέρ Μαντιθέου» λόγο του Λυσία, στον οποίο μάλιστα γίνονται και εκτενείς αναφορές
στη διαδικασία της δοκιμασίας, θεσμό του Αττικού δικαίου, που προέβλεπε να ελέγχεται ο
κληρωθείς υποψήφιος ενώπιον της βουλής για τις προηγούμενες πράξεις του και, αν δεν
υπήρχε κάτι το επιλήψιμο στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, τότε εκλέγονταν στην ανάλογη
θέση.
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Το παιχνίδι
Στόχος
Κατά το βασικό σχεδιασμό του παιχνιδιού στόχος είναι οι παίκτες να δημιουργήσουν το
κατάλληλο προφίλ εκείνου του πολίτη ο οποίος δε θα έχει διαπράξει κάτι αξιόμεμπτο στην
ιδιωτική και δημόσια ζωή του. Για να επιτευχθεί αυτό οι παίκτες θα περιπλανηθούν στην
Αττική της κλασικής περιόδου κάνοντας στάση στα σημεία του χάρτη που οι ίδιοι πιστεύουν
ότι θα ενισχύσουν το προφίλ τους για να εκλεγούν βουλευτές. Κάθε σημείο του χάρτη
ωστόσο προσθέτει και αφαιρεί πόντους από τον παίκτη για κάθε μεταβλητή που έχει οριστεί.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο παίκτης να πρέπει από την αρχή να χαράξει τη σωστή
στρατηγική αποφασίζοντας σε ποιες μεταβλητές θα φροντίσει να αυξήσει τις τιμές με τις
επιλογές του. Ωστόσο οι μεταβλητές αυτές δεν πρέπει να επιλεγούν με τα δικά του
προσωπικά κριτήρια αλλά λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο του καλού κἀγαθού άντρα στην
κλασική εποχή.
Εξέλιξη του παιχνιδιού
Το παιχνίδι ξεκινά τη στιγμή που ο παίκτης κάνει την πρώτη του επιλογή. Όλες οι
μεταβλητές εκκινούν από την ίδια τιμή, το 40. Ωστόσο έχουν οριστεί συγκεκριμένα ανώτερα
και κατώτερα όρια προκειμένου ο παίκτης να στεφθεί νικητής και να γίνει βουλευτής. Για
κάθε σημείο που επιλέγεται υπάρχει ανατροφοδότηση για κάθε μεταβλητή. Αν ο παίκτης
για παράδειγμα δείχνει να έχει εστιάσει μόνο στην πνευματική καλλιέργεια ξεχνώντας ότι
στην αρχαιότητα και δη στην κλασική εποχή ενστερνίζονταν την άποψη ότι το υγιές μυαλό
πρέπει να κατοικεί και σε ένα υγιές σώμα, τότε λαμβάνει την εξής ανατροφοδότηση
αναφορικά με τη σωματική του ευεξία: «Φεῦ! Τι ποιεῖς; Ἀγνοεῖς ότι νοῦς ὑγιής ἐν σώματι
ὑγιεῖ ἐστί;». Φυσικά, δεν θα πρέπει να λάβει μονομερώς υπόψη του αυτή την
ανατροφοδότηση αλλά να τη συσχετίσει με τις υπόλοιπες για τις άλλες τιμές καθώς μόνο έτσι
θα οδηγηθεί στη νίκη. Επίσης έχει προβλεφθεί να μην μπορεί ο παίκτης να οδηγηθεί στην
νίκη αν επιλέγει συνεχώς εναλλασσόμενα τα ίδια σημεία γιατί είναι σημαντικό να
αναδειχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με το παιχνίδι ότι η ισορροπία πολυεπίπεδα ήταν
το ζητούμενο στην αρχαία Ελλάδα και όχι η μονομέρεια πνευματική ή υλική.
Τερματισμός
Το παιχνίδι τερματίζεται νικητήρια όταν ο παίκτης έχει κάνει δεκαπέντε επιλογές, οι οποίες
οδήγησαν στην αρμονική ανάπτυξη όλων των πλευρών της προσωπικότητάς του. Αντίθετα,
αν ο παίκτης υπερβεί τα ανώτατα και κατώτατα όρια των μεταβλητών το παιχνίδι οδηγείται
απευθείας στο τερματισμό “game over” καθώς ο παίκτης δεν φαίνεται είτε να κατανόησε τις
παρεχόμενες πληροφορίες είτε να αντιλήφθηκε το πρότυπο της καλοκαγαθίας,
δημιουργώντας το πρότυπο ενός πολίτη που δεν θα κατάφερνε να περάσει επιτυχώς από τη
δοκιμασία και να εκλεγεί βουλευτής. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον τερματισμό του
παιχνιδιού προβάλλονται πληροφορίες για την αιτία του τερματισμού. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα στους παίχτες να προβληματιστούν πάνω στις επιλογές τους σε περίπτωση που
δεν κατάφεραν να τερματίσουν επιτυχώς και να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους σε
περίπτωση που τους επιτραπεί να ξανά προσπαθήσουν. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός
ενός εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει τη μάθηση με
τη ψυχαγωγία.
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Κριτική Επισκόπηση - Επεκτασιμότητα – Άλλοι τρόποι αξιοποίησης
Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτικά σχόλια όλων όσων αλληλεπίδρασαν με το λογισμικό,
αναμένεται στο μέλλον να γίνουν κάποιες αλλαγές προκειμένου να έρχεται στο επίκεντρο
το αρχαιοελληνικό κείμενο, ώστε να είναι περισσότερο αναγκαίο οι μαθητές– παίκτες να
διαβάσουν τις πληροφορίες κάθε σημείου προτού προβούν στην επιλογή του. Γι` αυτό
μελλοντικά προτείνεται να κρύβονται οι τιμές των μεταβλητών ώστε οι μαθητές – παίκτες να
μην μπορούν να επιλέξουν το σημείο αξιολογώντας τις μεταβλητές μόνο με βάση τις
αριθμητικές τους τιμές. Ενδέχεται μάλιστα σε αρκετά σημεία να αλλάξει και το περιεχόμενο
του πεδίου των πληροφοριών, ώστε να συνδέεται περισσότερο στενά με το θέμα κάθε
μεταβλητής και να μην παρέχονται μόνο πληροφορίες γενικού περιεχομένου.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι- όπως και κάθε άλλη τελική ή ενδιάμεση εφαρμογή (πρβλ.
SusX) που αναπτύσσεται με το συγγραφικό εργαλείο ChoiCo- μπορεί με τις κατάλληλες
τροποποιήσεις να λειτουργήσει ως μισοψημένος μικρόκοσμος (Kynigos, 2007) – μισοψημένο
παιχνίδι. Η λογική της χρήσης ενός μισοψημένου παιχνιδιού είναι η ακόλουθη: στους
μαθητές- παίκτες δίνονται μισοψημένα παιχνίδια, δηλαδή παιχνίδια ήδη αναπτυγμένα από
την ερευνήτρια στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των μαθητών. Στόχος είναι οι
υποθέσεις στις οποίες θα βασίζονται τα μισοψημένα παιχνίδια να έρχονται σε σύγκρουση με
τις πεποιθήσεις των μαθητών αναφορικά με το θέμα του παιχνιδιού, προκειμένου αυτή η
πρόκληση για αλλαγή να ωθήσει τους μαθητές να λειτουργήσουν αυτή τη φορά ως
σχεδιαστές του παιχνιδιού.
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We!Design!Fractions: ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
συμμετοχικής σχεδίασης για τη δημιουργία μιας
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη
Στην έρευνά μας παρουσιάζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετοχικής σχεδίασης με μαθητές
δημοτικού για την δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για τα κλάσματα. Το επιτραπέζιο
παιχνίδι We!Design!Fractions εμπνέεται από την θεωρία των συμμετοχικών σχεδιαστικών παιχνιδιών
και το πλαίσιο σχεδίασης επιτραπέζιων παιχνιδιών We!Design&Play. Το παιχνίδι αποτελείται από α)
ένα επιτραπέζιο ταμπλό πάνω στο οποίο μετακινούνται πιόνια και β) από κάρτες που περιγράφουν
τρόπους για την παραγωγή ιδεών για την διδασκαλία των κλασμάτων. Για την πιλοτική αξιολόγηση
του παιχνιδιού διεξάχθηκαν 3 συνεδρίες συμμετοχής σχεδίασης διάρκειας 3,5 ωρών κατά μέσο όρο και
σε κάθε συνεδρία συμμετείχαν 4 μαθητές της έκτης δημοτικού και ένας συντονιστής. Οι μαθητές
έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια των συνεδριών, έκριναν
θετικά τις παραγόμενες ιδέες για τα κλάσματα, και εκτίμησαν ότι μέσα από αυτές μπορεί να
δημιουργηθεί μία χρήσιμη και πρωτότυπη εφαρμογή, πιο διασκεδαστική και με παραδείγματα που
είναι πιο κοντά στους ίδιους. Η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι το πλαίσιο των συμμετοχικών
σχεδιαστικών παιχνιδιών μπορεί να εφαρμοστεί και για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών
αναπαραστάσεων σύνθετων γνωστικών αντικειμένων.
Λέξεις κλειδιά: συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά, κλάσματα, συμμετοχικά σχεδιαστικά παιχνίδια

Εισαγωγή
Η συμμετοχική σχεδίαση (Participatory Design) είναι μια προσέγγιση σχεδίασης
υπολογιστικών συστημάτων στην οποία είναι κύριο ζητούμενο η ενεργή εμπλοκή των
μελλοντικών χρηστών στη σχεδιαστική διαδικασία καθ ‘όλη τη διάρκειά της σχεδίασης
(Muller 2003). Η συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά ασχολείται με το πώς τα παιδιά μπορούν
να εκφραστούν, να συμμετέχουν και οι ιδέες τους να αντιπροσωπευθούν (Read, Fitton, &
Horton, 2014) κατά τη σχεδίαση προϊόντων τεχνολογίας που τους αφορούν (Druin, 2002).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενδυνάμωσης της «φωνής» των παιδιών διεξάγονται έρευνες όπου
τα παιδιά γίνονται συν-σχεδιαστές των εκπαιδευτικών τους εργαλείων (Druin, Bederson, &
Quinn, 2009) όπως π.χ. για το σχεδιασμό μιας εφημερίδας (Bekker et al., 2003), μιας
ηλεκτρονικής σχολικής τσάντας (eBag) για να αποθηκεύουν τις εικόνες, τα βίντεο ή τα
έγγραφά τους (Dindler et al., 2005), για το σχεδιασμό μιας σχολικής ιστοσελίδας (Read et al.,
2002) ή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού χαρτογράφησης (Friedman, Drakes & Deek, 2002),
για το σχεδιασμό ενός ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ αποφοίτησης (Su & Wang, 2013)
ή εκπαιδευτικών εργαλείων για την μουσειακή εκπαίδευση (Culén et al., 2013; Roussou,
Kavalieratou, & Doulgeridis, 2007).
Τα ανεξάρτητα, επικοινωνιακά και καλά πληροφορημένα παιδιά του σήμερα (Druin, 2009)
αποδεικνύονται ικανοί σχεδιαστές των εκπαιδευτικών τους εργαλείων καθιστώντας την συνσχεδίαση με τους μαθητές μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρόκληση. Σε αυτήν την εργασία θα
επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε αν οι μαθητές είναι σε θέση να σχεδιάσουν το γνωστικό
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 138-148, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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τμήμα μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε και θα
αξιολογήσουμε μια μέθοδο συν-σχεδίασης εφαρμογών με μαθητές για την εκμάθηση των
κλασμάτων με έμφαση στις αναπαραστάσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

Κλάσματα και αναπαραστάσεις
Τα κλάσματα αποτελούν ένα σημαντικό γνωστικά αντικείμενο καθώς η κατανόησή τους
σχετίζεται με την συνολική μαθηματική επίδοση των παιδιών (Siegler et al., 2012) και
αποτελεί και ένα από τα πιο δύσκολα αντικείμενα εκμάθησης για παιδιά και ενήλικες
(Vamvakoussi & Vosniadou, 2010), γεγονός που αποδεικνύεται και από τις χαμηλές
μαθητικές επιδόσεις σε αυτά (Siegler, Thompson & Schneider, 2011; Stafylidou & Vosniadou,
2004). Τα παιδιά δεν κατανοούν την έννοια του κλάσματος, λόγω της πολυδιάστατης φύσης
του (Lamon, 2001), αλλά και λόγω του ότι την ταυτίζουν την έννοια του κλάσματος με την
έννοια του ακέραιου αριθμού (Stafylidou & Vosniadou, 2004; Vamvakoussi & Vosniadou,
2010) δημιουργώντας μια σειρά παρανοήσεων.
Η διδασκαλία των κλασμάτων βασίζεται κυρίως στη χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων
(NCTM 2000). Οι αναπαραστάσεις αυτές είναι κυρίως γραφικές αναπαραστάσεις και
χειραπτικό υλικό, όπως μοντέλα περιοχής ή εμβαδού για αναπαράσταση της επιφάνειας
(π.χ. κυκλικοί δίσκοι-πίτες, ορθογώνιες επιφάνειες, γεωπίνακες, pattern blocks κ.ά.),
μοντέλα συνόλων για αναπαράσταση διακριτών ποσοτήτων, και μοντέλα μήκους ή
μέτρησης (π.χ. αριθμογραμμές, λωρίδες κλασμάτων, ράβδοι Cuisinaire, διπλωμένες λωρίδες
χαρτιού κ.ά.) (Van de Walle, 2007), ενώ τελευταία ενισχύεται και η χρήση ψηφιακών,
δυναμικών αναπαραστάσεων (Moyer-Packenham et al., 2014).
Όλο και περισσότερες έρευνες για την ενίσχυση της μάθησης των κλασμάτων με τη βοήθεια
της τεχνολογίας έχουν τοποθετήσει το επίκεντρό τους στις διδακτικές αναπαραστάσεις του
κλάσματος. Κάποιες έρευνες ασχολούνται με την ενίσχυση της μάθησης μέσω πολλαπλών
εξωτερικών αναπαραστάσεων, με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (Rau et al., 2014). Οι
Berland et al. (2013) ασχολούνται με το πώς ο τρόπος σκέψης με τον οποίο οι μαθητές
λύνουν ασκήσεις κλασμάτων μπορεί να οπτικοποιηθεί σε γραφικές αναπαραστάσεις .

Το παιχνίδι We!Design!Fractions
Για την πραγματοποίηση συμμετοχικής σχεδίασης εφαρμογών με μαθητευόμενους έχει
προταθεί η μέθοδος We!Design&Play (Triantafyllakos, Palaigeorgiou, & Tsoukalas, 2011).
Το πλαίσιο We!Design&Play συνδυάζει τρία διαφορετικά ρεύματα έρευνας, τη θεωρία για
την παραγωγή ιδεών, τη δημιουργικότητα και τα σχεδιαστικά παιχνίδια για να οδηγήσει
στη δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών συμμετοχικής σχεδίασης. Τα παιχνίδια αυτά μέσα
από τη χρήση κατάλληλων ερεθισμάτων και κανόνων διευκολύνουν τους μαθητές στο να
εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για το εκπαιδευτικό λογισμικό. Έχοντας ως
βάση την προσέγγιση της μεθόδου We!Design&Play, θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε την
δική μας εκδοχή της, τη μέθοδο We!Design!Fractions με στόχο τη δημιουργία μιας
εφαρμογής για την εκμάθηση των κλασμάτων. Βασιζόμενοι στο ότι τα παιδιά είναι ικανοί
σχεδιαστές των δικών τους εκπαιδευτικών εργαλείων, θα εξετάσουμε αν μέσα από το
παιχνίδι We!Design!Fractions τα παιδιά μπορούν να παράγουν ιδέες που θα αποδώσουν
την δική τους προοπτική για τα κλάσματα.
Οι σχεδιαστικοί άξονες- στόχοι του επιτραπέζιου παιχνιδιού συμμετοχικής σχεδίασης
Για να οργανώσουμε την σχεδίαση του παιχνιδιού, θέσαμε δυο άξονες- στόχους για τις
παραγόμενες ιδέες των παιδιών: Πρώτον, οι ιδέες θα πρέπει να παράγονται τόσο με βάση
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μια συγκλίνουσα προοπτική, μια προοπτική δηλαδή που προκαλεί την ενδοσκόπηση των
παιδιών στις προηγούμενες σχετικές εμπειρίες τους (Treffinger et al., 2002) όσο και με μια
αποκλίνουσα προοπτική, η οποία προκαλεί παραγωγή νέων ιδεών, αντισυμβατικών και
πρωτότυπων (Treffinger et al., 2002), μέσα από τον συνδυασμό ασυμβίβαστων στοιχείων,
και τη φαντασία των παιδιών. Δεύτερον, οι παραγόμενες ιδέες των παιδιών θα πρέπει να
απαντούν σε μία σειρά από βασικές δυσκολίες των παιδιών στα κλάσματα. Για το λόγο
αυτό δημιουργήθηκαν οι τέσσερις παρακάτω κατηγορίες ιδεών που τα παιδιά θα
εξερευνήσουν μέσα από το παιχνίδι:

Αναπαραστάσεις για τους ακεραίους αριθμούς σε αντιδιαστολή με τα κλάσματα: η
εννοιολογική σύγκρουση ανάμεσα στην έννοια του κλάσματος και στην έννοια του
ακέραιου αριθμού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας μαθησιακών δυσκολιών
(Stafylidou & Vosniadou, 2004).

Αναπαραστάσεις για την υποβοήθηση της σύγκρισης και πρόσθεσης κλασμάτων

Αυθεντικές αναπαραστάσεις κλασμάτων από τις εμπειρίες των μαθητών, να
ανιχνεύσουν δηλαδή παραδείγματα των κλασμάτων μέσα στη δική τους
πραγματικότητα.

Προτάσεις για την πορεία διδασκαλίας των κλασμάτων.
Όπως αναφέρθηκε, η μέθοδος We!Design!Fractions εστιάζει στο να ανιχνεύσει από τους
μαθητευόμενους ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος οργάνωσης και αναπαράστασης του
γνωστικού περιεχομένου της εφαρμογής, δηλαδή των κλασμάτων, ποια είναι τα
παραδείγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να τους αφορούν περισσότερο.

Σχήμα 1: Το ταμπλό του παιχνιδιού
Το παιχνίδι
Δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι που βασίζεται α) σε ένα επιτραπέζιο ταμπλό (Σχήμα 1) πάνω
στο οποίο μετακινούνται τα πιόνια και β) σε κάρτες που περιγράφουν τρόπους για την
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παραγωγή ιδεών από τους μαθητές. Κάθε θέση στο ταμπλό αντιστοιχεί σε μια από τις 22
κάρτες και αποτυπώνει την κατηγορία και το περιεχόμενο της κάρτας.
Δημιουργώντας ένα σχεδιαστικό alter ego
Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, προηγήθηκε μια εισαγωγική φάση, όπου οι συντονιστές
εξήγησαν στους μαθητές το αντικείμενο σχεδίασης και τους στόχους του παιχνιδιού, ενώ
τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν έναν «φανταστικό χαρακτήρα», με τον οποίο θα παίξουν
στο παιχνίδι. Ο στόχος της δημιουργίας του φανταστικού χαρακτήρα ήταν να τους
απελευθερώσει από το φόβο της άμεσης έκθεσης του εαυτού τους και να πυροδοτήσει την
δημιουργικότητά τους (Triantafyllakos, Palaigeorgiou & Tsoukalas, 2010). Για το σχεδιασμό
του «φανταστικού χαρακτήρα» ακολουθήσαμε την τεχνική των σχεδιαστικών alter ego, που
ανέπτυξαν οι Triantafyllakos et al. (2010) αφού πρώτα την προσαρμόσαμε στην ηλικία των
παιδιών που συμμετείχαν. Τα παιδιά διαμόρφωσαν το προφίλ του φανταστικού χαρακτήρα
πάνω σε μια έντυπη φόρμα επιλέγοντας αρχικά την εμφάνιση του χαρακτήρα τους μέσα
από φωτογραφίες παιδιών της ηλικίας τους και συμπληρώνοντας τα ψυχολογικά και
κοινωνικά του χαρακτηριστικά. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της φόρμας, κάθε
παιδί παρουσίασε στην υπόλοιπη ομάδα τον «χαρακτήρα» που δημιούργησε και
χρησιμοποίησε την φωτογραφία του για να φτιάξει το πιόνι του για το παιχνίδι. Τα παιδιά
από το σημείο αυτό συμμετείχαν στο παιχνίδι με το όνομα του νέου χαρακτήρα.

Σχήμα 2: Απόσπασμα συμπληρωμένης φόρμας για την δημιουργία του game character
Οι κανόνες του παιχνιδιού
Κάθε παίκτης έχει τα δικά του χαρτάκια post-it με διαφορετικό χρώμα και το δικό του ζάρι.
Κάθε παίχτης ρίχνει το δικό του ζάρι σε κάθε γύρο και μετακινείται στον αντίστοιχο αριθμό
θέσεων στο ταμπλό. Μόλις ο κάθε παίκτης πάρει την κάρτα που του αντιστοιχεί, του δίνεται
ένα μικρό χρονικό διάστημα (10 λεπτά περίπου) για να σκεφτεί και να γράψει τις ιδέες του
πάνω στα post-it χαρτάκια. Οι παίκτες παροτρύνονται να γράψουν όσες περισσότερες ιδέες
μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται, καθώς κάθε ιδέα θα επιβραβεύεται με έναν πόντο.
Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την καταγραφή των ιδεών, κάθε παίκτης
παρουσιάζει διαδοχικά σε όλους τους συμμετέχοντες τις ιδέες που έχει καταγράψει. Οι
υπόλοιποι συμμετέχοντες ακούν με προσοχή και θέτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις όπου
χρειάζεται. Στη συνέχεια, κάθε παίκτης κολλάει τα χαρτάκια στην άκρη του ταμπλό, κάτω
από την αντίστοιχη θέση της κάρτας που έπαιξε, και το παιχνίδι συνεχίζεται με καινούριο
γύρο.
Οι κάρτες του παιχνιδιού
Οι κάρτες του παιχνιδιού αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διερεύνηση εναλλακτικών
ιδεών από τους μαθητές. Οι κάρτες σχεδιάστηκαν αξιοποιώντας τεχνικές παραγωγής ιδεών
όπως η τεχνική Super Heroes (Grossman & Catlin, 1985), εκδοχή της τεχνικής rolestorming
(Mycoted, 2007), η τεχνική break the rules (Silver,2013), και η τεχνική random stimulus
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(Kowaltowski, Bianchi, & De Paiva, 2010). Οι τεχνικές αυτές συνδυάστηκαν με τους δυο
άξονες διερεύνησης του σχεδιαστικού χώρου (αποκλίνουσα/συγκλίνουσα διερεύνηση και
κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών στα κλάσματα) ώστε να δημιουργηθούν 22 κάρτες. Οι
κάρτες για τη διευκόλυνση τόσο του συντονιστή όσο και των μαθητών παρουσιάστηκαν στο
επιτραπέζιο παιχνίδι μέσα στις παρακάτω κατηγορίες: ΜΑΘΗΣΗ, ΧΩΡΟΣ (αγαπημένο
μέρος, χώρος Superhero, ελεύθερη επιλογή χώρου), ΧΡΟΝΟΣ (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα)
ΡΗΜΑΤΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΥ ΗΕRO, και BREAKING THE RULES.
Παραδείγματα καρτών για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 3: Ενδεικτικές κάρτες του παιχνιδιού από κάθε κατηγορία
Η αξιολόγηση των παραγόμενων ιδεών-αναπαραστάσεων
Στο τέλος του παιχνιδιού, μαζεύονται και αριθμούνται τα χαρτάκια από το ταμπλό, και
διαβάζεται δυνατά κάθε ιδέα για να αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με 2
μεταβλητές: την χρησιμότητα και την πρωτοτυπία της. Οι συμμετέχοντες βαθμολογούν την
χρησιμότητα και την πρωτοτυπία κάθε ιδέας σε πενταβάθμια κλίμακα Likert και οι
συντονιστές καταγράφουν τη βαθμολογία τους.

Σχήμα 4: Τα παιδιά καταγράφουν τις ιδέες τους παίζοντας το παιχνίδι
Στόχοι και μεθοδολογία
Ερωτήματα
Το επιτραπέζιο παιχνίδι We!Design!Fractions σχεδιάστηκε για να διερευνήσουμε τα εξής
ερωτήματα:

Αν οι μαθητές δημοτικού μπορούν να συν-σχεδιάσουν το γνωστικό τμήμα των
αναπαραστάσεων μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, εφόσον προηγουμένως έχουν
αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις.
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Αν η We!Design!Fractions μέσω των καρτών μπορεί να υποστηρίξει
αποτελεσματικά την παραγωγή ιδεών-προτάσεων από τους μαθητές
Αν οι μαθητές αξιολόγησαν το τελικό προϊόν (παραγόμενες ιδέες) και τη συνολική
εμπειρία της συμμετοχής τους στη σχεδίαση θετικά.

Συμμετέχοντες
Στις συνεδρίες συμμετείχαν συνολικά 12 παιδιά (5 αγόρια και 7 κορίτσια), τα οποία
φοιτούσαν στον τελευταίο μήνα της σχολικής περιόδου της έκτης δημοτικού σε σχολείο
αστικής περιοχής. Τα παιδιά επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας με μοναδικό κριτήριο
να μην έχουν καταγεγραμμένες μαθησιακές δυσκολίες, και να μην παρουσιάζουν
γενικότερες δυσκολίες στο μάθημα των Μαθηματικών. Αυτό επιβεβαιώθηκε μετά από
επίδειξη της βαθμολογίας τους και συζήτηση με τον δάσκαλό τους. Στους μαθητές ως
κίνητρο δόθηκε η πρόσκληση συμμετοχής τους σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

H διαδικασία
Διεξάχθηκαν 3 συνεδρίες συμμετοχής σχεδίασης διάρκειας 3,5 ώρες κατά μέσο όρο. Σε κάθε
συνεδρία συμμετείχαν 4 παιδιά και ένας συντονιστής, και οι ομάδες διαμορφώθηκαν έτσι
ώστε να υπάρχουν σε κάθε συνεδρία παιδιά και των 2 φύλων. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται
το περιβάλλον που διαμορφώθηκε για την υλοποίηση του σχεδιαστικού παιχνιδιού.

Εργαλεία καταγραφής-μέτρησης, συλλογή και ανάλυση δεδομένων
Για τη διερεύνηση των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν
ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία καταγραφής. Οι τρεις συνεδρίες ηχογραφήθηκαν και στη
συνέχεια έγινε απομαγνητοφώνηση των διαλόγων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
λεπτομερούς εξέτασης όλης διαδικασίας παραγωγής και παρουσίασης των ιδεών. Μετά το
πέρας των συνεδριών δόθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο με πενταβάθμιες Likert
ερωτήσεις για να περιγράψουν τη στάση τους απέναντι στη διαδικασία και τα
αποτελέσματά της. Για την ποιοτική αξιολόγηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε μια
σύντομη συνέντευξη με καθέναν από τους συμμετέχοντες για να καταγραφούν οι
εντυπώσεις τους για τη συνολική εμπειρία, τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, τη διαδικασία του παιχνιδιού και για το αν άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο
βλέπουν τα κλάσματα.

Αποτελέσματα
Ποσοτική ανάλυση
Πώς βίωσαν τα παιδιά την εμπειρία του παιχνιδιού
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5, οι μαθητές ένιωθαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη
συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας ενώ η δημιουργικότητα των παιδιών
εκτοξεύεται με την δημιουργία των σχεδιαστικών alter ego και στη συνέχεια παραμένει
υψηλή μέχρι το τέλος της συνεδρίας. Είναι ενδιαφέρον ότι η προσλαμβανόμενη γνωστική
προσπάθεια των παιδιών είχε ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας,
επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι καθώς προχωρούσε το παιχνίδι, και η εξερεύνηση του
σχεδιαστικού χώρου ξέφευγε από τις τυπικές απαντήσεις, τόσο περισσότερο απαιτήθηκε από
τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους για να σκεφτούν περισσότερο.
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Σχήμα 5: Ικανοποίηση, γνωστική προσπάθεια και δημιουργικότητα των παιδιών κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού
Το τελικό προϊόν της σχεδίασης – οι παραγόμενες ιδέες των παιδιών
Τα παιδιά παρήγαγαν ένα μεγάλο σύνολο από 210 ιδέες αναπαραστάσεων των κλασμάτων
και αντίστοιχων παραδειγμάτων στις τρεις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν. Εύκολα
διαφαίνεται από το Σχήμα 6 ότι το σύνολο των παραγόμενων αναπαραστάσεων αυξάνεται
διαδοχικά ανά συνεδρία και αυτό υποθέτουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι με την
επανάληψη της συνεδρίας, ο συντονιστής απέκτησε περισσότερη εμπειρία ώστε επεξηγούσε
τις κάρτες και προσδιόριζε τους στόχους κάθε συνεδρίας καλύτερα. Το γεγονός επίσης ότι ο
συντονιστής ήταν ένας, επηρέασε το σύνολο των παραγόμενων ιδεών καθώς σε κάθε γύρο
του παιχνιδιού ο συντονιστής έπρεπε να εξηγήσει τις κάρτες σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Σχήμα 6: Ο αριθμός των παραγόμενων ιδεών των παιδιών ανά συνεδρία συμμετοχικής
σχεδίασης
Για να γίνουν κατανοητές οι παραγόμενες ιδέες των μαθητών παραθέτουμε ορισμένα
παραδείγματα ιδεών:
Αναπαραστάσεις για ακέραιο αριθμό σε αντιδιαστολή με αναπαράσταση του κλάσματος: «Τα
κλάσματα λέγονται συννεφομετρητές κι μετράνε το νερό μέσα στο σύννεφο. Ένα
σύννεφο έχει ½ υγρασία, μετά βρέχει λίγο και μένει 1/3 υγρασίας κι μετά εξατμίζεται
όλο το νερό από μία νερολακούβα και ξαναπάει στο σύννεφο και η υγρασία του
ανεβαίνει στα 8/9. Ακέραιοι είναι τα σύννεφα.».
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Αναπαραστάσεις για σύγκριση και πρόσθεση κλασμάτων: «Για να φτιάξω το χειρότερο κοκτέιλ
που υπάρχει, θα πάρω τα ¾ από 1 λίτρο πατατοπολτό και τα 4/9 από το 1 λίτρο χυμού
ακτινίδιο και για να τα προσθέσω θα τα βάλω σε μια άλλη κανάτα».
Αυθεντικές αναπαραστάσεις κλασμάτων από τις εμπειρίες των μαθητών: «Μπορώ να μυρίζω σε
ακτίνα 1/3 του μέτρου».
Γενικές προτάσεις για διδασκαλία των κλασμάτων: «O Green Lantern, για να μου δείξει το
1/3 θα δημιουργήσει μια πράσινη ενεργειακή πίτα και θα τη χωρίσει σε 3 ίσα κομμάτια.
Έπειτα θα εξαφανίσει τα 2 κομμάτια και αυτό που θα μείνει θα είναι το 1/3».

Ποιοτική ανάλυση
Πώς αξιολόγησαν τα παιδιά τη συνολική εμπειρία του παιχνιδιού και τις παραγόμενες
ιδέες μέσα από συνεντεύξεις
Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο παιχνίδι αξιολόγησαν την εμπειρία τους ως ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, ενώ η πλειοψηφία την χαρακτήρισε επιπλέον ως
δημιουργική, συνεργατική και ευφάνταστη (π.χ. «πέρασα φανταστικά κάναμε ωραία πράγματα,
δημιουργήσαμε..», «μου άρεσε η ατμόσφαιρα», «είχε πολλή πλάκα γιατί γελούσαμε και
συνεργαζόμασταν»). Επίσης δήλωσαν την επιθυμία τους για επανάληψη της διαδικασίας (πχ.
«σκέφτηκα ότι θέλω να το ξαναπαίξω αυτό το παιχνίδι»)
Η μορφή του παιχνιδιού τράβηξε το ενδιαφέρον των παιδιών (π.χ. «το ταμπλό ήταν πολύ
ωραίο, τα πιόνια..», «φαινόταν απλά ότι παίζαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, που βγάλαμε από ένα κουτί
που το αγοράσαμε») καθώς και η διαδικασία (π.χ. «είχε νόημα το παιχνίδι γιατί έτσι υπήρχε ένας
ανταγωνισμός, είχες έναν καλό λόγο να βρεις ιδέες», «το παιχνίδι ήταν ένα κίνητρο για να
μπορέσουμε να σκεφτούμε») και τη θεώρησαν πρωτότυπη (π.χ. «είναι και μάθηση και διασκέδαση
μαζί», «μας βοήθησε να σκεφτούμε πέρα από τα μαθηματικά»).
Οι μαθητές επιβεβαίωσαν ότι η δημιουργία του σχεδιαστικού alter ego δημιούργησε μια
ευχάριστη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι, η κατασκευή τους ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστική (π.χ.
«ήταν ξεκαρδιστικό, μου άρεσε και γέλασα»). Τα σχεδιαστικά alter ego λειτούργησαν ως μια
ευχάριστη εισαγωγή στο παιχνίδι (πχ. «ήταν ένα θερμό ξεκίνημα») και αύξησαν τις
δυνατότητες για παραγωγή ιδεών σε μερικά παιδιά (πχ. «κάποιες ιδέες διαδραματίζονταν στο
σύμπαν του χαρακτήρα μου, με βοήθησε αυτό»).
Η πλειονότητα των παιδιών χαρακτήρισε το τελικό προϊόν ως κάτι μη αναμενόμενο,
πρωτότυπο, διασκεδαστικό, και συνδεδεμένο με τη μάθηση. Συγκεκριμένα, όλοι οι μαθητές
δεν περίμεναν να παραχθεί αυτή η ποσότητα ιδεών (πχ. «δεν φαντάστηκα ότι θα βγάζαμε τόσες
ιδέες», «μου φάνηκαν πάρα πολλές») ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι η ποιότητα των ιδεών
είναι τόσο καλή ώστε αξίζει να δημιουργηθεί μια χρήσιμη εφαρμογή από αυτές (πχ. «κάποια
παιδιά έγραψαν πολύ ωραία πράγματα και αξίζει πραγματικά να μάθει κάποιος έτσι τα κλάσματα»).
Ωστόσο, 2 μαθητές σημείωσαν ότι ένα ποσοστό των παραγόμενων ιδεών δεν έχουν την
απαιτούμενη χρησιμότητα (π.χ. «οι περισσότερες ήταν καλές, κάποιες ήταν απλοϊκές όμως...»,
«κάποιες δεν αξίζει να μπούνε σε εφαρμογή αλλά οι περισσότερες αξίζει»). Η εφαρμογή αυτή,
σύμφωνα με τα παιδιά, θα είναι πρωτότυπη, ευφάνταστη και διασκεδαστική (π.χ. «θα είναι
πιο πρωτότυπη, και ίσως τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερη φαντασία, να το καταλαβαίνουν πιο εύκολα»)
και θα συνδυάζει τη διασκέδαση με τη μάθηση (π.χ. «έχει και μάθηση και διασκέδαση μαζί θα
είναι μία εφαρμογή τελείως διαφορετική από τις άλλες»).
Ως παράπλευρη συνέπεια της συμμετοχής στο παιχνίδι, οι περισσότεροι μαθητές μετά την
ολοκλήρωσή του, υποστήριξαν ότι πλέον τα κλάσματα μπορούν να αποτελέσουν πηγή
διασκέδασης γι’ αυτούς (π.χ. «είδα ότι μπορώ να διασκεδάσω με αυτά», «τώρα μου αρέσουν
περισσότερο, τα είδα με άλλο μάτι»). Η ενασχόλησή τους με την παραγωγή ιδεών τους έκανε να
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κατανοήσουν περισσότερο τα κλάσματα (π.χ. «με όλα αυτά τα παραδείγματα τα κατάλαβα ακόμη
καλύτερα») και άλλαξε η αντίληψή τους για χρησιμότητα των κλασμάτων (π.χ. «με βοήθησε
να καταλάβω ότι υπάρχουν κλάσματα και στο χώρο γύρω μας», «κατάλαβα ότι κλάσματα υπάρχουν
παντού»).

Συμπεράσματα
Η συγκεκριμένη έρευνα προσπάθησε να εμβαθύνει στις δυνατότητες της συν-σχεδίασης με
μαθητές και να εστιάσει στην άντληση γνωστικών αναπαραστάσεων και παραδειγμάτων για
τα κλάσματα. Τα στοιχεία του παιχνιδιού We!Design!Fractions (τεχνικές παραγωγής ιδεών,
σχεδιαστικό alter ego, υγιής ανταγωνισμός και συνεργασία) δημιούργησαν καλές
μεταβάσεις και στιγμές έντονων θετικών συναισθημάτων, πυροδοτώντας συνέχεια την
δημιουργικότητα και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον και την παραγωγική δυνατότητα
των παιδιών για 3,5 ώρες ανά μέσο όρο συνεδρίας. Οι μαθητές έκριναν θετικά τις
περισσότερες παραγόμενες ιδέες τους για τα κλάσματα, και εκτίμησαν ότι μέσα από αυτές
μπορεί να δημιουργηθεί μία χρήσιμη και πρωτότυπη εφαρμογή για τη μάθηση, πιο
διασκεδαστική από τις άλλες και με παραδείγματα που είναι πιο κοντά στους ίδιους.
Μέσα από τις συνεντεύξεις, τα παιδιά μας αποκάλυψαν μία ακόμη προοπτική, που δεν
υπήρχε στις αρχικές υποθέσεις σχεδιασμού της έρευνας μας, το γεγονός ότι οι μαθητές
βίωσαν το παιχνίδι, εκτός των άλλων σαν μια μαθησιακή διαδικασία, έναν εναλλακτικό
τρόπο προσέγγισης των κλασμάτων που άλλαξε την αντίληψή τους γι’ αυτά. Οι μαθητές
ισχυρίστηκαν ότι μπορούν πλέον να «δουν» τα κλάσματα μέσα στην καθημερινότητά τους.
Ως αδυναμία της συγκεκριμένης προσέγγισης και πρόταση για μελλοντική βελτίωση
θεωρούμε την αναγκαιότητα της συμμετοχής δύο συντονιστών και της πραγματοποίησης
περισσότερων συνεδριών σχεδίασης,
ώστε αφενός να λύνονται γρηγορότερα τα
προβλήματα συντονισμού και αφετέρου να αυξηθεί η ποσότητα και συνεπώς η
αντιπροσωπευτικότητα των παραγόμενων ιδεών.
Τα συμμετοχικά σχεδιαστικά παιχνίδια προσφέρουν ένα πρόσφορο πλαίσιο για τα παιδιά
ώστε να εκφραστούν, να συμμετέχουν και να αντιπροσωπευθούν μέσα από τις ιδέες τους στη
σχεδίαση και έχουν δυνατότητες προέκτασης και σε δύσκολα γνωστικά αντικείμενα. Η
φιλοσοφία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι του πλαισίου μας ανοίγουν νέους προβληματισμούς
για το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη συν-σχεδίαση, αλλά για την
βελτίωση της μάθησης, προσφέροντας μια δυναμική εναλλακτική προοπτική προσέγγισης
των διδακτικών εννοιών.
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Συνεργατική συγγραφή της αφήγηση ενός δυναμικού
ψηφιακού βιβλίου για την ανάπτυξη της δημιουργικής
μαθηματικής σκέψης
Λάτση Μαρία, Κυνηγός Χρόνης
mlatsi@ppp.uoa.gr, kynigos@ppp.uoa.gr
ΙΤΥΕ ‘Διόφαντος’ & Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση διερευνώνται τα κεντρικά θέματα και οι πρακτικές που προέκυψαν, καθώς τα
μέλη μιας ομάδας παιδαγωγών, διαφορετικών ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής εμπειρίας,
συνεργάστηκαν για να γράψουν την αφήγηση ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου (c-book unit), με
στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης. Από την έρευνα
προκύπτει ότι, μέσω αυτής της διαδικασίας, ο σχεδιασμός μαθηματικών ψηφιακών εργαλείων και η
συγγραφή ψηφιακών ιστοριών ήρθαν στο προσκήνιο ως αλληλένδετες διαδικασίες, ενώ το σημείο
εστίασης προοδευτικά μετατοπίστηκε από την πρωταρχικώς κειμενική μορφή της σελίδας στην κυρίως
εικονική μορφή της οθόνης. Επιπρόσθετα, οι νέες μορφές ψηφιακού γραμματισμού που αναδείχτηκαν,
ως αποτέλεσμα των νέων λειτουργικοτήτων της τεχνολογίας c-book που χρησιμοποιήθηκε, άλλαξαν τον
τρόπο αντίληψης και αλληλοσυσχέτισης μεταξύ αναγνώστη/μαθητή και συγγραφέα/σχεδιαστή
ψηφιακών εφαρμογών.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση και μαθηματικά, δυναμικά ψηφιακά βιβλία

Θεωρητικό πλαίσιο
Η αφήγηση θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα πρόσφορο μέσο για την καλλιέργεια
και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών,
τη σύνδεση των μαθηματικών με τις καθημερινές εμπειρίες, αλλά και τη δημιουργία
μαθηματικών αναπαραστάσεων και την απόδοση νοήματος σε αυτές (Whitin & Whitin,
2001; Van de Walle, 2001). Παράλληλα, πολιτισμικές, γλωσσικές, κοινωνικές και
τεχνολογικές αλλαγές επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα γενικότερα και
ειδικότερα η αφήγηση μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και μάθηση των
μαθηματικών (Robin, 2008, Lambert, 2013; Kynigos, 2015). Ταυτόχρονα, η αναγνωστική
εμπειρία αλλάζει, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη
‘υβριδικών’ βιβλίων (Sigarchian et al., 2015), τα οποία επιτρέπουν τη διάδραση με το
περιεχόμενο τους, το σχολιασμό και την επισημείωση (annotation) ή ακόμα και τη
διασύνδεση της ψηφιακής αφήγησης με το φυσικό κόσμο στα πλαίσια της επαυξημένης
πραγματικότητας (augmented reality) (Alexander, 2011). Η ίδια η σχέση μεταξύ αναγνώστη
και συγγραφέα αλλάζει, ενώ στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού (Jones & Hafner,
2012), η ανάγνωση και η συγγραφή θεωρούνται ως δυο κατά βάση αλληλένδετες
δραστηριότητες. Καθώς η ανάγνωση και η γραφή μετατοπίζονται από τη σελίδα στην οθόνη
του υπολογιστή, ο γραμματισμός γίνεται αντιλληπτός όχι μόνο ως μια δεξιότητα που
σχετίζεται αποκλειστικά με τη γλώσσα, αλλά ως μια δεξιότητα εμπρόθετης πολυμεσικής
σχεδίασης (Snyder, 1998, Kress, 2003). Τόσο οι συγγραφείς όσο και οι αναγνώστες
προσεγγίζονται ως σχεδιαστές ή τροποποιητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 149-159, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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πηγές (ψηφιακές, πολιτισμικές, γλωσσολογικές κλπ.) με συγκεκριμένα κίνητρα και στόχους
κάθε φορά (Kress, 2003, Pullen & al, 2010). Ειδικότερα, ο ψηφιακός γραμματισμός δεν
περιορίζεται απλά σε μια εξοικείωση με ψηφιακές συσκευές, αλλά περιλαμβάνει την
ικανότητα χρήσης των ψηφιακών εργαλείων και τη δημιουργική εμπλοκή μέσω αυτών σε
συγκεκριμένες κοινωνικές (Jones & Hafner, 2012) πρακτικές.
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες γίνεται λόγος για νέες μορφές αφήγησης, π.χ. συνεργατική
αφήγηση με εργαλεία web.2, οι οποίες συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και
διαφορετικά μέσα ενώ εξετάζεται το αναπαραστασιακό τους δυναμικό και η επίδρασή τους
στη δημιουργική έκφραση (Penn, 2013). Παράλληλα, εξετάζεται το τι αλλάζει και τι
θεωρείται σημαντικό, καθώς και οι παράγοντες που εμπλέκονται στην διαδικασία
προσαρμογής της ίδιας αφήγησης από το ένα μέσο στο άλλο, π.χ. από τη λεκτική αφήγηση
μιας ιστορίας, στην αφήγηση μέσω εικόνων κλπ. Φαίνεται ότι μόλις έχουμε ξεκινήσει να
αντιλαμβανόμαστε τους τρόπους με τους οποίους οι νέες πρακτικές αφήγησης επηρεάζονται
από την χρήση των πολλαπλών διαθέσιμων τρόπων (modes) και μέσων (Doloughan, 2011,
Daskolia et al., 2015). Ταυτόχρονα, παραμένει τελείως ασαφές το πώς οι ‘σύγχρονες’
πρακτικές αφήγησης (West & West, 2009) επιδρούν στην κατασκευή μαθηματικών
νοημάτων και στη μαθηματική δραστηριότητα εν γένει, όταν η αφήγηση δημιουργείται
ατομικά ή συνεργατικά από τους μαθητές ή αντίστοιχα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
με στόχο να διαμεσολαβήσει τη μαθησιακή διαδικασία.
Από την άλλη τα ίδια τα μαθηματικά θεωρούνται ως ένα είδος γλώσσας (Pimm, 1987) ή
τουλάχιστον ως ένα είδος λόγου που συνδυάζει το σημειωτικό σύστημα της γλώσσας, τον
μαθηματικό συμβολισμό και τις σχηματικές αναπαραστάσεις (o’ Halloran, 2005). Η
ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση συγκεκριμένων
εργαλείων αλλά και τη χρήση συγκεκριμένων επιστημονικών και αναπαραστασιακών
πρακτικών. Απορρίπτοντας τον τεχνολογικό ντετερμινισμό ή την απλοϊκή αντίληψη ότι οι
διαρκώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες αποτελούν απλά εργαλεία για μια πιο αποδοτική
διδασκαλία και μάθηση, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να
γίνουν η βάση ενός νέου γραμματισμού που θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε,
μαθαίνουμε, επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε. (diSessa, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά
τα μαθηματικά τα ψηφιακά εργαλεία φαίνεται να διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο
στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα μαθηματικά επιδρώντας καταλυτικά τόσο στο μαθηματικό
λόγο όσο και στις μαθηματικές πρακτικές (Hoyles et al, 2009; Lagrance & Kynigos, 2014).
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η αφήγηση διαμορφώθηκε και
διαπλέχτηκε με το ενσωματωμένα σε αυτήν διαδραστικά ψηφιακά μαθηματικά εργαλεία
από μια ομάδα εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και εργασιακής εμπειρίας, καθώς
η ομάδα σχεδίαζε ένα δυναμικό ψηφιακό βιβλίο με τίτλο ‘Το Βιοκλιματικό Λούνα Παρκ’, με
στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσο για την ανάπτυξη του δυναμικού ψηφιακού βιβλίου
όσο και για την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζομένων χρησιμοποιήθηκε η
τεχνολογία C-book’ (http://mc2-project.eu), η οποία είναι προϊόν διεθνών συνεργασιών
του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΚΠΑ/EET) του Πανεπιστημίου Αθηνών
(http://etl.ppp.uoa.gr). Το ερευνητικό, λοιπόν, ερώτημα της παρούσας εισήγησης είναι:
Ποια τα κεντρικά ζητήματα και οι πρακτικές που αναδείχτηκαν κατά τη συνεργατική
συγγραφή της αφήγησης του συγκεκριμένου δυναμικού ψηφιακού βιβλίου, στα πλαίσια
των λειτουργικοτήτων της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε;
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Περιγραφή της έρευνας και μεθοδολογία
Η τεχνολογία
Το δυναμικό ψηφιακό βιβλίο (C-book unit) με τίτλο ‘Βιοκλιματικό λούνα Παρκ’, στο οποίο
εστιάζει το παρόν άρθρο αναπτύχθηκε με την τεχνολογία C-book. Η τεχνολογία C-book
επεκτείνει τις τεχνολογίες e-book και υποστηρίζει διαδικτυακά το σχεδιασμό μονάδων
εκπαιδευτικού υλικού, που ονομάζονται ‘C-book units’ και περιέχουν ενσωματωμένα
‘widgets’ από διαφορετικά λογισμικά, παράλληλα με την αφήγηση μιας ιστορίας που
εκτυλίσσεται. Με τον όρο ‘widget’ αναφερόμαστε σε αντικείμενα όπως υπερσύνδεσμοι,
βίντεο και κυρίως στιγμιότυπα δραστηριοτήτων που είναι κατασκευασμένα με χρήση
εκπαιδευτικών λογισμικών για τα μαθηματικά (π.χ. Geogebra, Χελωνόκοσμος,
Χελωνόσφαιρα κτλ). Έτσι, οι ‘σελίδες’ ενός C-book unit, μπορούν να περιέχουν widgets και
αφήγηση, μια λειτουργικότητα που υποστηρίζει το σχεδιασμό διαθεματικού υλικού. Με το
C-book, ο σχεδιαστής μπορεί να τοποθετήσει ο ίδιος τα widgets και το κείμενο, όπου
ακριβώς θέλει και να καθορίσει την λειτουργικότητά τους στο ‘C-book unit’, χωρίς να
μεσολαβεί εξειδικευμένος προγραμματιστής. Για παράδειγμα στα δεξιά της εικόνας 1
φαίνεται ένα widget instance που αναπτύχθηκε με την πλατφόρμα Geogebra με στόχο να
ενσωματωθεί στο c-book unit ‘Το Βιοκλιματικό Λούνα Παρκ’, ενώ στα αριστερά φαίνεται
ένα άλλο widget instance που έχει ενσωματωθεί στην αφήγηση.

Εικόνα 1: Δύο σελίδες του δυναμικού ψηφιακού βιβλίου ‘Το Βιοκλιματικό Λούνα Παρκ’
Στόχος του C-book unit ‘Το Βιοκλιματικό Λούνα Παρκ΄ είναι να προσελκύσει το
ενδιαφέρον του τελικού χρήστη/μαθητή και, μέσα από την ιστορία, να τον εμπλέξει σε
πειραματισμό, αλλά και διερευνητικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες
για να ενισχύσουν τη δημιουργική μαθηματική σκέψη (Kynigos, 2015). Ειδικότερα, το
συγκεκριμένο c-book unit απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει
σκοπό την ανάπτυξη τόσο αλγεβρικών (π.χ. ανάλογα ποσά), όσο και γεωμετρικών εννοιών,
(π.χ. μήκος κύκλου) σε ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό πλαίσιο (π.χ. τα μαθηματικά
διαπλέκονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη).
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Εικόνα 2: Η συζήτηση για το ‘Βιοκλιματικό Λούνα Παρκ’ σε προβολή mindmap view
Παράλληλα, η τεχνολογία c-book υποστηρίζει τον συνεργατικό ασύγχρονο on line
σχεδιασμό και τη συγγραφή. Το C-book συμπεριλαμβάνει και ένα ‘χώρο εργασίας’
(workspace), ο οποίος αποτέλεσε και το κατεξοχήν εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας
μεταξύ των σχεδιαστών του συγκεκριμένου C-book unit. Πρόκειται για ένα χώρο, που ο
κάθε χρήστης μπορεί να ξεκινήσει ή να συμμετάσχει σε ένα θέμα συζήτησης, ενώ υπάρχουν
δύο τρόποι προβολής των συζητήσεων, ο ένας ονομάζεται ‘mindmap view’(δες εικόνα 2) και
ο άλλος ‘forum view’ (δες εικόνα 3). Στην προβολή ‘mindmap view’ τα μήνυματα κάθε
μέλους της ομάδας συζήτησης αναπαρίστανται ως κόμβοι, με βέλη αναπαρίστανται οι
συνδέσεις μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και ειδική σήμανση ανάλογα με το είδος της
συνεισφοράς στη συζήτηση. Οι πρωταρχικές ιδέες, αυτές με τις οποίες ξεκινά μια συζήτηση,
χαρακτηρίζονται ως ‘εναλλακτικές’ και συμβολίζονται με έναν πράσινο κύκλο, οι ιδέες που
επεκτείνουν την αρχική χαρακτηρίζονται ως ‘συνεισφορές’ και συμβολίζονται με ένα
κομμάτι παζλ. Υπάρχουν μηνύματα που εκφράζουν αντίθεση σε μια προηγούμενη ιδέα και
χρησιμοποιούν ένα κόκκινο σύμβολο ή μηνύματα που αφορούν οργανωτικά θέματα και
χρησιμοποιούν μπλε εικονίδιο (δες εικόνα 2).

Εικόνα 3: Τμήμα της συζήτησης σε προβολή ‘forum view’
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Η έρευνα
Σε αυτή την εισήγηση μελετάμε ένα επιλεγμένο τμήμα (επεισόδιο) της ασύγχρονης
επικοινωνίας μεταξύ πέντε εκπαιδευτικών, το οποίο εστιάζει στην αφήγηση του δυναμικού
ψηφιακού βιβλίου ‘Το βιοκλιματικό Λούνα Παρκ.’ Η αφήγηση, που δημιουργήθηκε
συνεργατικά μέσω ασύγχρονων κυρίως συζητήσεων, μοιάζει με παραμύθι και αναφέρεται σε
ένα βιοκλιματικό Λούνα Παρκ, το οποίο επισκέπτονται πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι.
Καθώς οι επισκέπτες παίζουν στο Λούνα Παρκ, χρησιμοποιούν διάφορα widget instances
και βοηθούν τον ιδιοκτήτη του Λούνα Παρκ να συντονίσει τη χρήση των διαθέσιμων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ελαχιστοποιήσει τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο διδακτικός στόχος είναι να εμπλακούν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση
μαθηματικών εννοιών σε ρεαλιστικά περικείμενα και να αντιληφθούν τη σχέση ανθρώπου
και φυσικών και κοινωνικών περιβαλλόντων.
Οι ασύγχρονες συζητήσεις διαμεσολαβήθηκαν από τον ‘χώρο εργασίας’ του C-book και
είχαν ξεκινήσει δύο μήνες νωρίτερα από τη στιγμή που ξεκινά η συζήτηση στο απόσπασμα
που εστιάζουμε. Οι συζητήσεις του αποσπάσματος εκτυλίσσονται στην διάρκεια 11 ημερών.
Οι συμμετέχοντες ήταν: η Μαρία (κάτοχος διδακτορικού, δασκάλα, επιμορφώτρια βεπιπέδου, ερευνήτρια), η Κατερίνα (μεταπτυχιακή φοιτήτρια, δασκάλα), η Σοφία
(μηχανικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), η Συλβή
(υποψήφια διδάκτωρ, κάτοχος μεταπτυχιακού, δασκάλα) και ο Γιώργος (φυσικός,
μεταπτυχιακός φοιτήτης).

Εικόνα 4: Το τμήμα της συζήτησης που αναλύθηκε
Τα δεδομένα μας αποτελούνται από 13 μηνύματα (που αναπαρίστανται ως κόμβοι στην
προβολή mindmap view (εικόνα 4), 8 αρχεία κειμένου που επισυνάφθηκαν σε αυτά τα
μηνύματα και από τις αντίστοιχες αλλαγές στην αφήγηση, στην δομή του δυναμικού
ψηφιακού βιβλίου και στα ενσωματωμένα ψηφιακά εργαλεία (widget instances) που
πραγματοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ως αποτέλεσμα του
συγκεκριμένου τμήματος της συζήτησης.
Τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης (Braun & Clarke,
2006). Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει ως στόχο την ανίχνευση, ανάλυση και αναφορά
μοτίβων/θεμάτων στα δεδομένα. Η μέθοδος αυτή αποτελείται από έξι στάδια: εξοικείωση
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του ερευνητή με τα δεδομένα, αρχική κωδικοποίηση, αναζήτηση κεντρικών θεμάτων,
ανασκόπηση, καθορισμός και ονομασία των κεντρικών θεμάτων και σύνθεση της αναφοράς.

Αποτελέσματα και ανάλυση
Αν και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις είχαν γίνει σχετικά με την αφήγηση του βιβλίου
πριν το τμήμα της συζήτησης που εδώ αναλύεται, πρέπει να τονιστεί ότι ως εκείνη τη στιγμή
τα διάφορα widget instances που θα ενσωματώνονταν στο βιβλίο είχαν αναπτυχθεί το ένα
ανεξάρτητα από το άλλο. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι η ανάπτυξη της
αφήγησης από την αρχή θα μπορούσε να περιορίσει τις δημιουργικές τους ιδέες και ότι το
γενικό θέμα του βιοκλιματικού λούνα παρκ αποτελούσε μια κοινή βάση, πάνω στην οποία
θα μπορούσε στη συνέχεια να αναπτυχθεί και η αφήγηση.
Στα τέλη Μαΐου η Συλβή βρίσκει μια ιστορία γραμμένη από τον Gianni Rodari σχετικά
με ένα φανταστικό Λούνα Παρκ και την προτείνει ως σημείο αφετηρίας και έμπνευσης για
την αφήγηση, καθώς θα μπορούσε εύκολα να ενσωματώσει όλες τις ιδέες που είχαν
εκφραστεί μέχρις στιγμής και όλα τα widget instances που είχαν αναπτυχθεί. Σε μήνυμά της
(δες εικόνα 5) επισυνάπτει την αρχική ιστορία και μια πρώτη τροποποιημένη εκδοχή αυτής.
Η Μαρία, η Κατερίνα, η Σοφία και ο Γιώργος θεωρούν ως πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα της
Συλβής και επισημαίνουν αδύναμα σημεία. Στις συζητήσεις των επόμενων ημερών και μετά
από μια τετράωρη εκ του σύνεγγυς συνάντηση, τέσσερις νέες εκδοχές/παραλλαγές της
ιστορίας παράγονται και ανεβάζονται στο workspace.

Εικόνα 5: Το μήνυμα της Συλβή
Τρία από τα πέντε μέλη της ομάδας (ο Γιώργος, η Συλβή και η Σοφία) εργάζονται μαζί,
ώστε να δώσουν μια πρώτη μορφή και ένα πρώτο στήσιμο της αφήγησης στο δυναμικό
διαδραστικό βιβλίο. Αποφασίζουν να επιλέξουν ένα μαύρο υπόβαθρο με λευκά γράμματα,
για να τονίσουν, όπως είπαν, την αντίθεση μεταξύ των έντυπων και των ψηφιακών
ιστοριών. Μολαταύτα η αφήγηση αναπτύσσεται αρχικά σε μια διαφορετική ενότητα του
βιβλίου (5η ενότητα στα αριστερά της εικόνας 6) και ανεξάρτητα από τα widget instances.
Αν και είχαν ήδη αποφασίσει τα σημεία της αφήγησης, που τα διάφορα widget instances θα
μπορούσαν να ενσωματωθούν, η αφήγηση αναπτύσσεται αρχικά με τον κλασικό γραμμικό
τρόπο ενός παραμυθιού.
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Εικόνα 6: Τα κεφάλαια του C-book unit αρχικά στα αριστερά και η τελική έκδοση δεξιά
Στη συνέχεια η Μαρία επισημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν τη δομή του βιβλίου και να
έχουν μόνο ένα κεφάλαιο, με την αφήγηση και τα επιπλέον εργαλεία και πηγές
ενσωματωμένα σε αυτήν. Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν τεχνικά
προβλήματα μια και το κεφάλαιο θα γίνει πολύ βαρύ. Κατόπιν, προτείνει να έχουν την
αφήγηση με γραμμική μορφή σε ένα κεφάλαιο και μέσα σε αυτήν να υπάρχουν συνδέσεις
προς δραστηριότητες σε άλλα κεφάλαια. Μολαταύτα, εκφράζονται αντιρρήσεις, καθώς το
βιβλίο θα έμοιαζε κατακερματισμένο και η αφήγηση θα φαινόταν ‘τεχνητή και όχι στενά
συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες’.
Προσπαθώντας να συνδυάσει τις διάφορες απόψεις και λαμβάνοντας υπόψη τους
τεχνικούς περιορισμούς, καθώς και το γεγονός ότι η ιστορία δεν έπρεπε να χάσει τη συνοχή
της, η Μαρία προτείνει δύο διαφορετικές τακτικές ανάλογα με το μέγεθος των διαφόρων
widget instances και των συνοδευτικών δραστηριοτήτων: Όλα τα widget instances που είναι
μικρά θα ενσωματωθούν στην αφήγηση, καθώς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη
δραστηριότητα περιλαμβάνονται σε αυτά. Από την άλλη οι εκτεταμένες δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν εκτός από το widget instance και επιπλέον κείμενο θα αναπτυχθούν σε άλλο
κεφάλαιο και θα υπάρχουν υπερσύνδεσμοι προς αυτές σε συγκεκριμένα σημεία της
αφήγησης. Με αυτό τον τρόπο πιστεύει ότι δεν θα διακόπτεται η εξέλιξη της ιστορίας. Τα
άλλα μέλη της ομάδας δέχονται την πρόταση της Μαρίας και αλλάζουν τη δομή του βιβλίου
(δες εικόνα 6 δεξιά). Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την κεντρική αφήγηση του βιβλίου
με κάποια widget instances ενσωματωμένα σε αυτήν. Στην αφήγηση επίσης
ενσωματώνονται σύνδεσμοι προς εξωτερικές πηγές, π.χ. βίντεο από το YouTube, καθώς και
σύνδεσμοι προς άλλα κεφάλαια του βιβλίου με ενότητες σχετικών δραστηριοτήτων και τις
συνοδευτικές οδηγίες.
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την ομάδα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που
εξετάζουμε είναι η συμβατότητα μιας προσομοίωσης και του συνοδευτικού της κειμένου της
διερεύνησης με την κεντρική αφήγηση του βιβλίου. Ειδικότερα, η Συλβή πιστεύει ότι ένα
widget instance που έχει αναπτυχθεί από τον Γιώργο πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε να μπορεί
πιο εύκολα να συνδεθεί με την αφήγηση. Επιπλέον, προτείνει κάποιες αλλαγές (δες εικόνα
7). Τα άλλα μέλη της ομάδας συμφωνούν με την πρόταση της Συλβής και ο Γιώργος κάνει
όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο συγκεκριμένο widget instance.
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Εικόνα 7: Πρόταση για αλλαγές σε widget instance ώστε να ταιριάζει με την αφήγηση
Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι η λειτουργικότητα της
διασύνδεσης widget instances για μαθηματική διερεύνηση και κατασκευές με την αφήγηση
σε ένα ενιαίο όλο αποτελεί μια καινούρια και απαιτητική πρακτική που φέρνει στο
προσκήνιο προβληματισμό σχετικά με πολλά θέματα:
Την αλληλόδραση μεταξύ αφήγησης και widget instances
Ένα από τα κεντρικά θέματα κατά τη διαδικασία συνεργατικού σχεδιασμού του δυναμικού
ψηφιακού βιβλίου ήταν η ενοποίηση της αφήγησης με τα διάφορα widget instances. Τα
μέλη της συζήτησης προσπάθησαν να βρουν μια ιστορία που θα ενσωμάτωνε τις διάφορες
ενότητες και πτυχές του βιβλίου και θα του έδινε μια ενιαία μορφή. Τα διάφορα widget
instances δεν πλαισιώνονταν απλά από την αφήγηση, αλλά εμπλούτιζαν και επέκτειναν την
αφήγηση, καθώς βρίσκονταν σε διαρκή αλλολόδραση με αυτήν. Για παράδειγμα ένας
γρίφος στο τέλος της αφήγησης σχετικά με την ακριβή θέση του Λούνα Παρκ μπορούσε να
λυθεί μόνο αν χρησιμοποιόταν ένα συγκεκριμένο widget instance ενώ, όπως
προαναφέρθηκε, ένα άλλο widget instance άλλαξε για να συνάδει με την αφήγηση. Έτσι, η
σχεδίαση ψηφιακών εργαλείων και η συγγραφή μπορούν να θεωρηθούν ως αλληλένδετες
διαδικασίες. Τα widget instances και η αφήγηση πλαισίωναν το ένα το άλλο, παρέχοντες
εκείνες τις πληροφορίες και το περικείμενο που θα βοηθούσαν τους μαθητές/χρήστες να
ερμηνεύσουν κάθε στοιχείο του βιβλίου.
Η αλληλόδραση μεταξύ της γραμμικότητας, της υπερκειμενικής δομής και της
πολυτροπικότητας
Η τεχνολογία c-book κατέστησε δυνατή όχι μόνο τη στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των
διαφόρων widget instances και της αφήγησης, αλλά και την παράλληλη χρήση της
υπερκειμενικότητας και της πολυτροπικότητας. Ως εκ τούτου ένα άλλο κεντρικό θέμα που
αναδείχθηκε ήταν η αλληλόδραση μεταξύ της γραμμικότητας της ιστορίας, της
υπερκειμενικής δομής και της πολυτροπικότητας. Οι σχεδιαστές του βιβλίου έπρεπε να
αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιούσαν την υπερκειμενικότητα, ώστε να μην διασπάσουν
την γραμμικότητα και συνοχή της αφήγησης της ιστορίας που είχαν επινοήσει από τη μια,
αλλά να μην δώσουν και την εντύπωση ενός κατακερματισμένου βιβλίου από την άλλη.
Αυτό το σκεπτικό είχε καταλυτική επίδραση στη δομή του βιβλίου. Επιπρόσθετα, το
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δυναμικό ψηφιακό βιβλίο περιελάμβανε συνδέσμους προς εξωτερικές πολυτροπικές πηγές,
π.χ. βίντεο στο YouTube. Οι σχεδιαστές έπρεπε, συνεπώς, να αποφασίσουν όχι μόνο ποιες
εξωτερικές πηγές θα χρησιμοποιούσαν, αλλά και σε ποια σημεία της αφήγησης οι σύνδεσμοι
προς αυτές τις εξωτερικές πηγές έπρεπε να ενσωματωθούν.
Σε αυτή τη διαδικασία ο μαθητής γίνεται αντιληπτός ως ένας ενεργός
αναγνώστης/συγγραφέας, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει για τη δική τους ‘αναγνωστική
διαδρομή’. Μπορεί να ακολουθήσει τη γραμμική δομή της ιστορίας ή να ακολουθήσει τους
συνδέσμους προς τις εξωτερικές πηγές ή τους συνδέσμους προς δραστηριότητες σε άλλα
κεφάλαια του βιβλίου. Ταυτόχρονα, είναι ένας δρών μαθητής που πειραματίζεται,
σχεδιάζει, δομεί και αποδομεί κατασκευές, λύνει γρίφους, εκμεταλλευόμενος τη
διαδραστικότητα του ψηφιακού βιβλίου και τη διαθέσιμη ανατροφοδότηση. Αυτή η
πρακτική της διασύνδεσης μέσω υπερσυνδέσμων εν δυνάμει επιτρέπει στους χρήστες να
κατασκευάσουν νέα είδη νοημάτων και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι
αναγνώστες/μαθητές και οι συγγραφείς/σχεδιαστές σχετίζονται.
Ο νέος ψηφιακός γραμματισμός που καθίσταται δυνατός με την τεχνολογία c-book:
Συνεργατική γραφή και σχεδιασμός
Κατά τη σχεδίαση αυτού του βιβλίου, η συγγραφή και η σχεδίαση εργαλείων με στόχο τη
δημιουργική μαθηματική σκέψη γίνονται αντιληπτές ως μια δεξιότητα γραμματισμού και
ως μια πρακτική που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στα πλαίσια της μαθησιακής
διαδικασίας και της κοινωνικής δημιουργικότητας (Kress, 2003, Kynigos, 2015). Με τη
τεχνολογία c-book έγιναν δυνατές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (π.χ. η δημοσίευση ιδεών
στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα ασύγχρονης επικοινωνίας, η σηματοδότηση αυτών
των ιδεών, η αναπαράσταση της αλληλόδρασης με διαφορετικούς τρόπους (faceview και
mindmap view) που επέδρασαν καταλυτικά όχι μόνο στον συνεργατικό σχεδιασμό πηγών
αλλά και στη συνεργατική συγγραφή της αφήγησης. Στο δέντρο συζήτησης του επεισοδίου
που περιγράφηκε παραπάνω οι διάφορες εκδοχές της ιστορίας –καθώς η συζήτηση
εξελισσόταν- είναι εμφανείς ως επισυνάψεις στις συνεισφορές των εκπαιδευτικών που
εμπλέκονταν στη συζήτηση. Όταν η κεντρική πλοκή της ιστορίας έγινε ξεκάθαρη, τα μέλη
της συζήτησης δούλεψαν συνεργατικά απευθείας στο δυναμικό ψηφιακό βιβλίο κάνοντας
αλλαγές και τροποποιήσεις. Καθώς το δυναμικό ψηφιακό βιβλίο ήταν αποθηκευμένο σε
έναν κεντρικό διακομιστή δεν χρειαζόταν να μοιράζονται τα μέλη της ομάδας αρχεία και
να τα αποθηκεύουν τοπικά σε σκληρούς δίσκους. Αυτή η λειτουργικότητα της τεχνολογίας
που χρησιμοποιήθηκε έλυσε το πρόβλημα των διαφορετικών εκδοχών και επιτάχυνε τη
διαδικασία συνεργατικής γραφής.
Επιπρόσθετα, η διάταξη των σελίδων του δυναμικού ψηφιακού βιβλίου είναι τελείως
διαφορετική από τη διάταξη των σελίδων ενός αρχείου, καθώς υπάρχει μια μετατόπιση από
την πρωταρχικώς κειμενική μορφή της σελίδας στην κυρίως εικονική μορφή της οθόνης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σημείο εστίασης να μετατοπιστεί από τις διαφορετικές εκδοχές
της ιστορίας σε μορφή doc στη διάταξη της αφήγησης μέσω της τεχνολογίας c-book. Αυτό το
πέρασμα από τη σελίδα στην οθόνη υπήρξε ένα από τα κεντρικά ζητήματα, καθώς οι
εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να ενσωματώσουν τα διάφορα widget instances στην
αφήγηση. Αν και προτού δουλέψουν απευθείας στο ψηφιακό βιβλίο, είχαν αποφασίσει σε
ποια σημεία της ιστορίας τα διάφορα widget instances θα εισάγονταν, η διάταξη της οθόνης
ήταν καθοριστική στην απόφαση σχετικά με το αν κάθε widget instance θα ενσωματωνόταν
στην ιστορία ή θα συνδεόταν με αυτή. Κάποιες δραστηριότητες δεν ενσωματώθηκαν στο
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που περιελάμβανε την ιστορία, καθώς αν ενσωματώνονταν, οι
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αντίστοιχες σελίδες θα ήταν πολύ μεγάλες και θα αποπροσανατόλιζαν τους αναγνώστες από
την πλοκή της ιστορίας.

Συμπεράσματα
Τα νέα εργαλεία και οι νέες μορφές γραμματισμού φαίνεται ότι δεν διευκολύνουν απλά τη
σχεδίαση, τη γραφή/ανάγνωση –και συνεπώς τη μάθηση- αλλά μπορούν να αλλάξουν
τελείως τον τρόπο εμπλοκής με αυτές της δραστηριότητες, καθώς μέσω των
λειτουργικοτήτων τους αλλάζουν τις αναπαραστασιακές και επικοινωνιακές δυνατότητες
δράσης των χρηστών τους. Η τεχνολογία c-book υποστήριξε τη συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας και διευκόλυνε το
διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων διαμεσολαβώντας σημειωτικά την κοινωνική
δημιουργικότητα κατά τη συνεργατική γραφή της αφήγηση του c-book unit ‘Το
Βιοκλιματικό Λούνα Παρκ’. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία c-book φαίνεται ότι δημιούργησε
το πλαίσιο ώστε να ‘καταρριφθούν’ τα όρια μεταξύ ψηφιακού γραμματισμού, συνεργατικής
ανάγνωσης/γραφής και συνεργατικής σχεδίασης δυναμικών ψηφιακών εργαλείων για την
καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης. Μέσω της διαδικασίας
ενοποίησης της αφήγησης με τα διάφορα widget instances, η σχεδίαση ψηφιακών
μαθηματικών πηγών και η συγγραφή ιστοριών ήρθαν στο προσκήνιο ως αλληλένδετες
διαδικασίες, όπου η αλληλόδραση μεταξύ γραμμικότητας, υπερκειμενικής δομής και
πολυτροπικότητας είναι κριτικής σημασίας και έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση του
ενδιαφέροντος από την έντυπη διάταξη της σελίδας στην οπτική διάταξη της οθόνης.
Απορρίπτοντας τον τεχνολογικό ντετερμινισμό ή την απλοϊκή αντίληψη ότι τα ψηφιακά
΄τεχνουργήματα’ είναι απλά εργαλεία για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία, φαίνεται ότι
οι νέοι τρόποι που η αφήγηση αλλά και οι ρόλοι αναγνωστών/δρώντων μαθητών και
συγγραφέων/σχεδιαστών διαμεσολαβούνται είναι θέματα που πρέπει να διερευνηθούν
περισσότερο. Σε αυτό το πλαίσιο νέα ερωτήματα έρχονται στο προσκήνιο, όπως: Πώς
αλλάζει η ‘συγγραφή’ και η ‘ανάγνωση’ ενός μαθηματικού βιβλίου με τη χρήση
τεχνολογιών, όπως αυτή του c-book; Ποιος είναι ο ρόλος που επιθυμούμε και εν δυνάμει
μπορεί να έχει ο ‘αναγνώστης’ τέτοιων μαθηματικών βιβλίων; Πώς αλλάζει ο ρόλος της
αφήγησης στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, αλλά και πώς αλλάζει η χρήση
του ίδιου του βιβλίου, καθώς φαίνεται ότι εκτός από ψηφιακή υπερκειμενική μορφή αποκτά
και δυναμικό - διαδραστικό περιεχόμενο, αλλά και επιτρέπει/επιδιώκει την αλλαγή
τροποποίηση του από τον χρήστη;
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Διαθεματική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης
Ιατρού Παρασκευή
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ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική
Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών», Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Περίληψη
Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος και αποτελεί ένα
παράδειγμα εφαρμογής του STEM (Science, technology, engineering) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με
τη μέθοδο του υπολογιστικού πειράματος. Στην πρότασή μας παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση
της γραμμικής συνάρτησης εφαρμόζοντας διασυνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών, της φυσικής, της
μηχανικής και της πληροφορικής αλλά και την εφαρμογή της σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Η
πολύπλευρη αντιμετώπιση ενός γνωστικού αντικειμένου, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα
βήματα της διδασκαλίας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστικό τρόπο σκέψης και η επιλογή
δραστηριοτήτων γενικότερου ενδιαφέροντος, ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, διασυνδέουν τις
έννοιες, και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής μας.
Λέξεις κλειδιά: STEM, υπολογιστική σκέψη, υπολογιστικό πείραμα, γραμμική συνάρτηση.

Εισαγωγή
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που συναντάμε μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, έχουν περιορισμένη ή εστιασμένη εφαρμογή σε επιμέρους τομείς των
γνωστικών αντικειμένων χωρίς να τα συνδυάζουν μεταξύ τους ώστε να μπορούν να
αποτελέσουν έναν ενιαίο κορμό πάνω στον οποίο µπορούµε να δομήσουμε την όποια
εκπαιδευτική µας παρέμβαση (Πατρινόπουλος, 2006). Επιστημολογικοί, ψυχολογικοί,
παιδαγωγικο-διδακτικοί και κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι καθιστούν επίκαιρα και
προτιμητέα τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών. Η διαθεματικότητα έχει πολλές
εκφάνσεις και αναφέρεται σε τρόπους επιλογής και οργάνωσης της διδακτέας γνώσης που
δεν ακολουθούν τις πρακτικές των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων με τα
διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα. (Ματσαγκούρας, 2003) Αντιθέτως, όμως,
τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται χωρίς την ανάδειξη των μεταξύ τους διασυνδέσεων,
με αποτέλεσμα εκτός των άλλων να είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον των μαθητών,
αποσπασματική η προσέγγιση των γνώσεων και οι μαθητές να αποθαρρύνονται από το να
ασχοληθούν με τις επιστήμες.
Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας διασύνδεσης των εννοιών, κατά τη
διδασκαλία, των μαθηματικών, της φυσικής, της μηχανικής, της τεχνολογίας με τη χρήση
του υπολογιστικού πειράματος, προτείνουμε την ενδεικτική διδασκαλία της μελέτης της
γραμμικής συνάρτησης, δομημένη με βάση τις αρχές του STEM. Ώστε να αντιμετωπισθεί όχι
μονο
διαθεματικά
αλλά
με
εγκάρσια
διε-επιστημονικότητα(transdisciplinary)διαεπιστημονικό τρόπο η γνώση.
Το STEM έχει χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος για κάθε περίπτωση, πολιτική, πρόγραμμα,
ή πρακτική που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πεδία των κλάδων του STEM (Bybee,
2010a). Για τους περισσότερους, το STEM αντιστοιχεί στο ότι δίνεται έμφαση μόνο στις
επιστήμες και τα μαθηματικά, ενώ παραβλέπεται ότι τα προϊόντα της τεχνολογίας και της
μηχανικής επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινή ζωή. Μια αληθινή προσέγγιση STEM θα
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 160-170, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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πρέπει να συμπεριλαμβάνει την μηχανική και τις κατασκευές αλλά και να βελτιώσει τη
χρήση των τεχνολογιών από τους μαθητές με διαεπιστημονικό τρόπο (Bybee, 2010b).

Μεθοδολογία
Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες που οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών
(ΤΠΕ) κυριαρχούν στην εκπαίδευση, κυρίως ως υποστηρικτικά εργαλεία άλλων μαθημάτων
ή αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα, σήμερα μετεξελίσσονται και διευρύνουν την επίδρασή
τους, μέσα από τις διαδικασίες της υπολογιστικής σκέψης (Computational thinking). Θα
μπορούσαμε να ορίσουμε την υπολογιστική σκέψη ως μια διανοητική διαδικασία που
εμπλέκεται στην μορφοποίηση ενός προβλήματος και την έκφραση των λύσεων του, με
τέτοιο τρόπο ώστε ένας υπολογιστής -άνθρωπος ή μηχανή – να μπορεί να το διεκπεραιώσει
αποτελεσματικά. (Wing J. , 2014) .
Όπως αναφέρει η ίδια, «η υπολογιστική σκέψη είναι ένα είδος αναλυτικής
σκέψης. Μοιράζεται με τη μαθηματική σκέψη τους γενικούς τρόπους με τους οποίους θα
μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την επίλυση ενός προβλήματος. Μοιράζεται με τον τρόπο
σκέψης των μηχανικών τους γενικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να
προσεγγίσουμε το σχεδιασμό και την αξιολόγηση μεγάλων, πολύπλοκων συστημάτων που
λειτουργούν στο πλαίσιο των περιορισμών του πραγματικού κόσμου. Μοιράζεται με την
επιστημονική σκέψη τους γενικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε
την κατανόηση των διαδικασιών υπολογισμού, την ευφυΐα, το πνεύμα και την ανθρώπινη
συμπεριφορά.» (Wing, 2008)
Η εκπαιδευτική πρότασή μας έχει δομηθεί με τη μέθοδο του υπολογιστικού πειράματος
που αποτελεί βασικό εργαλείο της υπολογιστικής σκέψης (Psycharis, 2015). Αρχικά οι χώροι
είχαν ορισθεί ως δύο, χώρος υποθέσεων και χώρος πειραμάτων (Klahr & Dunbar, 1988).
Σήμερα για την πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση έχει προστεθεί και ο χώρος
των προβλέψεων (Psycharis, 2015).
Αν επιχειρούσαμε να κάνουμε μια αντιστοίχιση της μεθόδου του υπολογιστικού
πειράματος με της διερευνητικής- ανακαλυπτικής μάθησης, αυτή θα μπορούσε να ήταν:
 Χώρος υποθέσεων  έναυσμα, προϋπάρχουσες γνώσεις, διατύπωση υποθέσεων.
 Χώρος πειραμάτων  πειραματισμός, διατύπωση θεωρίας.
 Χώρος προβλέψεων  εφαρμόζω, γενικεύω.
Σε αυτή την εργασία δουλέψαμε στηριζόμενοι σε αυτή την αντιστοίχιση, η επιλογή έγινε
γιατί όπως αναφέρεται «Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία δεν οδηγεί τους μαθητές απλώς στη γνώση, αλλά τους ασκεί σε έναν ορθολογικό
και δημιουργικό τρόπο σκέψης. Η γνώση προκύπτει ως συμπέρασμα μιας πειραματικής
διαδικασίας και όχι με την απομνημόνευση, προ διατυπωμένων από άλλους, περιγραφών
και ορισμών. Γενικότερα, τους καθοδηγεί να συνηθίσουν στην εφαρμογή μιας κριτικής και
αποδεικτικής διαδικασίας, με αντίστοιχα βήματα, σε κάθε περίπτωση προβληματισμού στην
καθημερινή ζωή.» (Καλκάνης, και συν., 2014).
Οι προσδοκόμενοι στόχοι με την εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου είναι οι μαθητές
να μπορούν:

να αναγνωρίζουν την γραμμική συνάρτηση f(x)=αx+β μέσα από τη γραφική της
παράσταση,

να περιγράφουν την μεταβολή της γραφικής παράστασης όταν μεταβάλλονται οι
παράμετροι,

να διακρίνουν τις μεταβλητές από τους σταθερούς όρους,

να αντιπαραβάλλουν τη γραμμική σε σχέση με άλλες μορφές συναρτήσεων,
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να επιλύουν σχετικά προβλήματα στα μαθηματικά, στη φυσική και σε άλλα
γνωστικά αντικείμενα,

να επαληθεύουν τα αποτελέσματά τους με χρήση του λογισμικού OCTAVE,

να χρησιμοποιούν το λογισμικό OCTAVE παράγοντας σχετικό κώδικα,

να συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες τους και να συζητούν μεταξύ τους τις
πιθανές λύσεις,

να
χρησιμοποιούν τον υπολογιστικό τρόπο σκέψης για την επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
Για την προσομοίωση της συνάρτησης χρησιμοποιούμε το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού
κώδικα OCTAVE. Το OCTAVE χρησιμοποιεί μια υψηλού επιπέδου γλώσσα
προγραμματισμού, που προορίζεται κυρίως για αριθμητικούς υπολογισμούς. Παρέχει
δυνατότητες επίλυσης γραμμικών και μη γραμμικών προβλημάτων και για την εκτέλεση
άλλων αριθμητικών προβλημάτων. Επίσης, παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες γραφικών για
την απεικόνιση και το χειρισμό των δεδομένων. Η γλώσσα του OCTAVE είναι σε αρκετά
σημεία παρόμοια με του MATLAB. Το πλεονέκτημα του OCTAVE έναντι του MATLAB
είναι ότι διατίθεται δωρεάν, λειτουργεί άμεσα μέσω διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη
η εγκατάστασή του και είναι συμβατό με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. (Eaton,
2012).
Προσπαθήσαμε σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται με χρήση του OCTAVE, οι
μαθητές να μπορούν να παράγουν τον κώδικα που απαιτείται για την επίλυση των
προβλημάτων και τον έλεγχο των μεταβλητών όχι μόνο για να μάθουν τον κώδικα αλλά
μέσω αυτού να αποκτήσουν έναν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης τον οποίο να τον
χρησιμοποιούν για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Η εφαρμογή
Η παρέμβαση μας είναι σχεδιασμένη για μαθητές της Α λυκείου οι οποίοι στα μαθηματικά
έχουν διδαχθεί την έννοια της συνάρτησης, στη φυσική έχουν διδαχθεί την έννοια της
δύναμης και τον υπολογισμό του βάρους, ενώ για τη χρήση του λογισμικού δεν απαιτείται
να έχουν γνώσεις προγραμματισμού, παρά μόνο μια βασική εξοικείωση με τον υπολογιστή.
Για την εφαρμογή της παρέμβασης, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ή τριών, με
κάθε ομάδα να έχει στη διάθεσή της υπολογιστή. Αυτή η επιλογή έγινε γιατί «η
ενεργοποίηση και αυθεντικοποίηση της μαθητικής συμμετοχής, που επιφέρει η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οδηγεί άμεσα στη βελτίωση της σχολικής μάθησης και της
κοινωνικής συμπεριφοράς. Διαπίστωση που επιβεβαιώνεται και από τη διδακτική έρευνα.»
(Ματσαγκούρας, 2008). Ως χώρος εφαρμογής προτείνεται ή το εργαστήριο υπολογιστών ή η
χρήση του κινητού εργαστήριου υπολογιστών του σχολείου.

Σενάριο: Η γραμμική συνάρτηση f(x)= αx+β, μια STEM προσέγγιση.
Χώρος υποθέσεων  έναυσμα, προϋπάρχουσες γνώσεις, διατύπωση υποθέσεων.
Χρησιμοποιώντας ένα πίνακα ζωγραφικής του Ιάπωνα καλλιτέχνη Hatsuo Horiuchi, ο
οποίος συνθέτει γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων που κατασκευάζει στο Excel για να
δημιουργήσει τα έργα του, προσπαθούμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον αλλά και
ερωτήματα προς διερεύνηση από τους μαθητές.
Παρουσιάζουμε τον πίνακα (Σχήμα 1) και αφήνουμε τους μαθητές να τον παρατηρήσουν.
Αφού οι μαθητές τον παρατηρήσουν ως ενιαίο σύνολο και συζητήσουμε τις παρατηρήσεις
τους, βαθμιαία, με διαδοχικές μεγεθύνσεις τους καθοδηγούμε να προσέξουν και τις
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λεπτομέρειες, αναζητώντας μοτίβα (patterns) που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές
θέσεις. Στη συνέχεια δείχνουμε και τη δεύτερη εικόνα που παρουσιάζει ένα μέρος του
πίνακα μέσα στο Excel με το οποίο δημιουργήθηκε και εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες της
τεχνοτροπίας του καλλιτέχνη. Με αυτή τη διαδικασία θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές
να αναπτύξουν δεξιότητες αφαιρετικής σκέψης πηγαίνοντας από το μέρος στο όλο και
αντίστροφα αναζητώντας τα «στοιχεία» που δομούν τον πίνακα.
Ο συνδυασμός των παραστάσεων που δημιουργούνται με το Excel με το αισθητικό
αποτέλεσμα, επιτρέπει τη διατύπωση ερωτημάτων για το πως εργάστηκε ο καλλιτέχνης για
να δημιουργήσει αυτό το έργο.

Σχήμα 1: Ζωγραφική με χρήση του Excel ( Ηoriuchi, 2006)
Παράλληλα, με το OCTAVE δημιουργούμε και προβάλλουμε δισδιάστατες
ή
τρισδιάστατες γραφικές απεικονίσεις διαφόρων εξισώσεων, εστιάζοντας στην παρατήρηση
των μεταβολών τους όταν αλλάζουμε τις παραμέτρους και το σχολιασμό αυτών. Η χρήση
των γραφικών αναπαραστάσεων που δημιουργούνται επιτρέπει τη διαμόρφωση
προβληματισμού για τη συσχέτιση των μαθηματικών σχέσεων με αυτές.
Εστιάζοντας στη συνάρτηση f(x) = αx + β, συζητάμε για τη μορφή που μπορεί να έχει η
γραφική της παράσταση και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορούν να την
εφαρμόζουν. Να σημειώσουμε ότι οι μαθητές την έχουν διδαχθεί αρχικά στα μαθηματικά
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της Β΄ γυμνασίου χωρίς να έχουν εμβαθύνει στη γραφική αναπαράσταση της, σε σχέση με τη
μεταβολή των παραμέτρων.
Οι μαθητές με τους υπολογιστές χρησιμοποιούν το λογισμικό OCTAVE online. Επειδή
είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιούν, δίνουμε οδηγίες για τις βασικές λειτουργίες του
προγράμματος. Επίσης τους καθοδηγούμε για το πως συντάσσουμε ένα απλό πρόγραμμα,
πως ορίζουμε τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής x, πως γράφουμε μία συνάρτηση και τη
χρήση της εντολής plot για τη δημιουργία της γραφικής παράστασης. Προτρέπουμε τους
μαθητές να δημιουργήσουν μερικές παραστάσεις, για παράδειγμα τις y = 2x, y = -3x, y = 2x
+ 2 ή όποια άλλη θέλουν, που αντιστοιχεί στην συνάρτηση f(x) = αx + β, για να
παρατηρήσουν
τις
γραφικές παραστάσεις
που προκύπτουν. Το
σχήμα 2 μας δείχνει
τον κώδικα που πρέπει
να γράψουμε για τη
συνάρτηση y = 2x και
την
αντίστοιχη
γραφική παράσταση.
Αντίστοιχα
εργαζόμαστε και για τις
υπόλοιπες.
Με
βάση
τις
αναπαραστάσεις
Σχήμα 2: Απεικόνιση οθόνης του OCTAVE
αναμένουμε οι μαθητές
να διαπιστώσουν ότι κάθε μια από αυτές τις εξισώσεις, έχει για γραφική παράσταση μία
ευθεία. Ως αναμενόμενο ερώτημα προκύπτει πως μεταβάλλεται η γραφική παράσταση όταν
αλλάζουν οι παράμετροι.

Χώρος πειραμάτων  πειραματισμός, διατύπωση θεωρίας.
Με την πειραματική διαδικασία, με
χρήση
υπολογιστή,
θέλουμε
να
ανακαλύψουν
οι
μαθητές
πως
μεταβάλλεται η γραφική παράσταση της
συνάρτησης f(x)= αx+β όταν αλλάζουν οι
τιμές των α και β.

Σχήμα 3: Γραφική παράσταση
παράλληλων ευθειών

Δραστηριότητα 1:
Το α παραμένει σταθερό και το β
μεταβάλλεται.
Εξηγούμε στους μαθητές πώς δουλεύει η
εντολή for, όχι μόνο για να δείξουμε την
επαναληπτική δομή της εντολής αλλά,
γιατί
θέλουμε
αντιληφθούν
την
επαναληπτικότητα των δομών στον τρόπο
σκέψης.
Αφού ορίσουμε πρώτα την μεταβλητή
μας x, μετά ορίζουμε την παράμετρο β,
έτσι ώστε να παίρνει τιμές μέσα στα όρια
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μελέτης που θέλουμε. Η εντολή for επιτρέπει τη δημιουργία βρόχου, δηλαδή μιας
επαναληπτικής διαδικασίας κατά την οποία το β παίρνει διαδοχικές τιμές στα όρια πού
έχουμε θέσει. Η διαδικασία που επαναλαμβάνεται οριοθετείται από τις εντολές for και end.
Οι εντολές φαίνονται στην σχήμα 3.
Με αυτό το μικρό πρόγραμμα οι μαθητές θα διαπιστώσουν ότι όταν μεταβάλλεται το β και
το α παραμένει σταθερό οι ευθείες που προκύπτουν είναι μεταξύ τους παράλληλες.
Δραστηριότητα 2
Το β παραμένει σταθερό και το α μεταβάλλεται.
Οι μαθητές με βάση το προηγούμενο
παράδειγμα δημιουργούν τον αντίστοιχο
κώδικα που επιτρέπει την μεταβολή του α με το
β σταθερό θέλοντας να βεβαιωθούμε ότι έχουν
καταλάβει την έννοια της επαναληπτικότητας
και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης. Στην
σχήμα 4 παρουσιάζεται ο σχετικός κώδικας για
την συνάρτηση y= αx+2.
Συζητάμε με τους μαθητές τι συμβαίνει τώρα
στην γραφική παράσταση, εστιάζοντας στο ότι
όλες οι ευθείες διέρχονται από ένα σημείο.
Δραστηριότητα 3
Το β είναι ίσο με 0 και οι ειδικές περιπτώσεις α =
-1, α = 1.
Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τον
κώδικα για την περίπτωση της συνάρτησης f(x)
Σχήμα 4: Γραφική παράσταση
= αx ώστε να αποδείξουν ότι η γραφική
f(x)= ax+2
παράσταση της συνάρτησης είναι μία ευθεία η
οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
Στην συνέχεια τους ζητάμε το σχεδιασμό, στο OCTAVE, των γραφικών παραστάσεις των
y = - x, y = x, δηλαδή για α -1 και 1. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αποδείξουν ότι
πρόκειται για τις γραφικές παραστάσεις των διχοτόμων των γωνιών δευτέρου, τετάρτου
τεταρτημόριου και πρώτου, τρίτου τεταρτημόριου αντίστοιχα.
Σχετικές θέσεις δύο ευθειών ( Διατύπωση θεωρίας)
Θέτουμε προς συζήτηση, στις ομάδες. το ερώτημα: αν έχουμε δύο ευθείες ποιες είναι οι
χαρακτηριστικές περιπτώσεις των σχετικών τους θέσεων. Για να απαντήσουν στο ερώτημα
θα βοηθηθούν από τις γραφικές παραστάσεις από τις εικόνες 3,4. Οι αναμενόμενες
απαντήσεις είναι:
1. Αν οι ευθείες έχουν το ίδιο α και το ίδιο β θα ταυτίζονται γιατί ουσιαστικά μιλάμε
για την ίδια ευθεία.
2. Αν οι ευθείες έχουν το ίδιο α και διαφορετικό β θα είναι παράλληλες.(σχήμα 3)
3. Αν οι ευθείες έχουν διαφορετικό α θα τέμνονται.(σχήμα 4)

Χώρος προβλέψεων  εφαρμόζω, γενικεύω.
Δραστηριότητα 1
Το πρόβλημα
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“Στο εργαστήριο φυσικής του σχολείου χρειαζόμαστε δυναμόμετρα για να μπορούμε να
μετρήσουμε διάφορες δυνάμεις. Το πρόβλημα είναι ότι το ταμείο του σχολείου δεν έχει
αρκετά χρήματα να διαθέσει ώστε να αγοράσουμε πλήρεις σειρές δυναμόμετρων. Ένας
συμμαθητής σας πρότεινε αντί να αγοραστούν έτοιμα δυναμόμετρα να αγοράσουμε μόνο
ελατήρια, που είναι φθηνά και να τα κατασκευάσουμε μόνοι μας.
Ο
καθηγητής
φυσικής
συμφώνησε και ζήτησε πριν
προχωρήσουμε στην αγορά
των υλικών να κατανοήσουμε
τη σχέση μεταξύ ασκούμενης
δύναμης και παραμόρφωσης
του ελατηρίου.”
Για
αυτό
θα
χρησιμοποιήσουμε αρχικά την
προσομοίωση «Νόμος Χουκ»
του Phet Colorado από το
Σχήμα 5: Οθόνη του προγράμματος προσομοίωσης
σύνδεσμο:
https://phet.colorado.edu/el/simulation/hookes-law (σχήμα 5)
Ζητάμε από τους μαθητές με βάση την προσομοίωση να κάνουν δοκιμές ώστε να
συσχετίσουν την επιμήκυνση του ελατηρίου με την τιμή της εφαρμοζόμενης δύναμης,
διατηρώντας αμετάβλητη τη σταθερά του ελατηρίου. Να δημιουργήσουν το διάγραμμα
δύναμης - επιμήκυνσης του ελατηρίου χρησιμοποιώντας το OCTAVE. Στη συνέχεια να
επαναλάβουν για άλλες τιμές της σταθεράς του ελατηρίου.
Ακολουθεί συζήτηση στις ομάδες , για τη σχέση αυτών των διαγραμμάτων με αυτά που
δημιουργήθηκαν στα προηγούμενα βήματα.
Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι οι μαθητές να αποδείξουν το νόμο του Hooke, ο
οποίος μας δίνει τη γραμμική σχέση μεταξύ της δύναμης που ασκείται στα άκρα ενός
ελατηρίου και της παραμόρφωσης του.
Με βάση την πληροφορία ότι για να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες μετρήσεις θα πρέπει
η επιμήκυνση στα ελατήρια όταν μετράμε μια δύναμη να είναι μεταξύ των 5 και των 10 cm,
ενώ οι δυνάμεις που συνήθως μετράμε είναι 4Ν, 8Ν, 10Ν, 15Ν, 20Ν, 30Ν, 50Ν και 100Ν. Οι
μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τη σκληρότητα των ελατήριων (Κ σταθερά ελατηρίου
σε Ν/m) που πρέπει να αγοραστούν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.
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Σχήμα 6: Υλικά και διαδικασία δημιουργίας κλίμακας δυναμόμετρου
Αφού συγκεντρώσουμε τα υλικά οι μαθητές αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν τα δικά
τους δυναμόμετρα δημιουργώντας τις αντίστοιχες κλίμακες μέτρησης. Τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν και ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας φαίνονται στο σχήμα 6.
Για να οριστεί η κλίμακα μέτρησης θα χρησιμοποιηθούν βαρίδια γνωστής μάζας και θα
μετρηθούν οι επιμηκύνσεις που προκαλούν στα ελατήρια. Από αυτή τη μέτρηση θα
υπολογιστεί η σταθερά Κ του ελατηρίου, έπειτα χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη γραμμική
συνάρτηση θα δημιουργηθεί η κλίμακα για κάθε δυναμόμετρο. Δίνεται η τιμή της
επιτάχυνσης της βαρύτητας 9,8 m/s2
Προαιρετικές δραστηριότητες
Στα βήματα του Hatsuo Horiuchi. Σίγουρα είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα έργο
όπως αυτά του Hatsuo Horiuchi, χρησιμοποιώντας το OCTAVE όμως μπορούμε να
φτιάξουμε μικρά έργα τέχνης με τη βοήθεια της γραμμικής συνάρτησης .

Σχήμα 7: Tableau I,
Mondriaan 1921

Σχήμα 8: O κώδικας του
Οctave

Σχήμα 9: Το έργο που
δημιουργείται
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Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μοντέρνας τέχνης και συνιδρυτής του
κινήματος του νεοπλαστικισμού των αρχών του 20ου αιώνα ήταν ο Ολλανδός ζωγράφος
Pieter Mondriaan. Ο Mondriaan είναι αρκετά γνωστός για τα έργα του με τους έγχρωμους
γεωμετρικούς όγκους σε λευκό φόντο (σχήμα 7).
Με το OCTAVE μπορούμε να δημιουργήσουμε έργα με την τεχνοτροπία του Modriaan
χρησιμοποιώντας τη γραμμική συνάρτηση. Προτρέπουμε τους μαθητές να ξεκινήσουν
ακολουθώντας το κώδικα (σχήμα 8) που τους δίνεται και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να
προσθέσουν και άλλα σχήματα με κώδικα που θα δημιουργήσουν μόνοι τους .

Συμπεράσματα
Η επιλογή της προσέγγισης STEM έγινε γιατί όπως καταγράφεται από εκτεταμένη
ανάλυση σχετικών ερευνών (Becker & Park, 2011) «οι ενοποιητικές προσεγγίσεις μεταξύ των
μαθημάτων STEM έχουν θετικά αποτελέσματα στη μάθηση των μαθητών» επίσης για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μελετητές (Asghar, Ellington, Rice, Johnson, & Prime, 2012)
τονίζουν τη σημασία της ενοποιητικής, διεπιστημονικής προσέγγισης του STEM για την
ενθάρρυνση των μαθητών να μάθουν για τον φυσικό κόσμο μέσα από την εξερεύνηση,
έρευνα, και τις εμπειρίες επίλυσης προβλημάτων.
Μελέτες που έχουν γίνει (Psycharis, 2013a· Psycharis, 2013b·
Psycharis, 2016)
αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του υπολογιστικού πειράματος στην
δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη
κατανόηση από τους μαθητές των εννοιών, ενισχύει τη μοντελοποίησή τους και βελτιώνει το
επίπεδο της επιχειρηματολογίας που μπορούν να αναπτύξουν.
Για την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού OCTAVE ερευνητές έχουν αποδείξει ότι
διευκολύνει την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κατανόησης, μέσω των αναπαραστάσεων,
δημιουργεί κίνητρα μάθησης για τους μαθητές, επιτρέπει στους μαθητές να το
χρησιμοποιήσουν εκτός τάξης και να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους.
(Cataloglu, 2006)
Με την προτεινόμενη διαφοροποίηση στην εκπαιδευτική προσέγγιση, όχι μόνο δίνεται η
δυνατότητα για μια λειτουργική διασύνδεση των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων,
αλλά και ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης, του υπολογιστικού. Οι μαθηματικές σχέσεις
συνδέονται άμεσα με τη φυσική και τη μηχανική, ενώ οι υπολογιστές δεν λειτουργούν μόνο
ως πληροφοριακά εργαλεία αλλά, με την άμεση εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες
προγραμματισμού, μεταβολής των παραμέτρων και άμεσου ελέγχου των αποτελεσμάτων,
αποκτούν τη δυναμική γνωστικών εργαλείων. H εισαγωγή της υπολογιστικής επιστήμης
στην εκπαίδευση πλέον θεωρείται, ως στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό λόγω της θετικής της επίδρασης. Όπως αναφέρεται (Wing, 2014) το
2012 η British Royal Society στην έκθεση της για την εκπαίδευση καταγράφει ότι η
«υπολογιστική σκέψη» προσφέρει εναλλακτικούς δρόμους για την κατανόηση φυσικών και
τεχνολογικών συστημάτων μέσω της πολυσχιδούς της επίδρασης στις διαδικασίες της
ανθρώπινης σκέψης και προτείνει να δοθεί σε κάθε παιδί η δυνατότητα να την προσεγγίζει
μέσα από το σχολείο. Αυτή η έκθεση επέδρασσε στη διαμόρφωση των
εθνικών
προγραμμάτων σπουδών του Ηνωμένου Βασίλειου που παρουσιάστηκαν το 2013, και
προβλέπουν ότι οι μαθητές θα διδάσκονται στο σχολείο έννοιες της υπολογιστικής
επιστήμης, ανάλογες κάθε φορά με το επίπεδό τους.
Οι ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες που προτείνονται με το συνεχή προβληματισμό και τη
συζήτηση αυξάνουν την μαθησιακή αυτενέργεια των μαθητών και την αυτορρύθμιση στα
πλαίσια των ομάδων και βελτιώνουν το μαθησιακό κλίμα. Όπως καταγράφεται ερευνητικά
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(Freeman, et al., 2014) η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην πορεία τη μάθησής τους είναι
καθοριστική στην απόδοσή τους στα γνωστικά αντικείμενα του STEM
Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται με τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους και τις
πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών ξεφεύγοντας από το ασκησιοκεντρικό περιβάλλον
των σχολικών εγχειριδίων επιτρέπουν σε μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά προφίλ,
αφενός να ενεργοποιηθούν αφετέρου, να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Η
διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων και η εφαρμογή σε προβλήματα που έχουν την
αίσθηση της καθημερινής ζωής αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και επιτρέπουν τη
δημιουργία σταθερών γνωστικών δομών.
Βέβαια, η εμπλοκή των γνωστικών αντικειμένων στο χώρο του σχολείου όπως προτείνεται
μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα ως προς την υλοποίηση της, όμως με τις κατάλληλες
συνεργασίες μεταξύ των ειδικοτήτων και τα προσδοκόμενα θετικά αποτελέσματα της
παρέμβασης πιστεύουμε ότι αυτά περιορίζονται. Η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια μιας
διδασκαλίας, αυτής της μορφής, σε σχέση με μία συμβατική είναι μια παράμετρος προς
εξέταση ειδικά στο στενό χρονικά σχολικό περιβάλλον, που ο εκπαιδευτικός έχει να διδάξει
κάποια συγκεκριμένη ύλη με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες.
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Περίληψη
Η αναγνώριση και η γενίκευση μοτίβων θεωρείται κεντρική Μαθηματική πρακτική και αποτελεί
βασικό συστατικό της σύγχρονης Διδακτικής προσέγγισης της Άλγεβρας. Μέσω της γενίκευσης μοτίβων
οι μαθητές οικοδομούν σταδιακά έννοιες όπως η μεταβλητή, οι σχέσεις και οι συναρτήσεις. Παρά την
ευρεία αποδοχή της μαθησιακής αξίας των μοτίβων, οι έρευνες εντοπίζουν δυσκολίες σχετικά με το
πέρασμα των μαθητών από την γενίκευση των μοτίβων στην έκφραση σχέσεων με αλγεβρικό
συμβολισμό. Η παρούσα εργασία μελετά τη σύνδεση της γενίκευσης μοτίβων και της αλγεβρικής
έκφρασης των ιδιοτήτων τους με την βοήθεια των ΤΠΕ. Ειδικότερα μελετάται η επίδραση ενός
μαθησιακού σεναρίου, το οποίο αξιοποιεί τον μικρόκοσμο eXpresser, για τη γενίκευση εικονιστικών
μοτίβων. Η ανάλυση της δραστηριότητας 4 δυάδων μαθητών, Ε’ & ΣΤ’ δημοτικού, διαφαίνεται ότι, με
την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού, είναι εφικτή η οικοδόμηση κατανόησης για βασικές
αλγεβρικές έννοιες και η νοηματοδοτημένη προσπάθεια αλγεβρικής έκφρασης ιδιοτήτων του μοτίβου, η
οποία παρουσιάζει δυσκολίες για τους μαθητές.
Λέξεις κλειδιά: Μοτίβα, μικρόκοσμος eXpresser, γενίκευση μοτίβων, άλγεβρα

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης και επικοινωνίας μοτίβων (patterns) θεωρείται
θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη νόηση επειδή κάθε τομέας της γνώσης αφορά σε
μοτίβα διαφόρων ειδών. Η σημασία των μοτίβων στη Μαθηματική επιστήμη θεωρείται τόσο
μεγάλη ώστε πολλοί χαρακτηρίζουν τα Μαθηματικά ως «Η επιστήμη των μοτίβων» (π.χ.
Steen, 1988; Fujita & Yamamoto, 2011)). Η τυπική απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι μοτίβο;»
δεν είναι εύκολη. Η Steen (1988:190) αναφέρει για τα μοτίβα ότι είναι «η διαδικασία
αναζήτησης μαθηματικών κανονικοτήτων και δομών» «είναι κάτι περισσότερο από μια γνωστική
περιοχή, είναι μια διαδικασία, ένας τομέας μελέτης και μια συνήθεια του νου». Kατά τον Burton
(1982:40) υπάρχουν τα τυπικά, τα οπτικά (μοτίβα που εμφανίζονται με αληθινά
αντικείμενα, με εικόνες, ή με σύμβολα), τα ακουστικά (με παλαμάκια, χτυπήματα τυμπάνου,
νότες, ήχους ζώων κ.α.) και τα κινητικά μοτίβα (ακουμπώντας για παράδειγμα κυκλικά
πρώτα τη μύτη, μετά το σαγόνι και τέλος τα αυτιά). Ο Rivera (2013:9) κατηγοριοποιεί τα
είδη των μοτίβων που παρουσιάζονται στα σχολικά μαθηματικά ως εξής: συνεχή,
επαναλαμβανόμενα, αναπτυσσόμενα, μειούμενα, μαθηματικούς αλγόριθμους, μαθηματικές
έννοιες, άλλα αναδρομικά μοτίβα και άλλα χωρικά σχεδιασμένα (spatially drawn). Ο Van
de Walle (2007:268-275) τα κατηγοριοποιεί σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, πίνακες και άλλα
αριθμητικά μοτίβα και αναπτυσσόμενα μοτίβα. Τα μοτίβα έχουν γίνει, πρόσφατα σχετικά,
σημαντική έννοια και στην Διδακτική των Μαθηματικών. Η αναγνώριση και η ανάλυση
μοτίβων θεωρούνται σημαντικές συνιστώσες της νοητικής ανάπτυξης των νεαρών μαθητών,
επιπλέον αποτελούν τη βάση της αλγεβρικής σκέψης (Lannin, 2005) επειδή διευκολύνουν
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 171-182, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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την κατάκτηση της ικανότητας αφαίρεσης και γενίκευσης σχέσεων (Threlfal, 2004).
Επιπρόσθετα, το να βρίσκει και να χρησιμοποιεί κάποιος μοτίβα θεωρείται μια σημαντική
στρατηγική στα μαθηματικά για την επίλυση προβλημάτων (Stacey, 1989). Οι έρευνες
σχετικά με τον ρόλο των μοτίβων στην Μαθηματική εκπαίδευση αυξάνονται διαρκώς τα
τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση των
μοτίβων κεντρίζει το ενδιαφέρον των ερευνητών ανοίγοντας νέα ερωτήματα και
κατευθύνσεις. Στο παρόν άρθρο αναλύεται μια μελέτη περίπτωσης για την επίδραση ενός
μαθησιακού σεναρίου, ορισμού επαναλαμβανόμενων εικονιστικών μοτίβων, στην ανάπτυξη
προ-αλγεβρικών εννοιών και δεξιοτήτων. Το σενάριο αναπτύσσεται με τη βοήθεια του
eXpresser (Noss et al., 2009) ενός ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού μικρόκοσμου
επεξεργασίας μοτίβων, ενώ οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν αλγεβρικά σχέσεις μεταξύ
ιδιοτήτων των μοτίβων. Στα επόμενα περιγράφεται αρχικά η σχέση της μελέτης των
μοτίβων με την μάθηση της Άλγεβρας και της γενίκευσης, στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη
ανασκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών για τα μοτίβα, ακολουθεί η παρουσίαση του
πειραματικού μέρους και συζήτηση των αποτελεσμάτων της εργασίας.

Άλγεβρα, πρώιμη-Άλγεβρα και μοτίβα
Ο Mason (1998) θεωρεί την έκφραση γενικεύσεων ως τη βάση και ως έναν από τους δρόμους
που οδηγούν στην άλγεβρα. Η αλγεβρική συλλογιστική που περιλαμβάνει την
αναπαράσταση, τη γενίκευση και την τυποποίηση καταστάσεων, βρίσκεται στην καρδιά των
μαθηματικών. Η αναγνώριση και η επέκταση των μοτίβων αποτελούν μία σημαντική
διαδικασία αυτής της συλλογιστικής.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η μελέτη της άλγεβρας, στις περισσότερες χώρες,
ξεκινούσε στο Λύκειο, σε μαθητές που προετοιμαζόταν να γίνουν φοιτητές (Kieran,
1992:390). Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι οι βασικές έννοιες που συνθέτουν τη σχολική
άλγεβρα είναι προσιτές στους μαθητές πριν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πρώιμη
άλγεβρα) και πως η καλλιέργεια της πρώιμης άλγεβρας διευκολύνει την ανάπτυξη της
αλγεβρικής σκέψης των μαθητών (Loewenberg, 2003; Kaput, 1998; Schoenfeld, 1995). Το
ενδιαφέρον για την πρώιμη οικοδόμηση αλγεβρικών εννοιών (όπως η μεταβλητή, οι
αλγεβρικές εκφράσεις και η συνάρτηση) μέσω της μελέτης των μοτίβων έχει αναπτυχθεί
σχετικά πρόσφατα στην Μαθηματική εκπαίδευση.
Σημαντικό ορόσημο για την αναγνώριση της αξίας των μοτίβων στην διδακτική
προσέγγιση της συνάρτησης αποτελεί η συμπερίληψη τους στο κείμενο αρχών και προτύπων
για τα σχολικά μαθηματικά του NCTM (2000) όπου στην ενότητα για την Άλγεβρα
αναφέρεται ότι: η Άλγεβρα μαθαίνεται καλύτερα ως ένα σύνολο εννοιών και τεχνικών σχετικών με
την αναπαράσταση ποσοτικών σχέσεων και ως ένα είδος μαθηματικής σκέψης για την τυποποίηση
μοτίβων, συναρτήσεων και γενικεύσεων. Παρά το γεγονός ότι πολλοί ενήλικες πιστεύουν ότι η άλγεβρα
είναι κατάλληλη για μαθητές Γυμνασίου και μεγαλύτερους, ακόμα και νεαρά παιδιά μπορούν να
ενθαρρύνονται στην αλγεβρική σκέψη καθώς μελετούν τους αριθμούς και τις πράξεις και καθώς
διερευνούν μοτίβα και σχέσεις ανάμεσα σε σύνολα αριθμών. Έτσι η κατανόηση μοτίβων, σχέσεων
και συναρτήσεων αποτελεί διακριτή κατηγορία μαθησιακών στόχων της άλγεβρας όπως και
η, πιο συνηθισμένη, κατηγορία της αναπαράστασης και ανάλυσης μαθηματικών
καταστάσεων με αλγεβρικά σύμβολα.
Στη χώρα μας το μοτίβο εισάγεται για πρώτη φορά ως διδακτέα ενότητα των
Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003) και με βάση το οποίο διαμορφώθηκε το νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ).
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Η αξιοποίηση των μοτίβων στην μαθηματική εκπαίδευση από νεαρές ηλικίες
υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών (Κολέζα, 2006;
Skoumpourdi, 2013; 2016; Σκουμπουρδή, 2014). Η αναγνώριση και η επέκταση απλών
μοτίβων μπορούν εύκολα να διερευνηθούν νωρίς στην τυπική εκπαίδευση ακόμα και από
παιδιά του Νηπιαγωγείου (Van de Walle, 2007). Πολλά παιδιά στο νηπιαγωγείο μπορούν
να επεξεργαστούν μοτίβα με συμβάσεις όπως π.χ. “ABAB”. Πού βρίσκεται όμως η άλγεβρα
στα μοτίβα αυτά; Καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν γράμματα ως μεταβλητές (ένα πράγμα
παίρνει τη θέση ενός άλλου) ή αναγνωρίζουν κοινά μοτίβα που αφορούν σε διαφορετικές
φυσικές μορφές κάνουν βήματα προς την αλγεβρική έκφραση και αναπαράσταση. Στο
Δημοτικό σχολείο τα μοτίβα αξιοποιούνται, σταδιακά, για την οικοδόμηση της έννοιας της
συνάρτησης μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες (Blanton &
Kaput, 2004). Οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να αναφέρονται σε ιεραρχία,
ανακατασκευή, αναγνώριση, επέκταση, συμπλήρωση ενδιάμεσου κενού και μετάφραση
μοτίβων. Για τη σύνδεση με τις συναρτήσεις συχνά οι μαθητές παρακινούνται να εκφράζουν
σχέσεις μεταξύ ιδιοτήτων σε διαδοχικούς όρους του μοτίβου και να τις διατυπώνουν
συμβολικά.
Παρά την εύλογη θεώρηση της ενασχόλησης με τα μοτίβα ως βοηθητική για την
κατανόηση της άλγεβρας, είναι συχνά διαπιστωμένο διδακτικό πρόβλημα, το πέρασμα από
την επεξεργασία των μοτίβων στην τυπική γενίκευση και την αλγεβρικοποίηση (Dörfler,
2008). Αυτό ακριβώς το διδακτικό πρόβλημα απασχολεί την παρούσα εργασία στην οποία
μέσα από το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο και το ειδικό λογισμικό τα μοτίβα
συνδέονται με τις αλγεβρικές εκφράσεις με τρόπο συνεκτικό και νοηματικό.

Τύποι και στρατηγικές γενίκευσης για την επεξεργασία μοτίβων
O Rivera (2013) κάνει λόγο για 3 τύπους συλλογιστικής οι οποίοι μπορούν να
ενεργοποιηθούν όταν εκφράζεται μια γενίκευση. Αυτοί είναι η απαγωγή (abduction), η
επαγωγή (induction) και η αναγωγή (deduction). Η απαγωγή περιλαμβάνει την αρχική
δημιουργία μιας ή περισσότερων υποθέσεων (ή εικασιών), που στη συνέχεια υφίστανται
επαλήθευση με επαγωγή. Η απαγωγή αφορά σε δημιουργία αυθεντικών ιδεών και
επηρεάζεται από τη φαντασία και τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες. Αντίθετα, η
επαγωγή αποδεικνύει (ή απορρίπτει) έναν απαγωγικό συλλογισμό δοκιμάζοντάς τον
συστηματικά σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις. Η αναγωγή, τέλος, προσδιορίζει τη λογική
αναγκαιότητα ενός έγκυρου συμπεράσματος εφαρμόζοντας, μηχανιστικά, γενικούς κανόνες
σε ειδικές περιπτώσεις. Οι λογικοί μηχανισμοί της απαγωγής, της επαγωγής και της
αναγωγής εμπλέκονται στη γενίκευση των μοτίβων από τους Μαθηματικούς και τους
μαθητές και γίνονται «ορατοί» μέσω των στρατηγικών που εφαρμόζουν αυτοί όταν
επιλύουν προβλήματα γενίκευσης μοτίβων.

Σχήμα 1: Ένα από τα εικονικά μοτίβα που χρησιμοποιεί ο Radford (2000) σε μελέτες του
Ο Radford (2010:56) αναφέρει τρία επίπεδα αλγεβρικών γενικεύσεων: πραγματολογικό
(factual), σχετικό με τα συμφραζόμενα (contextual) και συμβολικό (symbolic). Στο
πραγματολογικό, η γενίκευση στηρίζεται σε ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αριθμούς
και οι δράσεις γίνονται από λέξεις, χειρονομίες και αντιληπτικές δραστηριότητες. Για
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παράδειγμα, ο Rivera (2013) αναφέρει για την περίπτωση της αναγνώρισης του μοτίβου στο
σχήμα 1, για το πρώτο επίπεδο, το πραγματολογικό, μια ομάδα μαθητών 8ης τάξης
παρατηρεί ότι «προστίθεται κάθε φορά το επόμενο βήμα δηλ. 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 οπότε
ερωτώμενοι για το 25ο βήμα παραθέτουν μια πραγματολογική δομή «25+26». Στο δεύτερο
επίπεδο γενίκευσης που στηρίζεται στα συμφραζόμενα έχουμε από τους μαθητές εκφράσεις
του τύπου «το επόμενο σχήμα», «η πρώτη γραμμή» κ.α. Μεταβαίνουν από το συγκεκριμένο στο
αφηρημένο. Στο συμβολικό επίπεδο τα αντικείμενα και οι πράξεις που τα συνδέουν
εκφράζονται με το αλφαριθμητικό σημειωτικό σύστημα της άλγεβρας. Για παράδειγμα ο
Rivera (2013) αναφέρει την πρόταση και αιτιολόγηση n + (n + 1) ενός μαθητή για το μοτίβο
στο προηγούμενο σχήμα. Ο Rivera (2015:169-187) αναφέρει, επίσης, τους εξής παράγοντες
που διαμορφώνουν τη διαδικασία γενίκευσης των μοτίβων: φύση και πηγές, τύποι των δομών,
προσοχή και επίγνωση, αναπαραστάσεις και τα πλαίσια.
Η Stacey (1989:151) αναφέρει, παρουσιάζοντας αρκετά παραδείγματα τις εξής
στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές για τη γενίκευση μοτίβων: μέτρησης,
διαφοράς, ολόκληρου αντικειμένου (whole object), γραμμικές και αταξινόμητες. Ο Lannin
(2005) επεκτείνοντας την κατηγοριοποίηση της Stacey (1989) περιγράφει τις στρατηγικές
γενίκευσης μοτίβων όπως στον πίνακα 2.
Πίνακας 2: Στρατηγικές γενίκευσης (Lannin, 2005)
Στρατηγικές

Περιγραφή

Μη σαφείς
Μέτρησης

Αναδρομής

Ζωγραφίζοντας μια εικόνα ή κατασκευάζοντας ένα
μοντέλο για να αναπαραστήσουν μια κατάσταση, για να
μετρούν το επιθυμητό χαρακτηριστικό.
Χτίζοντας πάνω στον προηγούμενο όρο ή όρους της
ακολουθίας για να προσδιοριστεί ο επόμενος.

Σαφείς
Ολόκληρου αντικειμένου
(whole-object)
Εικασίας και δοκιμής
Βάση των συμφραζόμενων –
περιστασιακή (contextual)

Χρησιμοποιώντας ένα τμήμα ως μονάδα για την
κατασκευή
μιας
μεγαλύτερης
μονάδας
μέσω
πολλαπλασιασμού.
Μαντεύοντας ένα κανόνα χωρίς τη συνειδητοποίηση του
γιατί αυτός ο κανόνας ισχύει.
Κατασκευάζοντας έναν κανόνα βασισμένο στις
παρεχόμενες πληροφορίες από την δεδομένη κατάσταση.
Συσχέτιση του κανόνα με μια τεχνική μέτρησης

Κατά τους El Mouhayar & Jurdak (2015) οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους
μαθητές για την επίλυση μοτίβων μπορεί να είναι απλές όπως η στρατηγική της μέτρησης
που εστιάζει στη μέτρηση βήμα-βήμα, προοδευτικής πρόσθεσης (όπως η στρατηγική της
αναδρομής) αλλά και πιο σύνθετες διατρέχοντας ένα πιο υψηλό επίπεδο μαθηματικής
αιτιολόγησης όπως πολλαπλασιαστικές, ή/και στρατηγικές που συσχετίζουν ανεξάρτητες
και εξαρτημένες μεταβλητές όπως η συναρτησιακή στρατηγική. Μια διδακτική παρέμβαση
για την ανάπτυξη προαλγεβρικών εννοιών μέσω της μελέτης μοτίβων είναι φανερό ότι
χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη της τόσο το εξελικτικό μοντέλο των μαθητικών στρατηγικών
όσο και τους παράγοντες που επιδρούν στην προσπάθεια γενίκευσης αυτών. Ειδικότερα οι
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παρεμβάσεις είναι λογικό να έχουν στόχο να συστηματικοποιήσουν την εφαρμογή των
συλλογιστικών μηχανισμών της γενίκευσης από τους μαθητές, να ανιχνεύσουν και να
εξελίξουν τις στρατηγικές τους (π.χ. από το πραγματολογικό επίπεδο στο συμβολικό
επίπεδο) και τέλος να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στην διαδικασία
γενίκευσης ώστε να ευνοείται αυτή κατά τις μαθησιακές δραστηριότητες. Τα παραπάνω
λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του προτεινόμενου μαθησιακού σεναρίου ενώ
χρησιμοποιούνται και για την συζήτηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του.

Διδασκαλία και μάθηση αλγεβρικής γενίκευσης μοτίβων με ΤΠΕ
Από την πληθώρα των εκπαιδευτικών ερευνών σχετικά με τα μοτίβα στις ηλικίες του
Δημοτικού διαπιστώνουμε ότι η ανάπτυξη της ικανότητας έκφρασης της γενίκευσης των
μοτίβων με συμβατική αλγεβρική γραφή παραμένει χαμηλού ενδιαφέροντος. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Dörfler (2008:145) από τις έρευνες λείπουν τα στοιχεία και τα
επιχειρήματα που να αποδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες γενίκευσης παρέχουν έναν
αποτελεσματικό δρόμο που οδηγεί στην άλγεβρα ακόμα και αν ερμηνεύονται με
διαφορετικούς τρόπους αλγεβρικής σκέψης. Επιπλέον, ενώ πιστεύει πως η ανάγνωση
αλγεβρικών όρων όπως η γενική δομή στα μοτίβα είναι σημαντικό να αποκτηθεί, θεωρεί
πως η αλγεβρική γραφή δεν αναπτύσσεται απλά γενικεύοντας μοτίβα. Δεδομένου ότι το
ενδιαφέρον της εργασίας αφορά στην σύνδεση της γενίκευσης μοτίβων με την αλγεβρική
έκφραση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, εστιάζουμε επιλεκτικά σε εργασίες που αφορούν στην
αναπαράσταση της γενίκευσης με αλγεβρικές παραστάσεις. Οι Cho et al (2012) μελέτησαν
μαθησιακές δραστηριότητες γενίκευσης μοτίβων με το μικρόκοσμο JavaMAL. Οι μαθητές
κατασκεύασαν μοτίβα με κύβους ενώ τους παρέχονταν εργαλεία έκφρασης προς υποστήριξη
της διαδικασίας γενίκευσής τους. Οι ερευνητές ανέλυσαν τον αλγεβρικό τρόπο σκέψης των
μαθητών με βάση τις συμβολικές τους εκφράσεις και τις απαντήσεις τους σε pre-test και
post-test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συλλογιστική των μαθητών με τη χρήση του
μικρόκοσμου έγινε πιο δομημένη και υποστηρίχθηκε η αλγεβρική σκέψη τους. Ωστόσο, ενώ
κάποιοι μαθητές κατασκεύασαν γενικευμένες εκφράσεις με τέλεια χρήση της μεταβλητής (n),
παρατηρήθηκε πως πολλοί μαθητές δεν κατανοούν την έννοια των μεταβλητών. Παρόμοια,
οι Geraniou & Mavrikis (2015) μέσα από τα παραδείγματα που παρουσιάζουν
υποστηρίζουν ότι η μεταφορά από την «άλγεβρα» του ειδικά σχεδιασμένου μικρόκοσμου
eΧpresser στην τυπική άλγεβρα είναι εφικτή. Αναφέρουν επίσης ότι υπάρχει η ανάγκη
ύπαρξης δραστηριοτήτων διασύνδεσης οι οποίες έχουν στόχο τη ρητή σύνδεση με την
άλγεβρα. Προς την κατεύθυνση αυτή στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση ενός
ειδικά σχεδιασμένου μαθησιακού σεναρίου για την ρητή σύνδεση της γενίκευσης
εικονιστικών μοτίβων, κατασκευασμένων από τους ίδιους τους μαθητές, με την αλγεβρική
έκφραση των ιδιοτήτων τους, με την βοήθεια των ΤΠΕ. Ειδικότερα, στην έρευνα επιλέχθηκε
να χρησιμοποιηθεί ο μικρόκοσμος eXpresser επειδή θεωρούμε ότι είναι αναπτυξιακά
κατάλληλος, προσεκτικά σχεδιασμένος και πειραματικά μελετημένος για την ενασχόληση
των μαθητών με τα μοτίβα.

Ο μικρόκοσμος eXpresser
Ο ανοικτός διερευνητικός μικρόκοσμος eXpresser (http://expresser.lkl.ac.uk/)
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του project MiGen (http://www.lkl.ac.uk/projects/migen/) το
οποίο σχεδιάστηκε στο London Knowledge Lab για υποστήριξη των μαθηματικών
γενικεύσεων μαθητών 11-14 χρονών (Noss et al., 2009).
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Στον eXpresser, οι μαθητές κατασκευάζουν μοτίβα με χρωματιστά τετραγωνάκια και
καλούνται να βρουν αλγεβρικές εκφράσεις που στηρίζουν τα μοντέλα τους (πίνακας 4).
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν αριθμητικές ιδιότητες του μικρόκοσμου που
λειτουργούν ως μεταβλητές για να εκφράσουν αλγεβρικά τις γενικεύσεις των μοτίβων που
μελετούν. Μια τυπική δραστηριότητα στο eXpresser είναι να προσπαθήσουν οι μαθητές να
αναπαράγουν το μοτίβο που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του χώρου εργασίας. Ο
μικρόκοσμος δίνει στους μαθητές μεγάλη ελευθερία να κατασκευάσουν τα δικά τους
μοντέλα σε ένα πλήθος διαφορετικών αλλά ισοδύναμων τρόπων. Πρόσφατα (2015) ο
eXpresser έγινε διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου.

Ερευνητικές συνθήκες
Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης ενός ειδικά σχεδιασμένου μαθησιακού
σεναρίου στην ανάπτυξη προ-αλγεβρικών εννοιών και δεξιοτήτων με την βοήθεια του
μικρόκοσμου eXpresser. Σύμφωνα με το σενάριο οι μαθητές ορίζουν επαναλαμβανόμενα
εικονιστικά μοτίβα της επιλογής τους και στη συνέχεια καλούνται να εκφράσουν αλγεβρικά
σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των μοτίβων αυτών. Ειδικότερα, μελετάται η μέσω της
κατάλληλης διδακτικής διαχείρισης, δυνατότητα ανάπτυξης προ-αλγεβρικών εννοιών
(μεταβλητή, συνάρτηση) και δεξιοτήτων (περιγραφή φαινομένων με γραμμικές αλγεβρικές
εκφράσεις y=ax+b) καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας γενίκευσης. Η ερευνητική
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η μελέτη περίπτωσης επειδή επιτρέπει τη διερεύνηση σε
βάθος καταστάσεων διδασκαλίας και μάθησης των μαθητών σε πραγματικές συνθήκες
(Cohen et al, 2000). Ως μονάδα ανάλυσης επιλέχθηκε η δυάδα μαθητών. Για την συλλογή
ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό καταγραφής της οθόνης εργασίας
και των διαλόγων των παιδιών (Camtasia Studio 8), καθώς και οι σημειώσεις του ερευνητή
και των μαθητών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 8 μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης ενός
τετραθέσιου δημόσιου Δημοτικού Σχολείου σε χωριό της Ρόδου οι οποίοι επιλέχθηκαν
τυχαία. Οι μαθητές οργανώθηκαν σε τέσσερις ομάδες όπως φαίνονται στον πίνακα 3 :
Πίνακας 3: Τα ονόματα, οι συντομεύσεις και οι τάξεις των μαθητών ανά ομάδα
Ομάδα
1η
2η
3η
4η

Ονόματα μαθητών
Βαλάντης & Δήμητρα
Γαλήνη & Τριαντάφυλλος
Βερενίκη & Σταμάτης
Κυριακή & Σάββας

Συντόμευση
Β&Δ
Γ&Τ
Β&Σ
Κ&Σ

Τάξη
Ε/Ε
Ε/ΣΤ
Ε/ΣΤ
Ε/ΣΤ

Για την έρευνα έχουν τηρηθεί οι κανόνες της δεοντολογίας και στο πλαίσιο των κανόνων
αυτών τα ονόματα των παιδιών δεν είναι πραγματικά. Μια εβδομάδα περίπου πριν την
πραγματοποίηση της κύριας έρευνας προηγήθηκε παρουσίαση του μικρόκοσμου eXpresser
με την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης σε ολόκληρη την τάξη με
τη χρήση βιντεοπροβολέα και ασύρματων συσκευών εισόδου (πληκτρολόγιο και ποντίκι).

Αποτελέσματα
Την ημέρα των βιντεοσκοπήσεων όλες οι ομάδες, με συνεργασία και ιδιαίτερη προσήλωση
στη δραστηριότητα, αρχικά, σύμφωνα με το σενάριο, έφτιαξαν ένα δικό τους σχέδιο.
Όρισαν, είτε ολόκληρο το σχέδιο, είτε μέρος αυτού, ως πυρήνα και κατασκεύασαν ένα
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επαναλαμβανόμενο μοτίβο (Φάση 1η). Στη συνέχεια μέτρησαν τα τετραγωνάκια που
έβλεπαν στην οθόνη τους για κάθε χρώμα. Μετά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και του
μικρόκοσμου «ξεκλείδωσαν» (ορολογία του eXpresser) τον αριθμό των επαναλήψεων
καθιστώντας τον μεταβλητή (Φάση 2η). Στο τέλος, με καθοδηγούμενη, από τον εκπαιδευτικό,
διερεύνηση έφτιαξαν, μέσα στον μικρόκοσμο, ένα γενικό κανόνα μέτρησης τόσο του
αριθμού των τετραγώνων για κάθε χρώμα (Φάση 3 η), όσο και του συνολικού αριθμού
τετραγώνων για το σχέδιό τους, σε αλγεβρική μορφή (Φάση 4 η). Ο πίνακας 4 δείχνει το
χρόνο υλοποίησης της κάθε φάσης, το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης όλης της
δραστηριότητας, τους κανόνες μέτρησης που κατασκεύασαν τα παιδιά για κάθε χρώμα, τις
λανθασμένες προσπάθειες εξεύρεσης του γενικού κανόνα και τον επιτυχημένο αλγεβρικό
τύπο έκφρασης του γενικού κανόνα μέτρησης όλων των τετραγώνων που προέκυψε από
κάθε ομάδα.
Συγκεντρώνονται στοιχεία του ερευνητικού ερωτήματος τα οποία αναλύονται παρακάτω
όπου ακολουθεί η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων σύμφωνα με την αποδελτίωση του
βίντεο καταγραφής της πειραματικής εφαρμογής του μικρόκοσμου ανά ομάδα.

Φάση 4η

Συνολικό
ς χρόνος

14l
23l

14l +9

1΄ 34΄΄

Πράσινο:
Κόκκινο: 4l
Κίτρινο: 1l

2΄35΄΄

36a

29’51’’

4η

19΄25
΄΄

-

7΄ 24΄΄

Μπλε: 7a
Κόκκινο: 8a
Πράσινο: 11a
Κίτρινο: 10a

3η

16΄08΄΄

6a

14’ 54’’

19΄10
΄΄

--

2η

4΄12΄΄

Πράσινο: 2a
Μπλε: 2a
Κόκκινο: a
Κίτρινο: a

6΄50΄΄

46a+17

1΄35΄΄

14΄59΄΄

Φάση 3η

Γενικός κανόνας
μέτρησης όλων
των τετραγώνων
(4η φάση)

63
63a
46+a

1΄ 44΄΄

12΄05΄΄

Φάση 2η

Μορφές
λανθασμένων
προσπαθειών

44’02’’

4΄18΄΄

10΄53΄΄

Φάση 1η

Κανόνες
μέτρησης κάθε
χρώματος
(3η φάση)
Κόκκινο: 18a
Πράσινο: 28a
Μπλε: 11
Κίτρινο: 6

2΄25΄΄

1η

6΄45΄΄

Ομάδα

Πίνακας 4: Στοιχεία ερευνητικού ερωτήματος από όλες τις ομάδες

42’35’’

9l

1η ομάδα: Βαλάντης και Δήμητρα (Β & Δ)
Το σχέδιο που κατασκεύασε η 1η ομάδα αποτελείται από σπίτι, γρασίδι, ουρανό και ήλιο
(πίνακας 5). Ο πυρήνας του μοτίβου που επιλέχθηκε από τους μαθητές ήταν το σπίτι με το
γρασίδι. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι μαθητές προσπαθώντας να εκφράσουν το
γενικό κανόνα μέτρησης όλων των τετραγώνων δοκίμασαν να βάλουν στο μικρόκοσμο τις
εκφράσεις 63, 63a και 46+a. To 63 προέκυψε υπολογίζοντας τα τετράγωνα που αντιστοιχούν
σε ένα σπίτι με γρασίδι, τον ήλιο και τον ουρανό. Αφού έλαβαν την ανατροφοδότηση από
το μικρόκοσμο δοκίμασαν το 63a υπολογίζοντας τον ήλιο και τον ουρανό στις επαναλήψεις.
Στη συνέχεια ενώ προηγουμένως είχαν σκεφτεί να βάλουν 46a βάζουν 46+α. Τελικά με την
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υποστήριξη του εκπαιδευτικού κατασκεύασαν τον αλγεβρικό τύπο 46a+17 που εκφράζει
σωστά τον αριθμό όλων των τετραγώνων για κάθε επανάληψη.
Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού (Ε) στις φάσεις 3 και 4 σε πρώτο επίπεδο είναι με
καθοδηγούμενη ανακάλυψη να οδηγήσει του μαθητές να βρουν τον αριθμό των
τετραγώνων για 1 επανάληψη, για 2, 3, 4, 5, 10, 100, v επαναλήψεις. Χαρακτηριστικό είναι
το παρακάτω απόσπασμα:
Δ: Για τα 2 τα σπίτια είναι 36 τα κόκκινα.
Β: Ναι όμως πρέπει να βρούμε ένα αριθμό που να κάνει για όλα.
Ε: Αυτό είναι, ένας αριθμός που να κάνει για όλα. Για 1 είπες Δέσποινα 18, για 2…
Δ: Για 2 36
Ε: Για γυρίστε σελίδα και δείτε ένα πινακάκι, θα σας βοηθήσει να το συμπληρώσετε… Γυρίστε
σελίδα… Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ένα πινακάκι που έχει επαναλήψεις και αριθμό τετραγώνων.
Για 1 επανάληψη πόσα τετράγωνα χρειάζεστε;
Β: 1. Για μια;
Ε: Για μια επανάληψη, δηλαδή το a να είναι 1, πόσα τετράγωνα θέλετε;
Δ: Εε (ψιθυριστά) 18.
Ε: 18. Για 2;
Δ: Για 2 36.
Ε: Για 3;
Δ: 36 και 18;
Β: 54
Δ: 54
Ε: Άρα τι κάνετε κάθε φορά;
Β & Δ: Προσθέτουμε.
Ε: Πόσα;
Β & Δ: 18
Ε: Για να βρείτε τα κόκκινα έτσι;
Β & Δ: Ναι
Ε: Πολύ ωραία. Κάθε φορά προσθέτετε 18. Για 1, για 2, για 3 το βρίσκεις. Για 10;
(Προβληματίζονται και οι δύο)
Β: (Ψιθυρίζει στον εαυτό του κάνοντας μια χειρονομία με την οποία είναι σαν να λέει που να το
βρει όλο αυτό;)
Ε: Για 1 είπες 18. Για 2; 18 και 18.
Β & Δ: 36.
Ε: Για 3;
Β & Δ: 54.
Ε: Πώς το βρήκατε;
Β & Δ: Προσθέτουμε άλλο ένα 18.
Ε: Προσθέτατε ή αλλιώς τι κάνατε; Ή προσθέτετε ή;
Β: Πολλα… (διστάζει).
Ε: Για 4;
Β: Κάνουμε 4 επί 18.
Ε: Ορίστε;
Β: Κάνουμε 4 επί 18;
Ε: Ωραία. Για 5;
Β & Δ: 5 επί 18.
Ε: Για 10;
Δ: 10 επί 18.
Ε: Για 100;
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Δ: 100 επί 18.
Ε: Για a;
Β: 18 επί a;
Ε: Άψογος.
Στον παραπάνω διάλογο με καθοδηγούμενη ανακάλυψη από τον εκπαιδευτικό και την
εικονιστική συμβολή του μικρόκοσμου, οι μαθητές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
οδηγούνται από το πραγματολογικό επίπεδο αλγεβρικών γενικεύσεων, στο σχετικό με τα
συμφραζόμενα και τέλος στο αλγεβρικό επίπεδο (Radford, 2010; Rivera, 2013). Οι
στρατηγικές γενίκευσης (Lannin, 2005) που ακολουθούν οι μαθητές με την παρέμβαση του
εκπαιδευτικού αλλάζουν από μέτρησης, σε αναδρομής, ολόκληρου αντικειμένου και τέλος
σε εικασίας και δοκιμής (πίνακας 2). H επιλογή για καθοδηγούμενη ανακάλυψη
ενδεχομένως σε μεταγενέστερη παρέμβαση να μην επαναλαμβάνονταν αφήνοντας πολύ
περισσότερο χρόνο στους μαθητές να συνεργαστούν και να διερευνήσουν μέσα από το
μικρόκοσμο.

2η ομάδα: Γαλήνη και Τριαντάφυλλος (Γ & Τ)
Το σχέδιο που έφτιαξε η 2η ομάδα αποτελείται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το
οποίο αποτελεί και τον πυρήνα του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που κατασκεύασαν με τη
βοήθεια του μικρόκοσμου (πίνακας 5). Παρατηρούμε πώς ο χρόνος ολοκλήρωσης της 4 ης
φάσης είναι πολύ μικρός όπως και ότι δεν υπήρξαν λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής
του γενικού κανόνα μέτρησης όλων των τετραγώνων και αυτό πολύ πιθανό να οφείλεται
στην απλότητα του σχεδίου που δημιουργήθηκε από τα παιδιά αλλά και στην ομοιότητα
του αλγεβρικού τύπου με αυτούς που δημιουργήθηκαν για κάθε χρώμα στην 3η φάση.

3η ομάδα: Σταμάτης και Βερενίκη (Σ & Β)
Το σχέδιο που κατασκεύασε η 3η ομάδα αποτελείται από ένα σπίτι το οποίο αποτέλεσε και
τον πυρήνα του μοτίβου που κατασκεύασαν. (πίνακας 5). Και σε αυτή την περίπτωση της 3ης
ομάδας όπως και με την 2η ομάδα παρατηρούμε πώς ο χρόνος ολοκλήρωσης της 4 ης φάσης
είναι πολύ μικρός όπως και ότι δεν υπήρξαν λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής του
γενικού κανόνα μέτρησης όλων των τετραγώνων και αυτό πολύ πιθανό να οφείλεται στην
απλότητα του σχεδίου που δημιουργήθηκε από τα παιδιά αλλά και στην ομοιότητα του
αλγεβρικού τύπου με αυτούς που δημιουργήθηκαν για κάθε χρώμα στην 3 η φάση.

4η ομάδα: Σάββας και Κυριακή (Σ & Κ)
Το σχέδιο που κατασκεύασε η 4η ομάδα αποτελείται από λουλούδι και ήλιο. Ο πυρήνας του
μοτίβου που επιλέχθηκε από τους μαθητές ήταν το λουλούδι (πίνακας 5). Κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας οι μαθητές προσπαθώντας να εκφράσουν το γενικό κανόνα μέτρησης
όλων των τετραγώνων δοκίμασαν να βάλουν στο μικρόκοσμο τις εκφράσεις 14l και 23l. Ο
αλγεβρικός τύπος 14l κατασκευάστηκε υπολογίζοντας τον κανόνα μέτρησης για τα
λουλούδια, αψηφώντας τα τετράγωνα του ήλιου. Ο αλγεβρικός τύπος 23l δημιουργήθηκε
αφού συνυπολόγισαν τον ήλιο αλλά αυτή τη φορά εντάσσοντάς τον μέσα στο μοτίβο της
επανάληψης ενώ δεν επαναλαμβάνεται. Τελικά με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού
κατασκεύασαν τον αλγεβρικό τύπο 14l+9 που εκφράζει σωστά τον αριθμό όλων των
τετραγώνων για κάθε επανάληψη.
Συγκεντρωτικά, βλέποντας τον πίνακα 4 παρατηρούμε πως η 2η και η 3η ομάδα, οι οποίες
επέλεξαν όλο το αρχικό σχέδιό τους ως πυρήνα του μοτίβου τους, τελείωσαν σε λιγότερο
χρόνο. Αυτό οφείλεται και στην ομοιότητα των τύπων της 4 ης φάσης με αυτούς της 3η φάσης.
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Στην 3η φάση όλοι οι τύποι για όλες τις ομάδες είναι απλές αναλογίες (y=ax) όπου a οι
επαναλήψεις του μοτίβου (ένας αριθμός από το 1-10, λόγω προεπιλογής του μικρόκοσμου
ώστε να μπορούν να φαίνονται οι επαναλήψεις στην πλατφόρμα) και x ο αριθμός των
τετραγώνων κάθε χρώματος του πυρήνα του μοτίβου. Επίσης, παρατηρούμε πως στην
πρώτη και στην τέταρτη ομάδα που επέλεξαν να υπάρχει έξω από το μοτίβο τους κάποιο
σταθερό σημείο όπως ο ουρανός με τον ήλιο στην 1 η ομάδα και ο ήλιος στην 4η ομάδα, σε
αντίθεση με τη 2η και 3η ομάδα που ολόκληρο το σχέδιό τους αποτέλεσε τον πυρήνα του
μοτίβου τους, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος στην 4 η φάση και πως σε αυτές τις ομάδες
έχουμε λανθασμένες προσπάθειες εξεύρεσης του γενικού κανόνα μέτρησης όλων των
τετραγώνων. Οι ομάδες φαίνεται να δυσκολεύονται να εκφράσουν γενικεύσεις με σταθερό
όρο (y=ax+b) περισσότερο από τις απλές αναλογίες (y=ax). Στον πίνακα 5 υπάρχουν
στιγμιότυπα από τα σχέδια που κατασκεύασαν συγκεντρωτικά και οι 4 ομάδες.
Πίνακας 5: Στιγμιότυπα των σχεδίων που κατασκεύασαν και οι 4 ομάδες
Στιγμιότυπο 1ης ομάδας

Στιγμιότυπο 2ης ομάδας

Στιγμιότυπο 3ης ομάδας

Στιγμιότυπο 4ης ομάδας

Σύνοψη-Συζήτηση
Οι εκπαιδευτικές διαστάσεις της μελέτης των μοτίβων απασχολεί πολλούς ερευνητές της
Διδακτικής των Μαθηματικών επειδή εκτός από κεντρική μαθηματική έννοια αποτελεί και
σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο. Πολλοί αποκαλούν τα ίδια τα μαθηματικά επιστήμη των
μοτίβων. Η ενασχόληση με τα μοτίβα, μεταξύ πολλών, μπορεί να οδηγήσει σε κατάκτηση
πολλών αφηρημένων γνωστικών δεξιοτήτων (Papic, 2007), σε γενίκευση και αφαίρεση
σχέσεων (Threlfal, 2004), σε στρατηγικές επίλυσης προβλήματος (Stacey, 1989) και θέτει τις
βάσεις ανάπτυξης της αλγεβρικής σκέψης (Lannin, 2005; Clements & Sarama, 2009). Παρά
το γεγονός ότι η μελέτη των μοτίβων θεωρείται σήμερα ευρέως ως βασική για την
οικοδόμηση των αλγεβρικών εννοιών, το πέρασμα από τα μοτίβα στις αλγεβρικές
συμβολικές παραστάσεις παραμένει ένα σημαντικό διδακτικό πρόβλημα. Στην παρούσα
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εργασία παρουσιάστηκε μελέτη περίπτωσης, με την αξιοποίηση του μικρόκοσμου eXpresser,
ειδικά για το πρόβλημα της σύνδεσης της γενίκευσης των μοτίβων με την ανάπτυξη της
ικανότητας αλγεβρικής περιγραφής σχέσεων μέσω κατάλληλου μαθησιακού σεναρίου και
διδακτικής διαχείρισης. Από την έρευνα φάνηκε ότι, και οι τέσσερις ομάδες με την
υποστήριξη του εκπαιδευτικού και τη χρήση του μικρόκοσμου, μπόρεσαν να εκφράσουν με
αλγεβρικό τύπο ένα γενικό κανόνα μέτρησης των τετραγώνων του μοτίβου που
κατασκεύασαν. Κατά την διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας έδειξαν προσήλωση,
αλληλεπίδρασαν και συνεργάστηκαν προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους. Ο
μικρόκοσμος eXpresser φαίνεται να νοηματοδοτεί ως ένα βαθμό, για τα παιδιά, την
αλγεβρική έκφραση των ιδιοτήτων του μοτίβου επειδή με τον τρόπο αυτό μπορεί να
επαληθεύει την γενίκευση του αρχικού μοτίβου. Οι μαθητές εμφάνισαν σκέψη και στα τρία
επίπεδα του Rivera (2013). Από πλευράς στρατηγικών έχουμε ενδείξεις για μέτρηση,
αναδρομή, ολόκληρου αντικειμένου και εικασία και δοκιμή (Lannin, 2005). Από πλευράς
ειδών σκέψης για γενίκευση έχουμε ενδείξεις για απαγωγή και δοκιμή, μέσω σύνταξης
ελέγχου αλγεβρικών εκφράσεων στο λογισμικό, καθώς και αναγωγή η οποία πυροδοτήθηκε
κυρίως μέσω της ανατροφοδότησης του λογισμικού. Δεν έχουμε δηλαδή απόδειξη μέσω
επαγωγής εφόσον την διαδικασία της εξαντλητικής δοκιμής την αναλαμβάνει, τρόπον τινά,
το λογισμικό. Ο εκπαιδευτικός επηρεασμένος από την προτεινόμενη παιδαγωγική
στρατηγική των ερευνητών του eXpresser διαχειρίστηκε την μαθησιακή κατάσταση
προσανατολίζοντας τους μαθητές στο στόχο, διευκολύνοντας τους στην χρήση του
λογισμικού, επισημαίνοντας τους τις δυνατότητες του για έκφραση και έλεγχο των
αλγεβρικών παραστάσεων της γενίκευσης και υποστηρίζοντας τη σκέψη των μαθητών.
Συνεκτιμώντας τα ευρήματα της έρευνας είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η κατάλληλη
χρήση του eXpresser είναι δυνατό να βοηθήσει στην ανάπτυξη μαθησιακά πλούσιων
εμπειριών και να διευκολύνει την σύνδεση της γενίκευσης μοτίβων με την αλγεβρική
έκφραση σχέσεων, όπως υποστηρίζουν και οι ερευνητές της ομάδας ανάπτυξης του Geraniou
& Mavrikis (2015). Οι μαθητές φαίνεται ότι δυσκολεύονται όμως να κατανοήσουν και να
εκφράσουν αλγεβρικά αριθμητικές σχέσεις σε μοτίβα και να κατανοήσουν την έννοια της
μεταβλητής παρά την υποστήριξη της νοηματοδότησής της από το λογισμικό. Ενδεχόμενα
μια πιο προγραμματιστική σύνδεση της παραγωγής μοτίβων μέσα από εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα προγραμματισμού να βοηθούσε περισσότερο για την κατάκτηση της έννοιας
αυτής διεπιστημονικά. Η εικασία αυτή αποτελεί πρόταση για μελλοντική έρευνα όπως και η
πιο συστηματική μελέτη του περάσματος από τις υπολογιστικές γενικεύσεις με αλγεβρική
γραφή στις συμβατικές συμβολικές εκφράσεις με μολύβι και χαρτί, εφόσον κάτι τέτοιο
παραμένει ακόμα ζητούμενο.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση μιας διδακτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε κατά το
σχολικό έτος 2014-2015, σε δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης αυτής,
δημιουργήθηκαν ψηφιακές εκδοχές του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙM με χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού java, τις οποίες και χρησιμοποίησαν οι μαθητές ενός τμήματος Ε’ τάξης αρχικά για
να γνωρίσουν το παιχνίδι και εν συνεχεία για να εξασκηθούν παίζοντας ένα σύνολο παρτίδων ανά
ζεύγη. Ένα μέρος από τις παρτίδες επιλέχθηκε και αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού και περαιτέρω
συζήτησης σε απολογιστικές συνεδρίες που έγιναν είτε πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη είτε
διαδικτυακά σε περιβάλλον chat. Εδώ παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των
συζητήσεων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο κατά πόσο εμφανίζονται σε αυτές δείγματα
μαθηματικού συλλογισμού και πιο συγκεκριμένα αναφορές σχετικά με στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν οι μαθητές στα παιχνίδια.
Λέξεις κλειδιά: ΝΙΜ, σοβαρά παιχνίδια, απολογισμός, στρατηγική, συζήτηση

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον γύρω από το ζήτημα της αξιοποίησης
των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική πράξη. Αφετηρία για το ενδιαφέρον αυτό αποτελεί η
παραδοχή ότι τα παιχνίδια ελκύουν τους μαθητές. Όντας αναπόσπαστο στοιχείο της
κουλτούρας τους, θεωρείται πιθανόν ότι η χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί
να έχει απήχηση (Houssart & Sams, 2008).

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Τα «σοβαρά» μαθηματικά παιχνίδια
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εικάζεται ότι εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών,
προάγουν τη μάθηση μέσω δράσης και συμβάλλουν στην προώθηση της συνεργατικής
μάθησης (Ke, 2008). Ωστόσο, τα εμπειρικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν πάντα τις
παραπάνω υποθέσεις (Kafai, 2006), κάτι που είναι λογικό να συμβαίνει αφού η διδακτική
αξία κάθε παιχνιδιού είναι διαφορετική, ενώ και ο τρόπος διδακτικής τους αξιοποίησης
ποικίλει. Σε σχέση με τα μαθηματικά, υπάρχουν ερευνητές, όπως η Ainley, που
υποστηρίζουν ότι περισσότερο ωφέλιμα είναι εκείνα τα παιχνίδια που η δομή τους και οι
κανόνες τους βασίζονται σε μαθηματικές έννοιες (Lee, 1996), στοιχείο που λήφθηκε υπόψη
κατά τη διαδικασία επιλογής του παιχνιδιού που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.
Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι τα λεγόμενα
«σοβαρά» παιχνίδια (serious games). Πρόκειται για παιχνίδια που έχουν πρωτίστως
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 183-192, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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παιδαγωγικό στόχο και δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στο να διασκεδάσουν τους
συμμετέχοντες, χωρίς φυσικά το τελευταίο να αποκλείεται να συμβαίνει (Young et al, 2012).
Τα «σοβαρά» παιχνίδια παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσουν
πολλαπλά κριτήρια και να δοκιμάζουν διαφορετικές στρατηγικές προσπαθώντας να
επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις (Ernest, 1986), κάτι που παρατηρήθηκε και σε μελέτη
περίπτωσης (Kenna, 2015) με μαθητές 6ης τάξης δημοτικού σχολείου στο Manchester.
Υποστηρίζεται ότι μέσα από μια διαδικασία δοκιμής και πλάνης, διατύπωσης υποθέσεων
και ελέγχου, αλλά ακόμα και μέσα από την παρατήρηση των άλλων παιχτών, οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διάφορες στρατηγικές επίλυσης, που είναι χρήσιμες
για την επιτυχία τους στα παιχνίδια αυτά και όχι μόνο (Offenholley, 2012).
Σε έρευνα στην Ιταλία (Bottino et al, 2014) όπου μαθητές ηλικίας 8-10 ετών ασχολήθηκαν
με ψηφιακές εκδοχές «σοβαρών» παιχνιδιών σκέψης (mind games), διαπιστώθηκε ότι η
ενασχόληση με τα παιχνίδια, βοήθησε τους μαθητές να βελτιώσουν συγκεκριμένες
μαθηματικές δεξιότητες (ικανότητα εφαρμογής κανόνων, ικανότητα πρόβλεψης της εξέλιξης
ενός παιχνιδιού κ.λπ.). Σε πιο πρώιμο στάδιο της ίδιας έρευνας (Bottino et al, 2007) είχε
διαπιστωθεί ότι τα παιχνίδια αυτά ουσιαστικά επιβάλλουν την ανάπτυξη διεργασιών
σκέψης, αφού οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να προβαίνουν σε απαιτητικές ενέργειες,
όπως να προβλέπουν τις συνέπειες που θα έχει μια σειρά ενεργειών, να σκέφτονται
εναλλακτικά σενάρια δράσης και πιθανούς τρόπους εξέλιξης του παιχνιδιού και να
δοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών στρατηγικών.
Το μαθηματικό παιχνίδι ΝΙΜ
Το παιχνίδι που αξιοποιήθηκε στη διδακτική παρέμβαση, είναι το μαθηματικό παιχνίδι
ΝΙΜ. Ιστορικά, δεν υπάρχει βεβαιότητα για την ακριβή προέλευσή του. Υπάρχουν
αναφορές ότι το παιχνίδι αυτό παιζόταν στην αρχαία Κίνα και ότι εμφανίστηκε στην
Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα. Η ονομασία ΝΙΜ αποδίδεται στον Charles
Bouton, ο οποίος και μελέτησε διεξοδικά το παιχνίδι αυτό και διατύπωσε σχετικό θεώρημα
βάσει του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο νικητής κάθε παρτίδας. Η
ονομασία αυτή προέκυψε πιθανόν από τη γερμανική λέξη “nimm” που σημαίνει «παίρνω»
ή εναλλακτικά ίσως να αποτελεί «καθρεφτισμό» της αγγλικής λέξης WIN (Freiman &
Applebaum, 2016). Το παιχνίδι έγινε ιδιαίτερα γνωστό από τον Ferranti, ο οποίος το 1951
παρουσίασε στο Φεστιβάλ Britain, τον υπολογιστή NIMROD, ο οποίος ήταν
προγραμματισμένος να παίζει το παιχνίδι ΝΙΜ (Djaouti et al, 2011).
Το ΝΙΜ παίζεται με στοίβες από μάρκες ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν αρκετές
παραλλαγές ως προς το πλήθος των στοιβών και τον αριθμό των μάρκων που υπάρχουν σε
κάθε στοίβα. Δύο συνηθισμένες διατάξεις είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα
εργασία και φαίνονται στην εικόνα 1. Στην πρώτη διάταξη (απλή εκδοχή – από εδώ και στο
εξής αναφέρεται ως NIM135) υπάρχουν 3 στοίβες, που περιέχουν 1, 3 και 5 μάρκες,
αντίστοιχα, ενώ στη δεύτερη διάταξη (σύνθετη εκδοχή: NIM 1357) υπάρχουν 4 στοίβες που
περιέχουν 1, 3, 5 και 7 μάρκες, αντίστοιχα.
Οι ψηφιακές εκδοχές των παιχνιδιών σχεδιάστηκαν στη γλώσσα προγραμματισμού java
με την εφαρμογή Eclipse. Μία σημαντική παράμετρος των ψηφιακών εκδοχών -και ένας
βασικός λόγος που υλοποιήθηκαν- υπήρξε η δυνατότητα καταγραφής όλων των κινήσεων
των παιχτών κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας και αποθήκευσής τους ως αρχείων εικόνας
(screen snapshots). Το στοιχείο αυτό διευκόλυνε καταρχήν τους ερευνητές στην ανάλυση
του συνόλου των παιχνιδιών που έλαβαν χώρα. Επιπρόσθετα, οι εικόνες με τις επιμέρους
κινήσεις ήταν ένας άμεσος και ευχάριστος τρόπος για τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν εκ
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νέου και να συζητήσουν συστηματικά σχετικά με παρτίδες που οι ίδιοι έπαιξαν σε
προγενέστερο χρόνο.

Εικόνα 1. Οι ψηφιακές εκδοχές του παιχνιδιού ΝΙΜ
Στο παιχνίδι οι παίχτες παίζουν εναλλάξ. Η κίνηση που κάνει κάθε παίχτης όταν είναι ο
γύρος του, είναι η εξής: μπορεί να αφαιρέσει μία ή περισσότερες (ακόμα και όλες) μάρκες
από μία και μόνο στοίβα. Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, περιορίζεται (ή
ακόμα και μηδενίζεται) το πλήθος των μάρκων που υπάρχουν στις στοίβες. Όταν όλες οι
μάρκες αφαιρεθούν και επομένως αδειάσουν όλες οι στοίβες, ο παίχτης που έρχεται η σειρά
του να παίξει δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάποια κίνηση, και έτσι χάνει το παιχνίδι.
Θέτοντάς το λίγο διαφορετικά, νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίχτης που θα πάρει την
τελευταία μάρκα. Στη σχετική βιβλιογραφία απαντάται συχνά και μια διαφορετική εκδοχή
του παιχνιδιού (η εκδοχή misère, η οποία και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία),
κατά την οποία χάνει ο παίχτης που παίρνει την τελευταία μάρκα (Conway, 1976).
Το παιχνίδι ΝΙΜ, μολονότι δεν δημιουργήθηκε για εκπαιδευτικό σκοπό, μπορεί να
θεωρηθεί ότι συνιστά σοβαρό μαθηματικό παιχνίδι, αφού εμπεριέχει μαθηματικό
περιεχόμενο και επιπλέον παρουσιάζει έναν ανοιχτό, διερευνητικό χαρακτήρα, που
επιτρέπει διαφορετικές προσεγγίσεις – λύσεις. Ως εκ τούτου, η αξιοποίησή του είναι πιθανόν
να οδηγήσει στην προαγωγή της μαθηματικής σκέψης και στην ανάπτυξη σύνθετων και
αφηρημένων μαθηματικών συλλογισμών (Freiman & Applebaum, 2016). Δεν είναι τυχαίο,
άλλωστε, το γεγονός ότι μελέτες που παρουσιάζουν την ιστορία των σοβαρών παιχνιδιών,
κάνουν αναφορές στο συγκεκριμένο παιχνίδι (Djaouti et al, 2011).

Αξιοποίηση των μαθηματικών παιχνιδιών
συζητήσεων: η πρακτική του απολογισμού

για

ανάπτυξη

μαθηματικών

Ήδη από το 1982, στη γνωστή αναφορά “Mathematics Counts” επισημαίνεται ότι τα
παιχνίδια μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα οι μαθητές να εμπλακούν σε διάλογο,
κυρίως για να εξηγήσουν τις κινήσεις που έκαναν οι ίδιοι στο παιχνίδι και για να
κατανοήσουν τις διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι υπόλοιποι παίχτες
(Cockcroft Committee, 1982).
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Αυτές οι συζητήσεις μπορεί να διεξάγονται στο πλαίσιο απολογιστικών συνεδριών που
συνήθως λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών. Ο απολογισμός
(debriefing) είναι μια διαδικασία που βοηθάει τους μαθητές να κάνουν ανασκόπηση και
ανάλυση του παιχνιδιού και να «βγάλουν νόημα» από την εμπειρία που βίωσαν (Bilgin, et
al, 2015 ; Fanning & Gaba, 2007).
Η πρακτική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς με μαθητές δημοτικού (Bilgin et al, 2015),
δείχνοντας ότι επιφέρει βελτίωση της αυτεπάρκειάς τους (self-efficacy) και ενίσχυση των
κινήτρων τους για μάθηση. Ο απολογισμός, μάλιστα, φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται με
σοβαρότητα από τους μαθητές (Crookall, 2010), οι οποίοι καταβάλλουν σημαντική
προσπάθεια, κάνοντάς τον σε κάποιες περιπτώσεις να διαρκεί περισσότερο ακόμα και από
το ίδιο το παιχνίδι.

Γνώση στρατηγικών και μαθηματική σκέψη
Αν και ο όρος «μαθηματική σκέψη» χρησιμοποιείται συχνά, δεν φαίνεται να υπάρχει ένας
κοινά αποδεκτός ορισμός. Στην παρούσα εργασία, υιοθετείται η θέση της Stacey, η οποία
παραθέτει ένα σύνολο γνωρισμάτων και δεξιοτήτων που υποδηλώνουν την ύπαρξή της. Ως
τέτοια αναφέρονται η κατοχή στέρεας γνώσης, η ικανότητα παραγωγής συλλογισμών, η
γνώση ευρετικών αρχών και στρατηγικών, η θετική στάση, ατομικά χαρακτηριστικά όπως
αυτοπεποίθηση και επιμονή, καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες που επιτρέπουν
μαθηματικές συνδιαλλαγές (Stacey, 2007). Με βάση τα παραπάνω, στην ανάλυση των
συζητήσεων που ακολουθεί, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα σημεία όπου οι μαθητές συζητάνε
για στρατηγικές.
Σε έρευνά της με μαθητές 5ης και 6ης τάξης σε δημοτικό σχολείο της Μελβούρνης, η
Bragg διαπίστωσε ότι η παρότρυνση των μαθητών μιας πειραματικής ομάδας να
συζητήσουν για τα παιχνίδια που έπαιξαν είχε εκπαιδευτική αξία, αφού αρκετοί μαθητές
έδειξαν ικανοί να διατυπώνουν με σαφήνεια τις στρατηγικές που ανέπτυξαν κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού (Bragg, 2007). Οι μαθητές φάνηκε να αντιλαμβάνονται ότι
επωφελούνται όταν επιχειρούν να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους τις κινήσεις και τις
στρατηγικές που χρησιμοποίησαν.
Αντίστοιχα, έρευνα που έλαβε χώρα σε δημοτικό σχολείο της Ουτρέχτης με μαθητές
ηλικίας 10-12 ετών, έδειξε ότι οι μαθητές μπορούν με σαφήνεια να εξηγήσουν το πώς
αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι και να μιλήσουν για τις στρατηγικές που δοκιμάζουν, ιδίως
όταν υπάρχει υποβοήθηση - παρακίνηση (Jonker et al, 2009).

Μεθοδολογία – Πληροφορίες για τη διδακτική παρέμβαση
Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση έγινε σε δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής κατά το
σχολικό έτος 2014-2015, με τη συμμετοχή και των 20 μαθητών ενός τμήματος Ε’ τάξης και
είχε διάρκεια περίπου 3 μηνών.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η απλή εκδοχή του παιχνιδιού (NIM 135) και στη συνέχεια η
σύνθετη (NIM1357). Για κάθε εκδοχή του παιχνιδιού (απλή – σύνθετη) ακολουθήθηκε η ίδια
διαδικασία. Οι μαθητές έπαιξαν αρχικά 4 παρτίδες, ακολούθησε η διδακτική παρέμβαση
που περιγράφεται παρακάτω, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της οι μαθητές έπαιξαν εκ νέου τις
4 παρτίδες με τους ίδιους αντιπάλους και με την ίδια σειρά παιξίματος (οι λεγόμενες
επαναληπτικές παρτίδες).

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

187

Η διδακτική παρέμβαση συνίσταται στις ακόλουθες δραστηριότητες σχολιασμού –
συζήτησης:
i)
σχολιασμός επιλεγμένων παιχνιδιών (4) σε απολογιστικές συνεδρίες που
διεξάγονται πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη.
ii)
σχολιασμός επιλεγμένων παιχνιδιών (4) σε απολογιστικές συνεδρίες που
λαμβάνουν χώρα σε διαδικτυακό περιβάλλον chat. Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο
chat του λογισμικού WebClass (virtual class software) που διατίθεται ως ελεύθερη
εφαρμογή στο site κοινωνικής δικτύωσης Edmodo.
iii) σχολιασμός με χρήση της τεχνικής του ομιλούντος υποκειμένου (think aloud
protocol) από τους μαθητές, την ώρα διεξαγωγής των παιχνιδιών.
Η επιλογή των προς σχολιασμό παιχνιδιών για τις απολογιστικές συνεδρίες έγινε από
τους ερευνητές. Αρχικά, έγινε προσπάθεια να επιλεγούν τα παιχνίδια εκείνα όπου φαίνεται
οι παίχτες να ακολούθησαν (συνειδητά ή μη) κάποια στρατηγική (κατά προτίμηση
διαφορετική σε κάθε παιχνίδι). Στη συνέχεια, προκειμένου οι μαθητές να μείνουν
ικανοποιημένοι από τη διαδικασία και να δείξουν ενδιαφέρον, έγινε προσπάθεια να
εξασφαλιστεί ότι τα παιχνίδια που προκρίθηκαν για ομαδικό σχολιασμό είναι παιχνίδια
στα οποία συμμετείχαν διαφορετικοί κάθε φορά μαθητές.
Όσον αφορά το τελευταίο μέρος της διδακτικής παρέμβασης, το σχολιασμό δηλαδή
παιχνιδιών με χρήση της τεχνικής του ομιλούντος υποκειμένου, αυτή έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια της 1ης επαναληπτικής παρτίδας. Με άλλα λόγια, μετά τις απολογιστικές συνεδρίες
στην τάξη και στο περιβάλλον chat, όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν την πρώτη
επαναληπτική παρτίδα που έπαιξαν, εξηγώντας (ύστερα από σχετική παρότρυνση του
ερευνητή όπου χρειάστηκε) τις κινήσεις και τις γενικότερες αποφάσεις τους την ώρα
διεξαγωγής του παιχνιδιού.

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα
Στο παρόν άρθρο έγινε ανάλυση τεσσάρων εκ των απολογιστικών συνεδριών που έλαβαν
χώρα στην ολομέλεια της τάξης (επιλέχτηκε η 1η και η 4η απολογιστική συνεδρία τόσο για
την απλή όσο και για τη σύνθετη εκδοχή του παιχνιδιού). Ως μονάδα ανάλυσης
χρησιμοποιήθηκε το μήνυμα / συνεισφορά στο διάλογο. Συνεισφορά θεωρούνται ότι
αποτελούν οι φράσεις - προτάσεις που πρόλαβε να διατυπώσει ένας συμμετέχοντας μέχρι να
πάρει το λόγο ο επόμενος. Η κωδικοποίηση που παρουσιάζεται παρακάτω έγινε από τους
εισηγητές του άρθρου. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας (intercoder reliability test) έγινε με τη
βοήθεια του δείκτη Cohen’s Kappa (kappa > 0.8, p.<0.001) και φανέρωσε ύπαρξη πολύ
καλής συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων.
Στους πίνακες 1 και 2 φαίνεται για κάθε απολογιστική συνεδρία το πλήθος των
συνεισφορών κάθε μαθητή συνολικά και το πλήθος εκείνων των συνεισφορών που
περιγράφουν ή εξηγούν κάποια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι (ο αριθμός
στην παρένθεση). Για λόγους αισθητικής, στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δεδομένα
αναφορικά με τους πρώτους 11 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ στον πίνακα 2
τα δεδομένα για τους υπόλοιπους 9 καθώς και το σύνολο (και για τους 20 μαθητές).
Στους πίνακες εμφανίζονται τα ψευδώνυμα των μαθητών, που χρησιμοποίησαν στο
λογαριασμό που έφτιαξαν στο Edmodo. Όλα τα ψευδώνυμα έχουν σχέση με τα μαθηματικά
και επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Η 1η και 2η απολογιστική συνεδρία αφορούν
την απλή εκδοχή του παιχνιδιού (NIM135), ενώ η 3η και 4η την σύνθετη εκδοχή (NIM1357).
Πίνακας 1. Συχνότητα συνεισφορών κάθε μαθητή ανά συνεδρία
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Συνεδρία

Αϊνστάιν

Πρόσθεση

Διαίρεση

Κλάσμα

Πολ/σμός

Αφαίρση

Αριθμητής

Κυκλικός

Τριγωνούλα

Αριθμούλα

Επαλήθευση
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1η
2η
3η
4η
Συν.

5(1)
10(0)
1(1)
0(0)
16(2)

2(0)
7(0)
0(0)
8(0)
17(0)

7(0)
16(0)
6(1)
12(2)
41(3)

6(0)
0(0)
4(1)
1(0)
11(0)

0(0)
3(0)
0(0)
0(0)
3(0)

4(0)
3(0)
0(0)
0(0)
7(0)

0(0)
0(0)
0(0)
4(0)
4(0)

4(0)
1(0)
4(1)
6(0)
15(1)

1(0)
4(1)
1(0)
2(0)
8(1)

2(1)
4(0)
3(2)
8(2)
17(5)

1(1)
2(0)
0(0)
2(0)
5(1)

Τάνγκραμ

Σύνολο

1(0)
3(0)
3(0)
4(0)
11(0)

1082004

4(0)
6(0)
1(0)
0(0)
11(0)

Διαγώνιος

Ευκλείδης

8(1)
12(2)
6(2)
13(3)
39(8)

Μετρητής011

9stein

2(0)
6(0)
3(0)
1(0)
12(0)

Διαβήτης

Κομπιουτεράκι

1η
2η
3η
4η
Συν.

Υπολ.Τσέπης

Συνεδρία

Πίνακας 2. Συχνότητα συνεισφορών κάθε μαθητή ανά συνεδρία (συνέχεια)

5(0)
3(0)
2(1)
6(1)
16(2)

24(3)
11(2)
7(2)
14(4)
56(11)

0(0)
0(0)
0(0)
2(0)
2(0)

5(1)
5(1)
3(1)
3(2)
16(5)

0(0)
8(0)
1(0)
3(0)
12(0)

81(8)
104(6)
45(12)
89(14)
319(40)

Από τους πίνακες προκύπτει ότι από τις 319 συνεισφορές που συνολικά έκαναν οι
μαθητές, εκείνες που σχετίζονται με στρατηγικές είναι 40 (12,5% επί του συνόλου των
συνεισφορών). Το ποσοστό μπορεί να θεωρηθεί ως σχετικά χαμηλό. Επιπλέον, τέτοιου είδους
συνεισφορές (δηλαδή σχόλια σχετικά με στρατηγικές) κάνουν οι μισοί μαθητές της τάξης
(10), ενώ τα μισά από αυτά προέρχονται από δύο μαθητές. Οι υπόλοιποι μαθητές, μολονότι
οι περισσότεροι συμμετέχουν στη συζήτηση, δε συνεισφέρουν σε αυτό το κομμάτι.
Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά σε βασικές στρατηγικές που εντοπίστηκαν στις
παραπάνω συζητήσεις. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις στρατηγικές που συζητάνε οι μαθητές,
υπάρχουν και ορισμένες ατελείς ή και ακατάλληλες.
α) αναγνώριση διατάξεων που οδηγούν σε βέβαιη νίκη (ή σε βέβαιη ήττα)
Κάποιοι μαθητές, παρατηρώντας τα παιχνίδια τους και αυτά των συμμαθητών τους,
αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που όταν εμφανίζονται στο ταμπλό του
παιχνιδιού, «προεξοφλούν» την εξέλιξη του παιχνιδιού.
«…αν καταφέρεις και αφήσεις ένα από κάθε γλυκό, πάντα κερδίζεις.»
( “Επαλήθευση” – από την 1η απολογιστική συνεδρία)
«Αν υπάρχουν τρία από δύο σειρές, π.χ. 3 ντόνατ και 3 κρουασάν, ε τότε, είσαι
καταδικασμένος»
( “1082004” – από τη 2η απολογιστική συνεδρία)

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

189

Το γεγονός ότι οι μαθητές φαίνεται να κατανοούν (ή έστω να απομνημονεύουν) γιατί
ορισμένες διατάξεις οδηγούν με βεβαιότητα σε νίκη ή σε ήττα, δε σημαίνει ότι όλοι τους
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση (ως στρατηγική) για να πάρουν τη νίκη.
Στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει όταν οι μαθητές μεθοδεύουν τις προηγούμενες
κινήσεις στο παιχνίδι, προκειμένου να εμφανιστεί στο ταμπλό η επιθυμητή διάταξη, την
κατάλληλη στιγμή.
«Εκτός του ότι πρέπει να αφήσει ένα από κάθε σειρά, γλυκό, πρέπει όμως να έχει,
να δώσει και τη σειρά στον αντίπαλο γιατί άμα έπαιζε ο ίδιος, είναι ποιος θα το
καταφέρει, πρέπει να δώσει τη σειρά στον άλλο…»
(“Μετρητής011” – από την 1η απολογιστική συνεδρία)
β) στρατηγική της εργασίας προς τα πίσω (backwards driven)
Μολονότι θεωρείται ότι το παιχνίδι ΝΙΜ ενδείκνυται για κάτι τέτοιο (Reeves &
Gleichowski, 2007), σε ελάχιστες περιπτώσεις οι παίχτες διατυπώνουν την πρόθεσή τους να
βασίσουν τις πρώτες τους κινήσεις προς την επίτευξη ενός τελικού στόχου που έχουν εξ
αρχής προσδιορίσει στο μυαλό τους. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι και τα
μοναδικά σχετικά αποσπάσματα που υπάρχουν για το παιχνίδι ΝΙΜ 135.
«Ας πούμε, άμα παίξει από την αρχή και έχει στόχο να αφήσει 3 γλυκά που να
είναι ένα από διαφορετική σειρά το κάθε ένα…»
(“Αριθμούλα” – από την 1η απολογιστική συνεδρία)
«Ότι εκτός από όλα αυτά που είχαμε σχεδιάσει, το τι θα κάνει ο αντίπαλος και όλα
αυτά, ό,τι στρατηγική και να ακολουθήσουμε πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πάει
τρία ντόνατ και τρία κρουασάν.»
(“Μετρητής011” – από τη 2η απολογιστική συνεδρία)
γ) στρατηγική των δοκιμών – εναλλακτικών σεναρίων
Πρόκειται για την προσπάθεια ορισμένων μαθητών από μία δεδομένη θέση του παιχνιδιού,
να υπολογίσουν όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να συμβούν. Αυτό γίνεται με σχετική
επιτυχία στην απλή εκδοχή του παιχνιδιού. Αντίθετα, στην πιο σύνθετη (NIM1357) οι μαθητές
αδυνατούν να εξαντλήσουν τις εναλλακτικές κινήσεις και συνήθως μπερδεύονται ή
αυθαιρετούν προεξοφλώντας κινήσεις του αντιπάλου.
«Πάμε να δούμε άλλη δοκιμή. Άμα πάρει τα 2 κρουασάν μπορεί να πάρει τα 2
ντόνατ ώστε τώρα δε θα κάνει λάθος πιστεύω και δε, θα πάρει τα… γιατί άμα
πάρει τα 3, θα τον νικήσει, οπότε πιστεύω δεν θα κάνει τέτοιο λάθος. Θα το
σκεφτεί και θα πάρει 2 κι αυτός. Μετά παίρνω 1, παίρνει 1 και χάνω πάλι….»
(“Μετρητής011” – από την 1η απολογιστική συνεδρία)
δ) στρατηγική αναμονής (στρατηγική των «μικρών» κινήσεων)
Αυτή η στρατηγική εμφανίζεται περισσότερο στην πιο σύνθετη εκδοχή ΝΙΜ (NIM 1357). Οι
μαθητές τείνουν να μαζεύουν ένα μόνο γλυκό κάθε φορά που είναι η σειρά τους να παίξουν,
κάνοντας τα παιχνίδια αυτά να διαρκούν περισσότερο (μεγαλύτερο πλήθος κινήσεων).
Συνήθως, η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται από μαθητές που δεν έχουν ξεκάθαρα στο
μυαλό τους μια ιδέα για το πώς θα παίξουν κι έτσι τηρούν τη λεγόμενη «στάση αναμονής»
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περιμένοντας τον αντίπαλο να πάρει πρωτοβουλία, ώστε στη συνέχεια να προσαρμόσουν
κατάλληλα τις δικές τους κινήσεις.
«…Μετά να παίρνουνε ανά ένα και μέχρι να έρθει, να φτάσει η ευκαιρία που να
μην πάρεις ένα. Μέχρι να μπερδευτεί ο άλλος…»
(“9stein” – από την 3η απολογιστική συνεδρία)
«Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είχαν στρατηγική στο μυαλό τους. Απλώς
προσπαθούν να παρατείνουν το παιχνίδι όσο γίνεται»
(“Κλάσμα” – από την 3η απολογιστική συνεδρία)
ε) μετάβαση σε μια προηγούμενη – οικεία εκδοχή του παιχνιδιού
Πρόκειται για μια στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε όταν οι μαθητές έπαιξαν τη σύνθετη
εκδοχή του παιχνιδιού (NIM1357). Αρκετοί μαθητές συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει αυξημένη
πιθανότητα το παιχνίδι να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε στο ταμπλό να εμφανιστεί
αυτούσια η προηγούμενη απλή εκδοχή του παιχνιδιού (NIM135). Λόγω της προηγούμενής
τους εμπειρίας, οι μαθητές επιδιώκουν να εμφανίζεται το παλιό παιχνίδι (NIM 135) στο
ταμπλό, γιατί μάλλον αισθάνονται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σωστά τις γνώσεις
που αποκόμισαν κατά την πρώτη φάση της διδακτικής παρέμβασης.
«Εάν πάρει όλα τα κρουασάν, θα γίνει όπως ήτανε το παλιό παιχνίδι και ο
αντίπαλος, άμα έχουμε τον τέλειο αντίπαλο, θα πάρει τα τρία ντόνατ …»
(“1082004” – από την 4η απολογιστική συνεδρία)

Συμπεράσματα – Συζήτηση αποτελεσμάτων
Η προκαταρκτική ανάλυση των διαλόγων των μαθητών, που παρουσιάστηκε παραπάνω,
έδειξε ότι υπάρχουν δείγματα «επιθυμητής» μαθηματικής σκέψης στις συζητήσεις των
μαθητών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των απολογιστικών συνεδριών στην τάξη.
Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης τέτοιου είδους αναφορών είναι μάλλον χαμηλή. Επιπλέον,
φαίνεται πως δεν είναι σε θέση όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε μια παραγωγική
μαθηματική συζήτηση αναλύοντας και επεξηγώντας στρατηγικές.
Πρόκειται για επισημάνσεις που έχουν γίνει από αρκετούς ερευνητές. Οι μαθητές
σχολικής ηλικίας (Stylianou & Blanton, 2002) φαίνεται ότι αισθάνονται άβολα όταν
καλούνται να διατυπώσουν μαθηματικούς συλλογισμούς και να αιτιολογήσουν τα
πεπραγμένα τους. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι στη σχολική τάξη μάλλον δε δημιουργούνται
επαρκείς ευκαιρίες για τους μαθητές να εμπλακούν σε
δραστηριότητες επίλυσης
προβλημάτων, ώστε να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες. Η ιδέα των μαθηματικών
συζητήσεων που προάγουν την ανάπτυξη μαθηματικών επιχειρημάτων και συλλογισμών,
συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τη μαθηματική «κουλτούρα» που συνήθως καλλιεργείται
στις τάξεις, στο πλαίσιο της οποίας θεωρείται μαθηματικά χρήσιμο μόνο ότι οδηγεί στην εκ
των προτέρων μοναδική σωστή – αναμενόμενη απάντηση (Mueller & Yankelewitz, 2014).
Αυτό φάνηκε και στους μαθητές του τμήματος που συμμετείχε στην έρευνα, όπου
παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν σταθερά κάποιοι μαθητές που συμμετείχαν στη συζήτηση με
τρόπο «καταστροφικό» για την εξέλιξή της. Οι μαθητές αυτοί προσπαθούσαν σε κάθε
ερώτηση να δώσουν γρήγορα μια οριστική τελική απάντηση, χωρίς να ενδιαφέρονται να
εξηγήσουν πώς οδηγήθηκαν σε αυτήν. Επιπλέον, θεωρούσαν καθήκον τους, σε κάθε

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

191

συλλογισμό που διατύπωναν οι συμμαθητές τους, άμεσα (και συνήθως μονολεκτικά) να
αποφαίνονται ως προς την ορθότητά του, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνουν με επιχειρήματα
την κρίση τους αυτή.
Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε από την προκαταρκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων
είναι ότι στις συζητήσεις των μαθητών γίνονται πολλές αναφορές σε συγκεκριμένους
«κανόνες» - πρακτικές που φαίνεται «να δουλεύουν» και να οδηγούν σε νίκη, οι οποίες
όμως δεν είναι σίγουρο ότι αποτελούν προϊόν ορθού μαθηματικού συλλογισμού.
Παρατηρήθηκε ότι ενώ πολλοί μαθητές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ήταν σε θέση να
διακρίνουν αν η εκάστοτε κίνηση του παιχνιδιού ήταν κατάλληλη ή μη, συνέχιζαν να
κάνουν αβίαστα λάθη κατά τη διεξαγωγή παιχνιδιών (ακόμα και προς το τέλος της
παρέμβασης). Από το στοιχείο αυτό, καθώς και από την ανάλυση των συζητήσεων, φάνηκε
ότι οι μαθητές μάλλον κατάφεραν να αποστηθίσουν ένα πεπερασμένο σύνολο σχηματισμών
- κανόνων (π.χ. στην απλή εκδοχή ΝΙΜ πρέπει να μείνει ένα γλυκό σε κάθε γραμμή), χωρίς
όμως να αντιλαμβάνονται το λόγο που ο σχηματισμός αυτός οδηγούσε στη συγκεκριμένη
εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι εν λόγω μαθητές μάλλον είχαν αποκτήσει ένα είδος εργαλειακής
(instructional) κατανόησης, αναγνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουν (τους βασικούς
σχηματισμούς νίκης). Δεν φαίνεται όμως να είχαν φτάσει στη λεγόμενη σχεσιακή (relational)
κατανόηση, δηλαδή στο επίπεδο όπου όχι μόνο ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά
γνωρίζουν και για ποιο λόγο οι κινήσεις τους επιφέρουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα (Back
et al, 2010).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύντομο χρονικό διάστημα υλοποίησης της διδακτικής
παρέμβασης και το γεγονός ότι δεν υπήρχε μεγάλο χρονικό περιθώριο ώστε οι μαθητές να
εξοικειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις,
πιθανόν επηρέασε τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Θα είχε, επομένως, ενδιαφέρον,
μελλοντικά να υλοποιηθεί η παραπάνω διδακτική παρέμβαση με ένα τμήμα που έχει
προετοιμαστεί επαρκέστερα για να εργαστεί με την προτεινόμενη προσέγγιση και φυσικά να
υλοποιηθεί για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
Μελλοντικά, γίνονται σκέψεις ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο η ψηφιακή εκδοχή του
παιχνιδιού και να συμπεριλάβει, πέρα από το ίδιο το παιχνίδι, κάποιες (ίσως προαιρετικές)
υποστηριχτικές δομές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους παίχτες στο να εξηγήσουν τις
στρατηγικές τους. Με άλλα λόγια, θα είχε ενδιαφέρον να γίνει προσπάθεια να ενσωματωθεί
ένα μέρος της διδακτικής παρέμβασης στην ψηφιακή εκδοχή του παιχνιδιού και να
εξεταστεί το κατά πόσο κάτι τέτοιο βελτιώνει την ποιότητα των μαθηματικών συλλογισμών
που διατυπώνουν οι μαθητές.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι μαθητές
έδειξαν ενδιαφέρον για τις συζητήσεις και συνέχισαν να προσπαθούν καθόλη τη διάρκεια
της διδακτικής παρέμβασης, κάνοντας ολοένα και πιο ενδιαφέρουσες συνεισφορές και
βελτιώνοντας σταδιακά την ποιότητα των συζητήσεων αυτών. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση,
όπως συχνά αναφέρεται (McClarty et al, 2012), δεν θα πρέπει να προκαλεί απογοήτευση η
περίπτωση διδακτικών παρεμβάσεων στις οποίες δεν προκύπτει κάποιο εντυπωσιακό
μετρήσιμο όφελος από τη χρήση των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Και αυτό
γιατί η χρήση τους παρέχει ένα τεράστιο εύρος ευκαιριών μάθησης, οι οποίες δε είναι
εύκολο να γίνουν άμεσα αντιληπτές, ίσως ούτε καν να προσδιοριστούν με ακρίβεια.
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Ανάλυση των έμφυλων χαρακτηριστικών των σχολικών
εγχειριδίων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου
Παπαδάκης Σταμάτιος
stpapadakis@gmail.com
Πληροφορικός

Περίληψη
Η παρούσα εργασία επιχείρησε μέσω της τεχνικής της ανάλυσης περιεχομένου να εντοπίσει τα
σεξιστικά στοιχεία, του τρόπου δηλαδή, μέσω του οποίου παρουσιάζονται τα δύο φύλα, οι ρόλοι και οι
σχέσεις τους, στα σχολικά εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της επιστήμης της
Πληροφορικής στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου. Από την ανάλυση του περιεχομένου των τριών
βιβλίων προκύπτει ότι στο σύνολο τους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αναπαραγάγουν και
διαιωνίζουν το πλέγμα των κυρίαρχων έμφυλων προκαταλήψεων και στερεοτύπων για το ρόλο των δυο
φύλων σε σχέση με τις Νέες Τεχνολογίες.
Λέξεις κλειδιά: Σεξισμός, σχολικά εγχειρίδια, πληροφορική, Γενικό Λύκειο, Νέες Τεχνολογίες

Εισαγωγή
Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία
έτη, εξακολουθεί να υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένους επιστημονικούς
και τεχνολογικούς κλάδους (Kordaki & Berdousis, 2017). Η εκπαίδευση ως θεσμός
κοινωνικοποίησης του ατόμου οφείλει να προωθεί και να συμβάλλει στην επίτευξη της
ισότητας των φύλων (Κοτρωνίδου, 2012). Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου αναγνωρίζεται
ως ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας του ατόμου μέσω της
εκπαίδευσης. Τα σχολικά εγχειρίδια, εκτός από απλά παιδαγωγικά εργαλεία, αποτελούν και
εργαλεία μέσα από τα οποία n κοινωνία επιχειρεί άμεσα ή έμμεσα να μεταδώσει στις
επόμενες γενιές τις κοινωνικές νόρμες και τις συλλογικές αξίες (Βιτσιλάκη, Μαράτου &
Καπέλλα, 2011).
Στην παρούσα εργασία κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν και να μελετηθούν, αναφορικά
με το ζήτημα των έμφυλων αναπαραστάσεων, τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία
χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της Επιστήμης της Πληροφορικής, στις τρεις τάξεις
του Γενικού Λυκείου. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί αν έχει ενσωματωθεί n οπτική του φύλου
ή αντίθετα παραμένουν προσκολλημένα σε σεξιστικά στερεότυπα συντελώντας στη
νομιμοποίηση ή/και στην αναπαραγωγή της έμφυλης ασυμμετρίας.

Η εκπαίδευση ως φορέας αναπαραγωγής έμφυλων ανισοτήτων
Η θεωρία και η έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταδείξει ότι η εκπαιδευτική
διαδικασία στο σύνολό της επιδρά καθοριστικά στην αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων
και ανισοτήτων καθώς διατρέχεται από την ιδεολογία της διαφοράς και ασυμμετρίας των
φύλων (Βιτσιλάκη κ.α., 2011; Κοτρωνίδου, 2012). Μέσα στο σχολείο, εκτός από το επίσημο
αναλυτικό πρόγραμμα, ενεργεί και λειτουργεί ένα άλλο ανεπίσημο (ενδεχόμενα πιο
ισχυρό), το οποίο δε διδάσκεται αλλά μαθαίνεται μέσα από τις ανεπίσημες μορφές της
διδασκαλίας. Το ανεπίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, ή κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ή
παραπρόγραμμα (Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007), ενδεχόμενα είναι σε μεγάλο βαθμό
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 193-205, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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υπεύθυνο για την αναπαραγωγή των διαφυλικών στερεοτύπων. Μια από τις διαστάσεις του
κρυφού αναλυτικού προγράμματος είναι το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων. Έχουν
διατυπωθεί πολλές κριτικές για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, καθώς
διαπιστώνεται ότι –σε κάποιο βαθμό– εμπεριέχουν προκαταλήψεις για τα φύλα
(Μαραγκουδάκη, Κογκίδου, Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007); Νικολοπούλου, 2009;
Μαραγκουδάκη, Τρέσσου & Καραγιαννίδης 2007). Το σχολικό εγχειρίδιο συνιστά δομικό
στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής (Τέρνερ, 2014) αλλά στη χώρα μας ο ρόλος του
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς υπάρχει ένα και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο
για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε τάξη.

Διδασκαλία της Πληροφορικής και φύλο στην εκπαίδευση
Η κοινωνία επηρεάζει τον τρόπο αναπαράστασης των γυναικών σχετικά με την Επιστήμη
των Υπολογιστών, με κυρίαρχη την αντίληψη ότι αποτελεί ανδρικό πεδίο δράσης (Kordaki
& Berdousis, 2017; Μπερδούσης & Κορδάκη, 2013). Από την εισαγωγή της Πληροφορικής
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μέχρι σήμερα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πεδίο στο
οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανείς ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, με τα κορίτσια
να υστερούν στην πρόσβαση και στην εξοικείωση, γεγονός που επηρεάζει τη σχολική
επίδοση και τις επαγγελματικές τους επιλογές (Κουκουρίκου, 2008). Πολλαπλοί είναι οι
παράγοντες που έχουν εκτιμηθεί ως επεξηγηματικοί των ανισοτήτων των δύο φύλων σε
σχέση με την Πληροφορική. Σε γενικές γραμμές όμως, οι ερμηνείες των ανισοτήτων των
φύλων στον τομέα της Πληροφορικής ανάγονται στο περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης και
διδασκαλίας της πληροφορικής στην εκπαίδευση, καθώς και στη δυναμική που
αναπτύσσεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ μαθητών-μαθητριών και
διδασκόντων (Βιτσιλάκη κ.α., 2001)
Η μελέτη του τρόπου απεικόνισης του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια, ιδίως της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει ήδη αποτελέσει κεφάλαιο της εγχώριας επιστημονικής
έρευνας εδώ και δυο δεκαετίες (Κουκουρίκου, 2008). Επιπρόσθετα, παρότι την τριετία 20062008 διεξήχθη μέσω των μεγαλύτερων ελληνικών Πανεπιστημίων συστηματική έρευνα με
στόχο την εισαγωγή θεμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Τέρνερ, 2014), το ερευνητικό πεδίο για τις έμφυλες αναπαραστάσεις των
εγχειριδίων Πληροφορικής είναι αρκετά περιορισμένο καθώς υπάρχουν μόνο δυο
καταγεγραμμένες έρευνες. Η Κουκουρίκου (2008) ανέλυσε το σχολικό βιβλίο Πληροφορικής
του Γυμνασίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης της ήταν απογοητευτικά καθώς όπως
σχολιάζει «σεξιστικός λόγος διακατέχει το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος του, στα κυρίως κείμενα,
στα παραδείγματα, αλλά και στις ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στην ανακεφαλαίωση, στις
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, στις δραστηριότητες και στα θέματα για συζήτηση στο τέλος κάθε ενότητας
(σελ. 4)». Γενικώς, δίνεται αφενός, η εντύπωση ότι το βιβλίο απευθύνεται σε αγόρια μαθητές
και διδάσκεται από άντρες καθηγητές και αφετέρου, κατασκευάζεται η αντίληψη ότι μόνο
οι άντρες έχουν γνώσεις των νέων τεχνολογιών και είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν. Η
δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2007, στα πλαίσια
της οποίας αναλύθηκαν, με την οπτική του φύλου, τα σχολικά εγχειρίδια μαθημάτων της
Θετικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση και του
βιβλίου με τίτλο «Εφαρμογές Πληροφορικής – Υπολογιστών» το οποίο απευθυνόταν στους
τότε μαθητές της Α, Β και Γ Λυκείου ήταν ότι «στα σχολικά εγχειρίδια ενισχύονται και
διαιωνίζονται κοινωνικά διαμορφωμένες αντιλήψεις, απόψεις και προσδοκίες για τους ρόλους των
φύλων. Ο κόσμος που περιγράφεται στο γραπτό κείμενο και τις εικόνες των εγχειριδίων διαμορφώνει
διαφορετικές προσδοκίες για τα δύο φύλα στις οποίες είναι αναμενόμενο να ανταποκριθούν». Τα
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σχολικά εγχειρίδια περνούν με κάθε τρόπο το μήνυμα ότι οι θετικές επιστήμες είναι καθαρά,
πεντακάθαρα ανδρική περιοχή (σελ. 46)» (Μαραγκουδάκη κ.ά., 2007).
Ως εκ τούτου κρίνεται ενδιαφέρουσα μια πρωταρχική έρευνα στα 3 σχολικά εγχειρίδια τα
οποία χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Επιστήμης της Πληροφορικής στην Α, Β και
Γ Γενικού Λυκείου για τον βαθμό ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στα περιεχόμενα
τους.

Ανάλυση σχολικών εγχειριδίων
Συχνά ο εντοπισμός έμφυλων στερεοτύπων στο διδακτικό υλικό δεν είναι πάντα εύκολος,
καθώς τα στερεότυπα είναι συχνά αρκετά συγκαλυμμένα. Ένας δόκιμος και επιτυχής
τρόπος, που χρησιμοποιείται διεθνώς για τον εντοπισμό του σεξισμού στο διδακτικό υλικό,
είναι η διερεύνηση μέσω ερωτημάτων του σεξισμού στη γλώσσα, στην εικονογράφηση και
στα κείμενα (Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007; Μαραγκουδάκη κ.ά., 2007). Πιο συγκεκριμένα:

Στη γλώσσα: Διερευνάται αν γίνεται χρήση σεξιστικής γλώσσας.

Στην εικονογράφηση: Διερευνάται η ύπαρξη έμφυλης ασυμμετρίας στην
εικονογράφηση του εξωφύλλου και του περιεχομένου.

Στα κείμενα: Διερευνάται η ύπαρξη έμφυλης ασυμμετρίας στο περιεχόμενο όλων
των κειμένων.
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω κατηγοριοποίηση και έχοντας υπόψη την ύλη των
σχολικών εγχειριδίων πληροφορικής η ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε
κινήθηκε στους άξονες που απεικονίζονται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1. Άξονες ανάλυσης του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων Πληροφορικής
Στις επόμενες υποενότητες, όπως είναι αυτονόητο, λόγω της περιορισμένης έκτασης του
άρθρου παρατίθενται μόνον μερικά από τα πολλά παραδείγματα που οι
ευαισθητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένες στον εντοπισμό σεξιστικών στερεοτύπων
αναγνώστες και αναγνώστριες μπορούν να επισημάνουν (Μαραγκουδάκη κ.ά., 2007). Για
τα σχολικά εγχειρίδια της Α και Β Λυκείου περισσότερα στερεοτυπικά παραδείγματα
παρατίθενται στα παραρτήματα Α και Β. Τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία αναλύθηκαν ήταν
τα ακόλουθα:

Α’ τάξη: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Στ.
Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης, Εφαρμογές
Πληροφορικής, Α΄ Γενικού Λυκείου, ΙΤΥΕ Διόφαντος (1η έκδοση).
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Β’ τάξη: Σπ. Δουκάκης, Χ. Δουληγέρης, Θ. Καρβουνίδης, Χ. Κοίλιας, Α. Πέρδος,
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Β΄ Γενικού Λυκείου, ΙΤΥΕ Διόφαντος (1η
έκδοση).
Γ’ τάξη: Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλιας, Κ. Μάλαμα, Ι.
Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου, ΙΤΥΕ Διόφαντος, Επανέκδοση.

Συγγραφικές ομάδες σχολικών εγχειριδίων
Οι συγγραφικές ομάδες (20 άτομα) αποτελούνται σχεδόν στο σύνολό τους από άνδρες σε
ποσοστό 90% (18 άτομα) ενώ οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ποσοστό μόλις 10% (2
άτομα). Αντίστοιχα στις επιτροπές κρίσης, τα ποσοστά παραμένουν ίδια, καθώς από τα 11
άτομα που συμμετέχουν σε αυτές οι 9 είναι άνδρες (ποσοστό 82%) και μόλις 2 γυναίκες
(ποσοστό 18%). Στα 2 από τα 3 βιβλία την φιλολογική επιμέλεια έχει αναλάβει γυναίκα ενώ
ακριβώς αντίθετα είναι τα στοιχεία για την καλλιτεχνική επιμέλεια. Από τα αποτελέσματα
της ανάλυσης προκύπτει ότι δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία δημιουργίας σχολικών εγχειριδίων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι αν είχαμε ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διάφορες επιτροπές
θα είχαμε και βιβλία ουδέτερα ως προς το φύλο (Μαραγκουδάκη κ.ά., 2007).
Πίνακας 1. Στοιχεία συγγραφικών ομάδων εγχειριδίων Πληροφορικής Ενιαίου Λυκείου
Τάξη

Αριθμός
Συγγραφέων
Πλήθος 8
Α
*Α – 7, *Γ - 1
Πλήθος 5
Β
Α – 5, Γ - 0
Πλήθος 7
Γ
Α – 6, Γ - 1
* Α: άνδρες, Γ: γυναίκες

Κριτές
Αξιολογητές
Πλήθος 3
Α – 3, Γ - 0
Πλήθος 3
Α – 2, Γ - 1
Πλήθος 5
Α – 4, Γ - 1

Φιλολογική
Επιμέλεια
Πλήθος 1
Α – 0, Γ - 1
Πλήθος 1
Α – 0, Γ - 1
Πλήθος 1
Ιδ. εταιρεία

Καλλιτεχνική
Επιμέλεια
Πλήθος 1
Α – 0, Γ - 1
Πλήθος 1
Α – 1, Γ - 0
Πλήθος 1
Α – 1, Γ - 0

Έτος
Εισαγωγής

Τύπος
Μαθήματος

2014-2015
2014-2015

Επιλογής
Γενικής
Παιδείας

1998-1999

Κατεύθυνσης

Γλωσσικός σεξισμός
Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη
Το αρσενικό γένος χρησιμοποιείται συχνά σε γραπτά κείμενα με αυτονόητο τρόπο
προκειμένου να δηλωθούν άτομα και των δύο φύλων. Στο εγχειρίδιο της Α Λυκείου
καταγράφηκαν 104 αναφορές του αρσενικού γένους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: «Οι
μαθητές πρέπει να είναι σε θέση (9)», «όμως ο δημιουργός του διατηρεί όλα τα δικαιώματά του (26)».
Στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός σελίδας εντοπισμού της σεξιστικής αναφοράς.
Εξαίρεση αποτελεί μια και μοναδική αναφορά στα δυο φύλα στα οποία μάλιστα η μαθήτρια
προτάσσεται στην πρώτη θέση «Αγαπητή μαθήτρια / Αγαπητέ μαθητή (4)». Στο βιβλίο της Β
Λυκείου η εικόνα είναι πανομοιότυπη καθώς καταγράφηκαν 44 αναφορές του ανδρικού
φύλου όπως: «Αν στην τάξη σας βρίσκονται μαθητές με διαφορετική καταγωγή (81)». Ωστόσο
καταγράφηκαν και 5 (θετικές) αναφορές στις οποίες αναφέρονται και τα 2 φύλα όπως:
«επιδιώκεται η ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών
(5)», «Οργανώστε δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν την τάξη σας ή το σχολείο σας (πόσοι
μαθητές, πόσες μαθήτριες, πόσες τάξεις) (86)». Στο βιβλίο της Γ Λυκείου καταγράφηκαν 29
αρνητικές αναφορές: «Αλγόριθμος: Αφήνεται για άσκηση στο μαθητή (57)» και καμιά θετική.
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Συχνά, η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γένους για να δηλωθεί αξίωμα ή επάγγελμα
που θα μπορούσε εξίσου να ασκηθεί από άνδρα και γυναίκα υπονοεί ή/και διαμορφώνει
την άποψη ότι αυτές οι θέσεις είναι μόνον για άνδρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στο
βιβλίο της Α Λυκείου: «Οι προγραμματιστές με βάση (49)», «που χρησιμοποιεί ένας
προγραμματιστής (50)», «Συνέπειες για τον εργαζόμενο (122)». Αντίστοιχα και τα εγχειρίδια της Β
και Γ Λυκείου σε επαγγελματικές αναφορές χρησιμοποιούν μόνο το αρσενικό γένος όπως το
βιβλίο της Β τάξης: «απευθύνονται μόνο σε προγραμματιστές και ο χρήστης (57)», «σχετικά με το
επάγγελμα του προγραμματιστή(74)» και το αντίστοιχο της Γ: «αναπτύχθηκαν για να μπορεί ο
προγραμματιστής (116)», «τις γνώσεις και τις προτιμήσεις του προγραμματιστή (123)». Τέλος και
στα 3 βιβλία είναι ενδεικτικό ότι οι πρόλογοι τους απευθύνονται «στους μαθητές» της τάξης.
Ενδεικτικά παραδείγματα από το βιβλίο της Α Λυκείου: «Ενημερωτικό σημείωμα για τον
μαθητή (4)», «Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση (9)», «Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να
(21)», της Β: «Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές (9)» «Ρωτήστε το συμμαθητή σας ποιο θεωρεί
(13)» και της Γ: «Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ' Τάξης (Πρόλογος, 8)».
Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί
Η λέξη χρήστης, παιδί, έφηβος, χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για να εκφράσει το
ανδρικό φύλο παρά το ανθρώπινο είδος. Ενδεικτικά παραδείγματα από τις βιβλίο της Α
Λυκείου: «Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αφορά στον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την
παρενόχληση παιδιών και εφήβων (43)», «για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των εφήβων–μαθητών
στους οποίους απευθύνεται (59)» «Σήμερα μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε είναι άνω των 13 ετών
(127)». Στα βιβλία της Β και Γ Λυκείου υπάρχει μια μόνο μεροληπτική αναφορά υπέρ του
ανδρικού γένους: «Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του
ανθρώπου (προγραμματιστή) με τη μηχανή (55)» (Β τάξη) και «ουρά αναμονής με ανθρώπους,
συμβαίνει να εξυπηρετείται εκείνος που στάθηκε στην ουρά πρώτος από όλους τους άλλους, (61) (Γ
τάξη)».
Εικονογράφηση
Η χρήση των εικόνων – σκίτσων στα σχολικά εγχειρίδια συχνά αναπαράγει δραστηριότητες
που εμπίπτουν στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων. Σχετικά με την εικονογράφηση
των σχολικών βιβλίων ανιχνεύθηκε η ύπαρξη έμφυλης ασυμμετρίας στην χρήση ανδρικών
και γυναικείων εικόνων και σκίτσων στα περιεχόμενα τους καθώς υπάρχει ανισορροπία
στον αριθμό των γυναικών/ανδρών που απεικονίζονται. Ενδεικτικά στο βιβλίο της Α
Λυκείου καταγράφηκαν 23 εικόνες - σκίτσα. Από αυτές οι 16 εικόνες – σκίτσα απεικονίζουν
άνδρες ή ανδρικά υποκείμενα. Μόνο η μια εικόνα που απεικονίζει γυναίκα θεωρείται ότι
δεν αναπαράγει δραστηριότητες που εκπίπτουν στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων
καθώς διακρίνεται μια γυναίκα να δραστηριοποιείται στην ρομποτική χειρουργική (εικ.
3.18, σελ. 36). Αντίθετα ανιχνεύτηκαν 4 εικόνες οι οποίες αναπαράγουν δραστηριότητες που
εμπίπτουν στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων (εικ. 2.6 (25), 3.7 (30), 3.8 (31), 14.3
(122)). Για παράδειγμα η εικόνα 2.6 στην σελίδα 25 δείχνει μια γυναίκα να πραγματοποιεί
αισθητική παρέμβαση. Επιπρόσθετα 2 εικόνες οι οποίες σχετίζονται με γυναικείες φιγούρες
μπορούν να χαρακτηριστούν επιεικώς ως ουδέτερες καθώς δείχνουν 2 γυναίκες απλά να
ακουμπούν μια οθόνη αφής και μια τύπου OLED, αντίστοιχα (εικ. 1.4, σελ. 10 και εικ. 1.15,
σελ. 19). Να αναφέρουμε ότι στο βιβλίο της Α Λυκείου δεν γίνεται καμία αναφορά σε
σπουδαία γυναικεία πρόσωπα στο χώρο της Πληροφορικής. Αντίστοιχα στο βιβλίο της Β
Λυκείου εντοπίστηκαν 16 εικόνες με πρόσωπα από το χώρο της Πληροφορικής, εκ των
οποίων μόνο 2 απεικονίζουν γυναίκες, η Ada Lovelace (εικ. 2.27, σελ. 58) και η Grace
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Hopper (εικ. 2.28, σελ. 59). Μια εικόνα η οποία απεικονίζει ένα αγόρι (μεροληπτική
αναφορά) επαναλαμβάνεται 9 φορές καθώς σχετίζεται με την ενότητα των προερωτήσεων
στην αρχή κάθε κεφαλαίου (σελ. 7, 9, 13, 19, 55, 77, 83, 87, 93). Στο βιβλίο της Γ Λυκείου
παρότι χρησιμοποιούνται 14 εικόνες υπό τη μορφή ενός άφυλου μπλε πλάσματος, εντούτοις
ένας προσεκτικός αναγνώστης μπορεί να διακρίνει ανδρικά χαρακτηριστικά και στάσεις
στην εικονογράφηση του.
Αναφορά στην γυναίκα εκπαιδευτικό Πληροφορικής
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τη διδασκαλία του μαθήματος απουσιάζει
η γυναίκα εκπαιδευτικός Πληροφορικής. Στο βιβλίο της Α Λυκείου καταγράφηκαν 8
αποστροφές των μαθητών στον εκπαιδευτικό Πληροφορικής, στις οποίες κυριαρχεί μόνο το
ανδρικό γένος, σαν να μην υπάρχει σε κάποια σχολική μονάδα γυναίκα εκπαιδευτικός
Πληροφορικής. Ενδεικτικά παραθέτουμε «με την καθοδήγηση του καθηγητή σας (12)», «Να
βρείτε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας (15)», «Συμβουλευτείτε τον καθηγητή σας (66)», «Με τη
βοήθεια του καθηγητή σας φτιάξτε (87)», «Δημιουργήστε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας (107)».
Στο βιβλίο της Β και Γ Λυκείου δεν γίνεται καμία αναφορά σε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως
φύλου.

Επαγγέλματα
Σε όλα τα εγχειρίδια ο αριθμός των επαγγελματικών ενασχολήσεων στις οποίες
εμφανίζονται άνδρες είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών.
Στο βιβλίο της Α Λυκείου καταγράφηκαν 16 επαγγελματικές αναφορές στις οποίες τονίζεται
το ανδρικό γένος, όπως: «Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται συνήθως σε επαγγελματίες, όπως
είναι οι φωτογράφοι, οι γραφίστες, άτομα που εργάζονται στον χώρο της τηλεόρασης και του
κινηματογράφου (24)», «Οι επαγγελματίες προγραμματιστές χρησιμοποιούν για τη σχεδίαση (52)»,
«Ποιο μοντέλο υπηρεσίας θα επέλεγε ένας προγραμματιστής (115)», «Υπάρχει βέβαια και μια σειρά από
επαγγέλματα, όπως προγραμματιστής, σύμβουλος επιχειρήσεων (122)» «Η τηλεργασία δίνει στον
εργαζόμενο την ευχέρεια […] τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση (144)». Υπάρχει
και μια γυναικεία επαγγελματική αναφορά ωστόσο μπορεί να εκληφθεί και ως αρνητική
καθώς δεν παρουσιάζει επαγγέλματα τα οποία κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά
στερεοτυπικά επαγγέλματα όπως της μοδίστρας: «Παραδοσιακά επαγγέλματα από το σπίτι όπως
π.χ. παραγωγή φασόν στην κλωστοϋφαντουργία (εργασία μοδίστρας στο σπίτι με το κομμάτι) δεν είναι
τηλεργασία, διότι δεν κάνουν χρήση της τεχνολογίας (121)». Στο βιβλίο της Β Λυκείου οι έξι
επαγγελματικές αναφορές κάνουν αποκλειστικά χρήση του ανδρικού γένους: «Να
πραγματοποιήσετε συζήτηση στην τάξη σχετικά με το επάγγελμα του προγραμματιστή (74)»,
«απευθύνονται μόνο σε προγραμματιστές και ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα (57)», «Οι γλώσσες
προγραμματισμού αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου (προγραμματιστή) με τη
μηχανή (υπολογιστή) (55)». Αντίστοιχα στο βιβλίο της Γ Λυκείου, οι δυο επαγγελματικές
αναφορές που ανιχνεύθηκαν αφορούν αποκλειστικά το ανδρικό γένος: «βοηθάει τον
προγραμματιστή (170)», «στον πεπειραμένο προγραμματιστή, αλλά για τον αρχάριο (184)».

Διάσημα πρόσωπα
Τα 2 σχολικά βιβλία μεροληπτούν εις βάρος των γυναικών στις αναφορές τους. Στο βιβλίο
της Α Λυκείου και οι 12 αναφορές (σε μορφή κειμένου είτε σε μορφή εικόνων) αναφέρονται
σε ανδρικά διάσημα πρόσωπα όπως ο Ρίτσαρντ Στάλμαν (26), ο Stephen Hawking (40), ο
Μαρκ Πρένσκι (41) κ.α. Στο βιβλίο της Β Λυκείου από τις 15 εικόνες μόνο οι 2 απεικονίζουν
διάσημα γυναικεία πρόσωπα, και συγκεκριμένα την Ada Lovelace (58) και την Grace
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Hopper (59) ενώ και οι 23 γραπτές αναφορές αφορούν αποκλειστικά άνδρες. Στο βιβλίο της
Γ Λυκείου και οι πέντε γραπτές αναφορές αφορούν ανδρικά διάσημα πρόσωπα.

Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά - Συμπεριφορές των φύλων
Στα σχολικά εγχειρίδια ενισχύονται και διαιωνίζονται κοινωνικά διαμορφωμένες
αντιλήψεις, απόψεις και προσδοκίες για τους ρόλους των φύλων. Διατρέχοντας το βιβλίο
της Α Λυκείου διαπιστώνεται ότι, το υποκείμενο που δρα, είναι μόνο άνδρας. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί η αναφορά σε γυναικεία επαγγέλματα είναι καθαρά στερεοτυπική: «εργασία
μοδίστρας στο σπίτι με το κομμάτι» και μάλιστα χρησιμοποιείται σε ευθεία αντίθεση με
σύγχρονα επαγγέλματα στην ίδια πρόταση «δεν είναι τηλεργασία, διότι δεν κάνουν χρήση της
τεχνολογίας (121)». Αντιστοίχως, στην εικόνα 2.6 (25) περιγράφεται ένα στερεοτυπικό
χαρακτηριστικό της γυναίκας η οποία ασχολείται με την εξωτερική της εμφάνιση. Στο
βιβλίο της Β και της Γ Λυκείου παρότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές, εντούτοις εύκολα
ανιχνεύεται ένα σύνολο αντιλήψεων ή σκέψεων για τον συσχετισμό του ανδρικού γένους με
την Πληροφορική.

Σχολιασμός ανάλυσης περιεχομένου
Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου των τριών σχολικών
εγχειρίδιων είναι απογοητευτικά, καθώς στο σύνολό τους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των δυο φύλων σχετικά με τις
Νέες Τεχνολογίες. Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι το εγχειρίδιο που αναπαράγει
σε μικρότερο βαθμό τις στερεοτυπικές αντιλήψεις φαίνεται να είναι το εγχειρίδιο που
απευθύνεται στους μαθητές της Γ Λυκείου. Αποτελεί δε έκπληξη, διότι πρόκειται για ένα
βιβλίο, το οποίο συγγράφηκε πριν από 15 έτη, όταν ακόμη οι σπουδές και οι έρευνες σχετικά
με το φύλο δεν είχαν γνωρίσει άνθηση στην Ελλάδα. Για τον ίδιο λόγο προκαλεί αρνητική
έκπληξη το γεγονός ότι τα 2 νεότατα βιβλία τα οποία συγγράφηκαν πριν από 2 μόλις έτη
αναπαράγουν σε τόσο έντονο βαθμό τις έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Τέλος, μια
άτυπη ποσοτική σύγκριση των στερεοτυπικών αναφορών που προέκυψαν από την ανάλυση
περιεχομένου των εγχειριδίων της Α και Β Λυκείου φαίνεται να κατατάσσει το βιβλίο της Α
τάξης στην πρώτη θέση της αναπαραγωγής της έμφυλης ανισότητας σχετικά με τις Νέες
Τεχνολογίες. Στον πίνακα 2 παρατίθενται τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία για τα 3 σχολικά
βιβλία τα οποία επιβεβαιώνουν το σεξιστικό περιεχόμενό τους.
Πίνακας 2. Πλήθος σεξιστικών και μη αναφορών των τριών εγχειριδίων Πληροφορικής
Γλωσσικός σεξισμός
Τάξη

Χρήση
Χρήση
Αναφορά σε
γένους
λέξεων
εκπαιδευτικό
Α
*ΣΑ:104,
ΣΑ:2,
ΣΑ: 10,
*ΜΣΑ: 1
ΜΣΑ:0
ΜΣΑ:0
Β
ΣΑ: 44,
ΣΑ:1,
ΣΑ: 0,
ΜΣΑ:5
ΜΣΑ:0
ΜΣΑ:0
Γ
ΣΑ:29,
ΣΑ:1,
ΣΑ: 0,
ΜΣΑ:0
ΜΣΑ:0
ΜΣΑ:0
* ΣΑ: σεξιστικές αναφορές, ΜΣΑ: μη σεξιστικές αναφορές

Εικονο
γράφηση
ΣΑ:16,
ΜΣΑ:1
ΣΑ:16,
ΜΣΑ:2
ΣΑ:14,
ΜΣΑ:0

Διάσημα
πρόσωπα

Επαγγέλματα

ΣΑ: 12,
ΜΣΑ:0
ΣΑ: 38,
ΜΣΑ:2
ΣΑ: 5,
ΜΣΑ:0

ΣΑ: 16,
ΜΣΑ:0
ΣΑ: 6,
ΜΣΑ:0
ΣΑ: 2,
ΜΣΑ:0
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Συμπεράσματα - προτάσεις
Σκοπός της παρούσα εργασίας, ήταν ο εντοπισμός σεξιστικών στοιχείων στα σχολικά
εγχειρίδια Πληροφορικής στις 3 τάξεις του Γενικού Λυκείου. Από την ανάλυση
περιεχομένου προκύπτει ότι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και τα 3 βιβλία
αναπαράγουν και διαιωνίζουν το πλέγμα των κυρίαρχων έμφυλων προκαταλήψεων και
στερεοτύπων για το ρόλο των 2 φύλων σε σχέση με την Πληροφορική. Τα σχολικά εγχειρίδια
χρησιμοποιούν ανοιχτά σεξιστική γλώσσα και προβάλλουν στερεοτυπικούς έμφυλους
ρόλους τόσο στην χρήση του γραπτού λόγου όσο και στην εικονογράφηση τους. Η
αναπαραγωγή των διαφυλικών στερεοτύπων στα σχολικά εγχειρίδια μπορεί να ειδωθεί υπό
το πρίσμα και του κρυφού αναλυτικού προγράμματος (Burrow, 2005; Wolpe, 2006).
Ανεξάρτητα από τις ποικίλες μορφές του προγράμματος σπουδών, το περιεχόμενό του
παρουσιάζεται συχνά στους μαθητές με τρόπο που τονίζει τις διαφορές στους ρόλους των
δυο φύλων. Ως αποτέλεσμα, τα 2 φύλα λαμβάνουν διαφορετικά μηνύματα στο σχολείο,
αναπτύσσοντας διαφορετικούς και πολωμένους ρόλους οι οποίοι περιορίζουν τους
ορίζοντες των κοριτσιών σε ένα έμφυλο στρωματοποιημένο επαγγελματικό κόσμο (Margolis
& Fisher, 2003; Sunstein, 2005; Momsen, 2008).
Το φαινόμενο του σεξισμού στην εκπαίδευση αντιμετωπίζεται μόνο με τη χρήση
κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού απαλλαγμένο από στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο
των φύλων. Στα πλαίσια αυτά, επιβάλλεται η αναθεώρηση του περιεχομένου των
συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων και η διαδικασία κρίσης αυτών προκειμένου να
αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα για το ρόλων των δύο φύλων
συμβαδίζοντας με τις κοινωνικές αλλαγές.
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Παράρτημα Α
Ενδεικτική παρουσίαση σεξιστικών χαρακτηριστικών εγχειριδίου Α Λυκείου

Γλωσσικός σεξισμός
Αρνητικές αναφορές








Ενημερωτικό σημείωμα για τον μαθητή (Σελ. 4)
την ευκαιρία να ακούσεις τις απόψεις των συμμαθητών σου (Σελ. 5)
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: (Σελ. 9, 21, 37)
Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν (Σελ. 21)
όμως ο δημιουργός του διατηρεί όλα τα δικαιώματά του (Σελ. 26)
και το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να τα (Σελ. 29)
αρκεί να καταλάβει κάποιος πώς δουλεύουν (Σελ. 33)



Αγαπητή μαθήτρια / Αγαπητέ μαθητή, (Σελ. 4)

Θετικές αναφορές

Αναφορά στον εκπαιδευτικό






με την καθοδήγηση του καθηγητή σας και να αναγνωρίσετε (Σελ. 12)
Να βρείτε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας, (Σελ. 15, 87, 131, 131)
του καθηγητή Πληροφορικής σε συνεργασία με τον καθηγητή Αγγλικών (Σελ. 15)
Συμβουλευτείτε τον καθηγητή σας και υλοποιήστε τη (Σελ. 66, 71)
Δημιουργήστε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας (Σελ. 107)

Εικονογράφηση
Πίνακας 1. Παραδείγματα έμφυλης εικονογράφησης
Εικόνα

Εικόνα
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Σελ. 123

Σελ. 133

Σελ. 33

Σελ. 122

Σελ. 31

Σελ. 122

Σελ. 30

Σελ. 106

Σελ. 26

Σελ. 105

Σελ. 8

Σελ. 95
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από τον μαθηματικό-φυσικό Τζον φον Νόιμαν και την ομάδα του (Σελ. 10)

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία








203

Α. W. Burks, Η. Η. Goldstine, και J. von Neumann Προκαταρκτική συζήτηση της
Λογικής Σχεδίασης ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Μέσου (1946) (Σελ. 16)
Ο Ρίτσαρντ Στάλμαν είναι ο ιδρυτής του (Σελ. 26)
Ο διάσημος αστροφυσικός Stephen Hawking, καθηλωμένος (Σελ. 40)
ο συγγραφέας και ερευνητής Μαρκ Πρένσκι ονομάζει τη γενιά (Σελ. 41)
To 1971 o Ray Tomlinson δημιουργεί το πρώτο ηλεκτρονικό (Σελ. 82)
Το πρωτόκολλο αυτό ήταν το TCP των Βιντ Σερφ και Μπομπ Κάαν (Σελ. 82)

Επαγγέλματα







απευθύνεται σε επαγγελματίες, όπως είναι οι φωτογράφοι, οι γραφίστες, (Σελ. 24)
επιτρέπει σε συντάκτες και σχεδιαστές να δημιουργήσουν (Σελ. 25)
Οι επαγγελματίες προγραμματιστές χρησιμοποιούν (Σελ. 52)
Ένας αρχάριος προγραμματιστής που φιλοδοξεί (Σελ. 56)
Οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες προγραμματιστές ανεβάζουν (Σελ. 56)
Παραδοσιακά επαγγέλματα (εργασία μοδίστρας στο σπίτι με το κομμάτι) (Σελ. 121)

Παράρτημα B
Ενδεικτική παρουσίαση σεξιστικών χαρακτηριστικών εγχειριδίου B Λυκείου

Γλωσσικός σεξισμός
Αρνητικές αναφορές








Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές (Σελ. 9, 19, 55)
Συζητήστε με τους συμμαθητές σας και καταγράψτε δύο προβλήματα (Σελ. 13)
Ρωτήστε το συμμαθητή σας (Σελ. 13)
Η ταξινόμηση των μαθητών σε αλφαβητική σειρά. (Σελ. 15)
που θα κάνει ένας ταχυδρόμος για να επισκεφθεί δέκα χωριά (Σελ. 15)
ο μαθητής χρειάζεται να είναι προσεκτικός στη χρήση των δύο εντολών (Σελ. 34)
ζητείται από το χρήστη να διαλέξει μία μόνο από αυτές (Σελ. 40)

Θετικές αναφορές






και συνθετικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. (Πρόλογος – Σελ. 5)
ώστε να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να (Πρόλογος – Σελ. 5)
τα στάδια προετοιμασίας των μαθητών και μαθητριών (Πρόλογος – Σελ. 5)
που έχουν ήδη αποκομίσει οι μαθητές και οι μαθήτριες (Πρόλογος – Σελ. 6)
(πόσοι μαθητές, πόσες μαθήτριες, πόσες τάξεις) και (Σελ. 86)

Αναφορά στον εκπαιδευτικό
Καμία.

Εικονογράφηση
Πίνακας 1. Παραδείγματα έμφυλης εικονογράφησης
Εικόνα

Εικόνα
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Σελ. 84
Σελ. 91
Σελ. 93

Σελ. 59*

Σελ. 58*

Σελ. .95

Σελ. . 58

Σελ. 57

Σελ. 19

Σελ. 15

Σελ. 73

Σελ. .15

Σελ. 72

Σελ. 7, 9, 13, 19,
55, 77, 83, 87, 93
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* Η μοναδική εικονογράφηση γυναικών στα 2 εγχειρίδια Πληροφορικής

Διάσημα πρόσωπα


«Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων», (Καρλ Πόππερ, Karl Popper, 1994) (Σελ. 14)
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Επίσης, η εικασία του Γκόλντμπαχ (Σελ. 14)
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ντέβιντ Χίλμπερτ (David Hilbert) (Σελ. 15)
Το 1931, το θεώρημα της μη πληρότητας του Κουρτ Γκέντελ (Kurt Gödel) (Σελ. 15)
Το θεώρημα του Πιέρ ντε Φερμά (Pierre de Fermat): (Σελ. 15)
Ο Lame απέδειξε ότι ο αριθμός των βημάτων (Σελ. 24)

Επαγγέλματα






απευθύνονται μόνο σε προγραμματιστές και ο χρήστης δεν έχει (Σελ. 57)
σχετικά με το επάγγελμα του προγραμματιστή (Σελ. 74)
analyst = αναλυτής. Πρόσωπο με ειδικότητα (Σελ. 100)
programmer = προγραμματιστής. Πρόσωπο υπεύθυνο (Σελ. 106)
software engineer = μηχανικός λογισμικού. Πρόσωπο που (Σελ. 107)
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελλοντικών Νηπιαγωγών
στον Προγραμματισμό Φορητών Συσκευών
Καλογιαννάκης Μιχαήλ1, Ορφανάκης Βασίλειος2, Παπαδάκης Σταμάτιος3,
Ζαράνης Νικόλαος1
mkalogian@edc.uoc.gr, vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com, nzaranis@edc.uoc.gr
1
ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου
3
Πληροφορικός

Περίληψη
Η κινητή μάθηση, αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές στον τομέα των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Καλύπτει κάθε μορφή μάθησης
που υλοποιείται με τη μεσολάβηση μιας κινητής υπηρεσίας ή ακριβέστερα, με τη χρήση μιας κινητής
συσκευής. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και την προσχολική, είναι εξοικειωμένα με τη
χρήση των φορητών συσκευών. Ωστόσο, η πλειονότητα των αυτοαποκαλούμενων εκπαιδευτικών
φορητών εφαρμογών δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της κινητής τεχνολογίας αναπαράγοντας
αναποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές. Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι προγραμματιστές
στερούνται κατάλληλων παιδαγωγικών γνώσεων. Στον αντίποδα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
στερούνται βασικών γνώσεων προγραμματισμού προκειμένου οι ίδιοι να δημιουργήσουν αναπτυξιακά
κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται μια πιλοτική δράση εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης φοιτητριών προσχολικής εκπαίδευσης στον Προγραμματισμό. Η αξιολόγηση
των γνώσεων που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενες μέσω της χρήσης online τεστ και της ρουμπρίκας
αξιολόγησης έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα του διαδικτυακού
μαθήματος. Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητριών
σχετικά με την ικανοποίηση από την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Λέξεις Κλειδιά: Κινητές συσκευές, Αpp Inventor for Android, εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής

Εισαγωγή
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική
προσθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των
κινητών συσκευών σε συνδυασμό με το πλήθος των εφαρμογών που τις συνοδεύουν,
καθιστούν σήμερα τη κινητή μάθηση εφαρμόσιμη όσο ποτέ (Johnson, Adams & Cummins,
2012; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016a). Τα βασικά στοιχεία που ευνοούν τη
κινητή μάθηση περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κινητικότητας των χρηστών, τη μεγάλη
υπολογιστική ισχύ των φορητών συσκευών καθώς και τις αυξημένες δυνατότητες
διασύνδεσης των συσκευών αυτών μέσω ποικίλων καναλιών επικοινωνίας (Hsu & Ching,
2012; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2017).
Η βιομηχανία λογισμικού αντιλαμβανόμενη την ευρεία αποδοχή των έξυπνων φορητών
συσκευών (ΕΦΣ) από τα παιδιά μικρής ηλικίας έχει δώσει αυξημένη βαρύτητα στην
δημιουργία εφαρμογών οι οποίες στοχεύουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (HirshPasek et al., 2015). Για παράδειγμα, η Shuler (2012) σε μια μελέτη της διαπίστωσε ότι ο
αριθμός των εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας αυξήθηκε από το 47% το 2009 στο 72% το 2012. Ωστόσο, πλήθος ερευνητών
έχει διαπιστώσει μια αναντιστοιχία μεταξύ της αυξανόμενης προσφοράς των
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 206-218, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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«αυτοαποκαλούμενων» φορητών εφαρμογών και της πραγματικής εκπαιδευτικής αξίας των
εφαρμογών αυτών (Bouck, Satsangi & Flanagan, 2016; Goodwin, 2013; Hirsh-Pasek et al.,
2015; Papadakis et al., 2017). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν και η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών εφαρμογών έχει έναν ψυχαγωγικό προσανατολισμό, στην πραγματικότητα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- δεν υποστηρίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη των παιδιών στα
οποία απευθύνονται (Papadakis & Kalogiannakis, 2017). Ένας από τους λόγους της
ακαταλληλότητας των φορητών εφαρμογών είναι ότι οι εφαρμογές αυτές έχουν
δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι στερούνται το κατάλληλο επιστημονικό
υπόβαθρο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Αρκετά συχνά,
αναπαράγουν συμπεριφοριστικές τακτικές στη σχεδίαση και τον τρόπο λειτουργίας των
εφαρμογών, διότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο διδάχθηκαν και οι ίδιοι τα διάφορα
διδακτικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις διάφορες εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες διεθνείς έρευνες διαπιστώνουν ότι η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι κλειστού τύπου, «πρακτικής και
εξάσκησης», με προκαθορισμένο περιεχόμενο και απαιτούν μια ομοιογενή απόκριση από το
χρήστη (Cohen, Hadley & Frank, 2011; Crescenzi-Lanna & Grané-Oró, 2016; Goodwin, 2012;
Hirsh-Pasek et al., 2015;).
Με βάση τα παραπάνω, το κλειδί για την πραγματική αξιοποίηση των φορητών
συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων
φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών (Papadakis et al., 2017). Το ιδανικό σενάριο θα ήταν οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ήταν σε θέση να δημιουργούν τις δικές τους φορητές εκπαιδευτικές
εφαρμογές, καθότι γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε τον τρόπο σύμφωνα με τον
οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι η
δημιουργία φορητών εφαρμογών απαιτούσε μέχρι πρότινος αυξημένες προγραμματιστικές
γνώσεις και την ύπαρξη εξειδικευμένων επαγγελματικών εργαλείων Προγραμματισμού με
δύσχρηστο συντακτικό και αυξημένη πολυπλοκότητα (π.χ. Eclipse), τα οποία δεν
απευθύνονταν σε έναν αρχάριο χρήστη-προγραμματιστή (Papadakis, Kalogiannakis,
Orfanakis & Zaranis, 2014; 2016). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία του
Προγραμματισμού έχει γίνει πιο φιλική και ευχάριστη στους αρχάριους χρήστες, καθότι
έχουν αναπτυχθεί ποικίλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα κατάλληλα για αρχάριους
προγραμματιστές (NPE, Novice Programming Environments) (Papadakis & Orfanakis,
2017).
Ένα τέτοιο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι το App Inventor for Android (ΑΙΑ). Το
ΑΙA αποτελεί ένα νέο δωρεάν οπτικό περιβάλλον Προγραμματισμού με πλακίδια (blocks),
για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Οι
συγκεκριμένες εφαρμογές τρέχουν και σε προσομοιωτή (emulator). Το ΑΙA αναπτύχθηκε
από την εταιρεία Google σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης
(ΜΙΤ) (Roy, 2012) και ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ως ένα μικρό έργο των εργαστηρίων
της Google (Google Lab) στα τέλη του 2010. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο κέντρο για τη
εκμάθηση της κινητής μάθησης του MIT για δημόσια χρήση ως λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Εκμάθηση Προγραμματισμού σε Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη απόκτησης προγραμματιστικών γνώσεων από τους
εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλα εκπαιδευτικών εφαρμογών,
δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο «App Inventor» το οποίο απευθύνεται σε
φοιτήτριες και εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο την
εκμάθηση με απλό και παιγνιώδη τρόπο, του Προγραμματισμού φορητών συσκευών οι
οποίες χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android. Πιο συγκεκριμένα μέσω του

208

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

μαθήματος, οι φοιτήτριες – μελλοντικοί εκπαιδευτικοί - θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα
δωρεάν εφόδια για τη δημιουργία και διαχείριση των φορητών εφαρμογών που θα
δημιουργήσουν τόσο στα πλαίσια του μαθήματος όσο και στην μετέπειτα εκπαιδευτική
σταδιοδρομία τους (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016b; 2016c; Zaranis,
Kalogiannakis & Papadakis, 2013).
Αναλυτικότερα, θα εκπαιδευθούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ένα δικτυακό
τόπο χρησιμοποιώντας το εργαλείο Google Sites (https://sites.google.com/), το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους portfolio, ενώ
παράλληλα θα αναρτούν στο προσωπικό τους ιστολόγιο μέσω του Blogger
(https://www.blogger.com) τις προσωπικές τους απόψεις και σκέψεις σαν ένα είδος
ημερολογίου για κάθε διδακτέα ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος είναι πολλαπλό.
Από τη μία μαθαίνουν πώς να δημιουργούν έναν δικτυακό τόπο και ένα ιστολόγιο (blog),
το οποίο θα τους βοηθήσει μελλοντικά στην επαγγελματική τους πορεία και από την άλλη
κατανοούν την σπουδαιότητα που έχει η δημιουργία ενός e-portfolio για την παρουσίαση
του εαυτού τους. Ταυτόχρονα, με τις προαναφερθείσες διαδικτυακές δραστηριότητες το
κοινό του ηλεκτρονικού μαθήματος μέσω κατάλληλα στοχευμένων ενοτήτων θα διδαχθούν
τις βασικές προγραμματιστικές αρχές και δομές ενώ θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε
θέματα που σχετίζονται με την σχεδίαση αναπτυξιακά κατάλληλων φορητών εκπαιδευτικών
εφαρμογών.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκμάθηση Προγραμματισμού
Μεταξύ των λιγοστών μελετών σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του
Προγραμματισμού, η Wang (2011) αναφέρει την εμπειρία της από τη διδασκαλία ενός εξ
αποστάσεως μαθήματος αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού σε φοιτητές τμήματος
Επιστήμης των Υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, παρότι η ανατροφοδότηση είναι ιδιαίτερα
σημαντική για τους αρχάριους στον Προγραμματισμό φοιτητές, η Wang (2011) υποστηρίζει
ότι είναι δύσκολο για τους φοιτητές να πάρουν άμεσα ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα
σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον. Όπως, διαπιστώνει είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους
φοιτητές να είναι σε θέση να βλέπουν πως προσεγγίζουν οι συμφοιτητές τους το ίδιο
προγραμματιστικό πρόβλημα, τις λύσεις που προτείνουν καθώς και να μπορούν να
συνεργαστούν μεταξύ τους. Οι δύο προαναφερθείσες πτυχές αποτελούν πρόκληση τόσο για
το διδάσκοντα όσο και για τους χρήστες του εξ αποστάσεως μαθήματος. Βασισμένη στην
έρευνά της, η Wang (2011) προτείνει τρεις στρατηγικές για τη βελτίωση της εμπειρίας των
φοιτητών που παρακολουθούν ένα εξ αποστάσεως μάθημα Προγραμματισμού:
(α) τη δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου όπου οι φοιτητές θα μπορούν άμεσα να
εμπλακούν σε προγραμματιστικές δραστηριότητες, δίχως τους περιορισμούς και την
απογοήτευση που μπορεί να έχει η διαχείριση προγραμματιστικών περιβαλλόντων,
(β) την προσθήκη στοχευμένου στο μάθημα πολυμεσικού υλικού, όπως για παράδειγμα
την ανάρτηση οδηγών (tutorials), οι οποίοι καθιστούν την παρακολούθηση του μαθήματος
πιο φιλική και διαχειρίσιμη και τέλος,
(γ) τη δημιουργία μιας «αίσθησης της κοινότητας» μεταξύ των φοιτητών η οποία θα τους
υποστηρίξει μέσω της αλληλοβοήθειας των χρηστών.
Αντίστοιχα, σε ένα μάθημα προγραμματισμού Java, οι McKelvey and Curran (2012)
ενσωμάτωσαν τα φόρουμ συζητήσεων σε ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων για να
διευκολύνουν τις συζητήσεις σχετικά με θέματα Προγραμματισμού που είχαν ανατεθεί
στους φοιτητές, να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση της ομάδας καθώς και την επικοινωνία.
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Στην παρούσα μελέτη λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω παραδείγματα από τη
βιβλιογραφία και θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης
για την υποστήριξη των προγραμματιστικών δραστηριοτήτων των μελών του μαθήματος.

Εξ αποστάσεως κοινότητα μάθησης για την υποστήριξη της διδασκαλίας
Προγραμματισμού
Η εκμάθηση θεμάτων Προγραμματισμού φορητών συσκευών μπορεί να αποτελέσει
πρόκληση για τις φοιτήτριες προσχολικής αγωγής οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένες στον
Προγραμματισμό, ποσό δε μάλλον σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως εκ
τούτου, ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να «χτιστεί» γύρω από την
υποστήριξη των χρηστών του. Στο εξ αποστάσεως μάθημα που αφορά στον
Προγραμματισμό φορητών συσκευών από φοιτήτριες ενός τμήματος προσχολικής
εκπαίδευσης που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα, αναπτύχθηκε μία κοινότητα
μάθησης για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων. Η κοινότητα μάθησης αναφέρεται σε μια
κοινότητα από εκπαιδευόμενους οι οποίοι μοιράζονται τη γνώση, τις αξίες και τους στόχους
κατά τη διάρκεια της μάθησης τους (Kalogiannakis, 2004; Rovai, 2002). Σύμφωνα με τη Lock
(2002) υπάρχουν τέσσερα κρίσιμα συστατικά σε μια εξ αποστάσεως κοινότητα μάθησης: η
επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η συμμετοχή. Μέσω της ενεργής
συμμετοχής, οι εκπαιδευόμενοι συλλογικά διερευνούν συγκεκριμένα θέματα, ανταλλάσσουν
απόψεις και εμπειρίες και προχωρούν σε βελτιώσεις των ιδεών τους για την ανάπτυξη
βαθύτερης κατανόησης. Η υποστήριξη από τους συμφοιτητές της κοινότητας μπορεί να
βελτιώσει σημαντικά τη μάθηση σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον. Επιπλέον, τα μέλη σε μια
εύρυθμα λειτουργούσα κοινότητα θα πρέπει να αναπτύξουν μια ισχυρή «αίσθηση της
κοινότητας», που θα εδράζεται στην αμοιβαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών, την
συνεκτικότητα, την εμπιστοσύνη, τη διαδραστικότητα και τις κοινές αξίες και στόχους.
Στην παρούσα μελέτη, υιοθετήθηκε μία ποικιλία εκπαιδευτικών στρατηγικών για να
υποβοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινότητας μάθησης και να ενισχύσουν την
«αίσθηση της κοινότητας» μεταξύ των μελών της.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση Οπτικών Περιβαλλόντων για τη διδασκαλία
Προγραμματισμού για αρχάριους
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που απορρέει από τη χρήση Οπτικών Περιβαλλόντων
Προγραμματισμού με χρήση πλακιδίων είναι ότι είναι απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα
τα οποία συνοδεύουν την κλασική ή παραδοσιακή διδασκαλία του Προγραμματισμού
δηλαδή τη χρήση επαγγελματικών γλωσσών με αυστηρή σύνταξη και δύσχρηστο
συντακτικό καθώς και τη χρήση παραδειγμάτων συνήθως ξένων από τα ενδιαφέροντα του
κοινού στο οποίο απευθύνεται.
Προγραμματιστικά περιβάλλοντα τύπου «drag & drop» όπως το App Inventor for
Android (AIA) και το Scratch, αντικαθιστούν τον προς συγγραφή κώδικα με οπτικά
αντικείμενα, τα οποία επιλέγονται μέσω ενός μενού επιλογών, μειώνοντας το νοητικό
φορτίο που απαιτείται για τη συγγραφή κώδικα και ταυτόχρονα βοηθώντας τους χρήστες
να επικεντρωθούν στην επίλυση ενός προβλήματος (Brennan, 2009). Η παραπάνω
προσέγγιση είναι ιδανική για αρχάριους στον Προγραμματισμό χρήστες, καθώς τους
προσφέρεται η δυνατότητα να επικεντρωθούν στη δομή των λύσεων παρά στη σύνταξη
προγραμματιστικών εντολών (Papadakis et al., 2014). Επίσης, οι Resnick et al. (2009)
αναφέρουν ότι προγραμματιστικά περιβάλλοντα αυτού του τύπου θεωρούνται εύκολα στην
εκμάθησή τους για όλες τις ηλικίες, διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα και ενδιαφέροντα
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καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να πειραματίζονται με προγραμματιστικές δομές, απλά
ενώνοντας κομμάτια κώδικα με παρόμοιο τρόπο που συνδέουν τουβλάκια τύπου Lego.
Επιπρόσθετα, η εκμάθησή τους λόγω της παιγνιώδους φύσης τους είναι αρκετά εύκολη,
συγκρινόμενη με άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που βασίζονται στη χρήση
κειμένου (Lohr, 2010).

Σκοπός - Ερευνητικά ερωτήματα
Ο βασικός σκοπός της έρευνας αφορά τη διερεύνηση του βαθμού αποτελεσματικότητας ενός
εξ αποστάσεως μαθήματος εκμάθησης Προγραμματισμού το οποίο απευθύνεται σε αρχάριες
στον Προγραμματισμό φοιτήτριες ενός Παιδαγωγικό Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
προκειμένου να μάθουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές για φορητές συσκευές,
τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους. Η διαδικασία
υλοποιείται μέσω μιας ασύγχρονης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με την
αμοιβαία υποστήριξη των φοιτητριών και την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Τα ερευνητικά
ερωτήματα που τίθενται είναι:
 Πώς αντιμετώπισαν οι φοιτήτριες την κοινότητα μάθησης στο εξ αποστάσεως
περιβάλλον του μαθήματος;
 Ποιές είναι οι αντιλήψεις των φοιτητριών για το προγραμματιστικό περιβάλλον App
Inventor for Android ως εργαλείο για την εκμάθηση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών;
 Ποιός είναι ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητριών από την συμμετοχή τους στο εξ
αποστάσεως μάθημα για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού;

Μεθοδολογία
Ερευνητικό πλαίσιο – Περιβάλλοντα μάθησης
Η μελέτη υλοποιήθηκε με τη χρήση ενός εξ αποστάσεως ηλεκτρονικού μαθήματος το οποίο
σχεδιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και εφαρμόστηκε σε μία ομάδα 25 φοιτητριών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος
ήταν οι φοιτήτριες να μάθουν να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές για έξυπνες
φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android με τη χρήση του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος App Inventor for Android. Οι φοιτήτριες εθελοντικά δήλωσαν συμμετοχή
στο ηλεκτρονικό μάθημα το οποίο είχε διάρκεια 13 εβδομάδων. Πιο συγκεκριμένα, το
μάθημα περιελάμβανε:
(α) Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) Moodle, στο οποίο αναρτώνται οι οδηγίες
και το υλικό του μαθήματος από το διδάσκοντα. Οι φοιτήτριες μέσω του ΣΔΜ
μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
των εφαρμογών τους, στα αντίστοιχα εβδομαδιαία φόρουμ (Σχήμα 1). Η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής
μάθησης
είναι
προσβάσιμη
στη
διεύθυνση
http://schedu.teicrete.gr/moodle
(β) Ατομικά ημερολόγια σχεδιασμού εφαρμογών, στα οποία οι φοιτήτριες δημοσίευαν
τις εμπειρίες τους από τη χρήση του ΑΙΑ, διερευνούσαν μαθησιακούς πόρους και
εμπνέονταν από τις ιδέες και εργασίες των συμφοιτητριών τους (Σχήμα 2).
(γ) Έναν ιστότοπο Google για τη δημιουργία και διαχείριση του e-portfolio, στο οποίο οι
φοιτήτριες δημοσίευαν τα αρχεία των παραγόμενων έργων-εφαρμογών και τα
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συνοδευτικά τους αρχεία (π.χ. κώδικες QR των εφαρμογών τους) για γρήγορη
προβολή και έλεγχο.

Σχήμα 1: Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό από την πλατφόρμα Moodle του μαθήματος

Σχήμα 2. Περιβάλλοντα Μάθησης. Προσωπικό Ημερολόγιο
Μέσω των τριών αυτών εργαλείων, το προτεινόμενο μάθημα στόχευε στη δημιουργία και
διατήρησης μίας εικονικής κοινότητας μάθησης (ΕΚΜ) για τις φοιτήτριες, αρχάριες στον
Προγραμματισμό, προκειμένου να υποστηρίξει και να εμπνεύσει τη διαδικασία μάθησης
συλλογικά και ατομικά. Επιπρόσθετα, βασικός σκοπός του σχεδιασμού ήταν να
καλλιεργηθεί μια αίσθηση της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και των συναισθημάτων
μεταξύ των μελών της και της εναρμόνισης των προσδοκιών και στόχων τους, στοιχεία
κρίσιμα για την επιτυχή εκμάθηση μέσω μιας ΕΚΜ (Hsu & Ching, 2011). Στο Σχήμα 3
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απεικονίζονται τα επιμέρους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία και
υποστήριξη του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σχήμα 3. Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού μαθήματος Αpp Ιnventor for Android
(προσαρμογή από Hsu & Ching, 2012)

Δραστηριότητες διαδικτυακού μαθήματος
Στα εβδομαδιαία φόρουμ, ο διαμοιρασμός ιδεών ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση
των εφαρμογών και η αντίστοιχη ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών, βοήθησε ουσιαστικά
τις φοιτήτριες στην επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συμμετοχή τους σε μια διαδικασία
συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης μέσω μιας ΕΚΜ (Lock, 2002). Μέσω της διατήρησης
ενός προσωπικού ημερολογίου, οι φοιτήτριες ενεπλάκησαν σε μια διαδικασία
αναστοχασμού και εσωτερικής αναζήτησης για την ατομική δημιουργία της γνώσης, η
οποία εν τέλει αναβαθμίζει τη μάθησή τους (Baker, Kolb & Jensen, 2002; Shumack, 2010).
Η διατήρηση ημερολογίου με τη μορφή προσωπικού blog αποτελεί μία αρκετά
συνηθισμένη για την επίτευξη στοχαστικών πρακτικών στην εκπαίδευση (Ferdig &
Trammel, 2004; Ladyshewsky & Gardner, 2008; Shoffner, 2009). Αν και το ΑΙΑ παρέχει ένα
προσομοιωτή (emulator) για την εκτέλεση και δοκιμή των εφαρμογών, ζητήθηκε από τις
φοιτήτριες να έχουν πρόσβαση σε μια έξυπνη κινητή συσκευή (smartphone / tablet) με
λειτουργικό σύστημα Android. Και αυτό γιατί, μόνο με τη χρήση φυσικών συσκευών κατά
την εκτέλεση και δοκιμή των εφαρμογών, μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι επαυξημένες
δυνατότητες τις οποίες παρέχει το ΑΙΑ όπως για παράδειγμα η χρήση δόνησης, η χρήση
χαρτών Google Maps κ.α. Κάθε φοιτήτρια ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και υλοποίηση
διαφόρων εφαρμογών που προτάθηκαν από το διδάσκοντα ή υλοποίησε έτοιμες εφαρμογές
ακολουθώντας τους οδηγούς από το βιβλίο των Wober, Abelson, Spertus & Looney (2011).
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες
ανάπτυξαν ατομικά τις δικές τους προτάσεις χρησιμοποιώντας τις οδηγίες του διδάσκοντα
και οι οποίες περιελάμβαναν τρεις μεγάλες ενότητες:
(α) Έναν πίνακα σχεδιασμού που περιελάμβανε την ανάλυση χρήστη, την ανάλυση
περιεχομένου, το σκεπτικό επιλογής της συγκεκριμένης εφαρμογής και μελλοντικές
επεκτάσεις.
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(β) Ένα χάρτη με τα συστατικά στοιχεία της εφαρμογής, στον οποίο οι φοιτήτριες
περιγράφουν ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουν και πως ο χρήστης αλληλεπιδρά με
αυτά.
(γ) Ένα διάγραμμα στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς η συμπεριφορά της εφαρμογής.
Στο τέλος του εξαμήνου κάθε φοιτήτρια ολοκλήρωσε την τελική της εργασία
αποστέλλοντας μια ολοκληρωμένη εφαρμογή η οποία στηρίχθηκε στην πρόταση κατά τη
φάση σχεδίασης. Η εφαρμογή είχε ως βασική θεματική από το χώρο των Φυσικών
Επιστημών ή των Μαθηματικών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτήτριες είχαν τη
δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις προτάσεις που θα υπέβαλαν. Επίσης,
μπορούσαν να μοιραστούν πηγές όπως για παράδειγμα οδηγούς μέσω διαδικτύου,
ηλεκτρονικά βιβλία, κ.α. Επιπρόσθετα, στη μάθηση μέσω δράσης (learning by doing) και
στην κοινωνική μάθηση (social learning) οι φοιτήτριες ήρθαν σε επαφή με αναστοχαστικές
πρακτικές διατηρώντας ημερολόγιο σχετικά με τις εφαρμογές τους στο προσωπικό τους
ιστολόγιο. Συνοψίζοντας, οι τακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όπως οι προγραμματιστικές
δραστηριότητες, οι προτάσεις σχεδιασμού εφαρμογών, η αξιολόγηση από τις συμφοιτήτριες
και η αναστοχαστική πρακτική μέσω του ημερολογίου, συμπλήρωναν η μία την άλλη με
στόχο τον εμπλουτισμό και την υποστήριξη της μάθησης των φοιτητριών σε θέματα
σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές.

Αξιολόγηση προγραμματιστικών ικανοτήτων – γνώσεων
Για την αξιολόγηση των προγραμματιστικών γνώσεων – ικανοτήτων των φοιτητριών
χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο, είναι διαδικτυακό, ονομάζεται Quiz
Maker, και επιτρέπει στο διδάσκοντα να δημιουργήσει και να διαμοιράσει ερωτήσεις
σχετικές με το AIA (Maiorana, Giordano & Morelli, 2015). Σε συνδυασμό με το Quizly,
επιτρέπει στο διδάσκοντα να αξιολογήσει την πρόοδο των φοιτητριών, επιτρέποντας
ταυτόχρονα στις φοιτήτριες να «παίξουν» με ερωτήσεις σχετικά με το AIA χρησιμοποιώντας
μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανάπτυξης κώδικα η οποία παρέχει συμβουλές σε πραγματικό
χρόνο και αυτόματη ανατροφοδότηση. Το συγκεκριμένο εργαλείο στηρίζεται στο Blockly
(https://developers.google.com/blockly/) και οι δύο εφαρμογές που το αποτελούν είναι
διαθέσιμες ελεύθερα στο https://github.com/ram8647/quizly. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές
είναι στην αγγλική γλώσσα και οι ερευνητές τις μετέφρασαν εξ ολοκλήρου στην ελληνική
γλώσσα προτού χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η
διεπαφή χρήστη της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των φοιτητριών.
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Σχήμα 4: Διεπαφή χρήστη Quizly
Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ρουμπρίκα αξιολόγησης των Sherman,
Martin, Baldwin και DeFilippo (2014), η οποία έχει σχεδιαστεί για να απεικονίσει ποιες
βασικές προγραμματιστικές αρχές έχουν ενσωματωθεί στο τελικό παραδοτέο των
φοιτητριών και σε ποιο βαθμό πολυπλοκότητας. Η ρουμπρίκα βασίζεται σε 14 διακριτά
χαρακτηριστικά ενός έργου όπως η οπτική εμφάνιση της εφαρμογής, ο Προγραμματισμός
γεγονότων κ.α.

Αποτελέσματα – Αρχικά συμπεράσματα
Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο από την υλοποίηση του διαδικτυακού μαθήματος είναι ότι
όλες οι φοιτήτριες ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα και δεν υπήρχαν πρόωρες
αποχωρήσεις. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος καθώς οι
πρόωρες αποχωρήσεις είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στα μαθήματα Προγραμματισμού τα
οποία απευθύνονται σε αρχαρίους (Papadakis, Kalogiannakis, Orfanakis & Zaranis, 2014).
Από τα στατιστικά στοιχεία της πλατφόρμας Moodle προκύπτει ότι κάθε φοιτήτρια
αφιέρωσε 2 με 3 ώρες εβδομαδιαίως για την υλοποίηση των ποικίλων δραστηριοτήτων. Θα
πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες αφιέρωσαν ένα σχετικά μεγάλο
ποσοστό της δικτυακής τους παρουσίας στην μελέτη των εφαρμογών των υπολοίπων μελών.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού ανάπτυξης της αίσθησης κοινότητας οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν –αφού προσάρμοσαν κατάλληλα- το ερωτηματολόγιο των Hsu & Ching
(2012). Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 20 ερωτήσεις στην τετράβαθμη κλίμακα
Likert (1 = διαφωνώ πλήρως; 2 = διαφωνώ; 3 = συμφωνώ; 4 = συμφωνώ πλήρως). Από τον
μέσο όρο των απαντήσεων τους στο σύνολο του ερωτηματολογίου (M= 3.10, SD = 0.48) όσο
και από τις απαντήσεις στις επιμέρους ερωτήσεις του, προκύπτει ότι οι φοιτήτριες ανέπτυξαν
μια αίσθηση κοινότητας καθώς ένιωθαν ότι «ανήκαν σε μια οικογένεια», «εμπιστεύονταν
τους συμμαθητές τους» «ήταν σίγουροι ότι μπορούν να στηριχτούν στην βοήθεια των
συμμαθητών τους» κ.α. Ωστόσο, σχετικά με την ανεπτυγμένη αίσθηση της κοινότητας
μάθησης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή ήταν
φοιτήτριες του τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίες γνωρίζονταν ήδη μεταξύ τους,
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και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε αν η ίδια αίσθηση κοινότητας θα αναπτυσσόταν αν το
μάθημα απευθυνόταν σε φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες προέρχονται από διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές ή/και τμήματα.
Όπως ήδη αναφέρθηκε για την αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των βασικών
προγραμματιστικών αρχών αλλά και των χαρακτηριστικών-δυνατοτήτων του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικά εργαλεία. Η
αξιολόγηση των απαντήσεων των φοιτητριών στο διαδικτυακό κριτήριο αποκόμισης
γνώσεων (online τεστ) έδειξε ότι σε ικανοποιητικό βαθμό είχαν κατανοήσει τις βασικές
προγραμματιστικές αρχές. Σε πιο ικανοποιητικό βαθμό είχαν κατανοήσει τη χρήση της
δομής ακολουθίας και επιλογής ενώ όπως ήταν αναμενόμενο αντιμετώπισαν αυξημένη
δυσκολία στην απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονταν με τη χρήση των επαναληπτικών
δομών. Ωστόσο δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα στις ερωτήσεις που σχετίζονταν
με τη χρήση αριθμητικών τελεστών και αρχικοποίησης-μεταβολής τιμής μιας μεταβλητής.
Αντίστοιχα η αξιολόγηση των παραγόμενων έργων μέσω της ρουμπρίκας αξιολόγησης
έδειξε ότι οι φοιτήτριες εφάρμοσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ορθές τεχνικές σχεδίασης
οθονών (π.χ. μη χρήση υπερβολικού αριθμού γραφικών στοιχείων, ορθός χρωματικός
συνδυασμός κ.ά.), κατανόησαν την σημασία των χειρισμού συμβάντων σε ένα
αντικειμενοστραφές περιβάλλον Προγραμματισμού (π.χ. προγραμματισμός κουμπιών), ενώ
αξιοποίησαν τους αισθητήρες των φορητών συσκευών όπως του επιταχυνσιόμετρου και των
αισθητήρων προσανατολισμού (accelerometer - orientation sensors) μέσω της διαχείρισης
των αντίστοιχων συμβάντων του περιβάλλοντος ΑΙΑ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εφαρμογές των φοιτητριών δεν έκαναν
χρήση πιο προχωρημένων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ΑΙΑ όπως τη χρήση λιστών
ενώ ελάχιστες εφαρμογές έκαναν χρήση των επαναληπτικών δομών και μόνο μια φοιτήτρια
κατάφερε να υλοποιήσει σωστά τη χρήση της δομής foreach. Τέλος η μελέτη των
εφαρμογών που δημιούργησαν οι φοιτήτριες ισχυροποίησε την άποψη μας ότι μέσω των
κατάλληλων προγραμματικών γνώσεων μπορούν να σχεδιάσουν-δημιουργήσουν φορητές
εφαρμογές σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές και πρότυπα προκειμένου να
συμβάλουν στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον
μάθησης.
Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητριών από την συμμετοχή τους στο εξ
αποστάσεως μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των φοιτητριών όπως
καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο με το πέρας του μαθήματος
διακρίνουμε ένα υψηλό αίσθημα ικανοποίησης. Βασικό στοιχείο που απορρέει από την
ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητριών είναι η ικανοποίηση που νιώθουν, καθότι όπως
επισημαίνουν, είναι σε θέση δίχως να είναι προγραμματίστριες να δημιουργήσουν ένα
πρόγραμμα το οποίο τρέχει στο κινητό τους τηλέφωνο. Άξια αναφοράς είναι η επισήμανση
που έκαναν ότι τους προξένησε μεγάλη εντύπωση όταν ανακάλυψαν ότι μια
προγραμματίστρια δεν ασχολείται μόνο με την συγγραφή κώδικα αλλά ασχολείται με
θέματα που σχετίζονται με την σχεδίαση και τη δομή μιας εφαρμογής κ.α. Πέραν της
απόκτησης προγραμματιστικών γνώσεων οι φοιτήτριες μέσω των απαντήσεων τους
επισήμαναν ότι νιώθουν ευχαριστημένες από την συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό
πρόγραμμα, δεν κρίνουν ότι οι απαιτήσεις του ήταν υπερβολικές, θεωρούν ότι είχε καλή
αναλογία φόρτου εργασίας – παραγόμενου αποτελέσματος, ενώ στην υποθετική ερώτηση αν
θα ήθελαν να λάβουν μέρος σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα απόκτησης πιο εξειδικευμένων
προγραμματικών γνώσεων στο μέλλον σχεδόν όλες απάντησαν θετικά.
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Συζήτηση - Προοπτικές
Στην παρούσα μελέτη περιγράψαμε την σχεδίαση και υλοποίηση ενός εξ αποστάσεως
μαθήματος το οποίο απευθυνόταν σε φοιτήτριες τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης με
στόχο την απόκτηση βασικών προγραμματιστικών γνώσεων για την δημιουργία φορητών
εφαρμογών μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος App Inventor for Android. Μέσω
της αξιολόγησης τόσο των απαντήσεων όσο και των έργων των φοιτητριών θεωρούμε ότι το
εξ αποστάσεως μάθημα πέτυχε το βασικό στόχο του ο οποίος ήταν να κατανοήσουν οι
φοιτήτριες ότι είναι σε θέση να δημιουργήσουν προγράμματα (φορητές εφαρμογές) δίχως
να είναι επαγγελματίες προγραμματίστριες και την ίδια στιγμή να αναγνωρίσουν τις
δυνατότητες που τους παρέχονται προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την κινητή τεχνολογία
και τις εφαρμογές της για την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξή τους.
Η επιτυχία του προγράμματος θεωρούμε ότι αντανακλάται και στα θετικά σχόλια των
φοιτητριών για το μάθημα αλλά και την αυξημένη πρόθεση συμμετοχής τους σε μελλοντικά
μαθήματα σε θέματα Προγραμματισμού την οποία εξέφρασαν μέσω ανώνυμου
ερωτηματολογίου. Ωστόσο, η έρευνα παρουσιάζει μερικούς περιορισμούς. Ένας αρχικός
περιορισμός σχετίζεται με το δείγμα των συμμετεχόντων, οι οποίες ήταν φοιτήτριες ενός
συγκεκριμένου τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουμε αν η
αυξημένη αίσθηση της κοινότητας μάθησης η οποία καταγράφηκε ότι αναπτύχθηκε
διαδικτυακά αντανακλά την ορθή σχεδίαση και δομή του εγχειρήματος ή σχετίζεται απλά
με την πρότερη προσωπική σχέση των φοιτητριών εκτός επιμορφωτικού προγράμματος.
Απαιτείται μία νέα πιλοτική υλοποίηση με γεωγραφικά αποκεντρωμένους χρήστες
προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης και λειτουργίας της κοινότητας
μάθησης. Ένας δεύτερος περιορισμός σχετίζεται με τον βαθμό απόκτησης των
προγραμματιστικών γνώσεων. Η θετική αποτίμηση του προγράμματος ως προς τον τομέα
αυτό σχετίζεται με τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης του μαθησιακού υλικού ή μήπως
σχετίζεται και με την φύση των μαθητευομένων (νεανικό κοινό – αυτό που θεωρούμε ως
ψηφιακοί ιθαγενείς, με εμπειρία στη χρήση φορητών συσκευών και επομένως και πιο
δεκτικό στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ). Τα ίδια αποτελέσματα θα έδινε το
επιμορφωτικό πρόγραμμα αν απευθυνόταν σε εν ενεργεία νηπιαγωγούς, μεγαλύτερης
ηλικίας – ψηφιακούς μετανάστες;
Η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης αποτελεί μία από τις βασικές δεξιότητες του 21ου
αιώνα και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε θέση
να εντάξουν αυτή τη δεξιότητα στη βασική εκπαίδευσή τους. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε
ότι μαθήματα αυτού του προσανατολισμού είναι χρήσιμα και θα πρέπει να ενταχθούν στο
πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών τμημάτων στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των
παρεχόμενων γνώσεων προς τους φοιτητές-φοιτήτριες.

Αναφορές
Baker, A., Jensen, P., & Kolb, D. (2002). Conversational learning: An experiential approach to knowledge
creation. London: Quorum.
Bouck, E. C., Satsangi, R., & Flanagan, S. (2016). Focus on inclusive education: Evaluating apps for
students with disabilities: Supporting academic access and success. Childhood Education, 92(4), 324328.
Brennan, K. (2009). Scratch-Ed: an online community for scratch educators. In A. Dimitracopoulou, C.
O'Malley, D. Suthers & P. Reimann (Eds.). Proceedings of the 9th International Conference on Computer
supported collaborative learning (CSCL'09), (Vol. 2) International Society of the Learning Sciences, (pp. 7678).

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

217

Cohen, M., Hadley, M., & Frank, M. (2011). Young children, apps & iPad. New York: Michael Cohen
Group.
Crescenzi-Lanna, L. & Grané-Oró, M. (2016). An Analysis of the Interaction Design of the Best
Educational Apps for Children Aged Zero to Eight, Comunicar, 24(46), 77-85.
Ferdig, R., & Trammell, K. (2004). Content delivery in the ‘blogosphere.’ T.H.E. Journal. Retrieved from
http://www.thejournal.com/articles/16626 (accessed on 20 October 2016).
Goodwin, K. (2012). Use of tablet technology in the classroom. NSW curriculum and learning innovation
centre. Available online at: http://www.tale.edu.au/ (accessed on 14 August 2016).
Goodwin, K. (2013). iPads & young children: An essential guide for parents. Available online at:
http://goo.gl/ZYPiaa (accessed on 14 August 2016).
Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). Putting
education in “educational” apps lessons from the science of learning. Psychological Science in the
Public Interest, 16(1), 3-34.
Hsu, Y. -C., & Ching, Y. H. (2011). Microblogging for strengthening a virtual learning community in an
online course. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 3(4), 375-388.
Hsu, Y. -C., & Ching, Y. H. (2012). Mobile microblogging: Using Twitter and mobile devices in an online
course to promote learning in authentic contexts. The International Review of Research in Open and
Distance Learning, 13(4), 211-227.
Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). Mobile apps. The NMC horizon report: 2012 higher education
edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Kalogiannakis, M. (2004). Réseaux pédagogiques et communautés virtuelles: de nouvelles perspectives pour les
enseignants. Paris: L’Harmattan.
Ladyshewsky, R. K., & Gardner, P. (2008). Peer assisted learning and blogging: A strategy to promote
reflective practice during clinical fieldwork. Australasian Journal of Educational Technology, 24(3), 241–
257.
Lock, J. (2002). Laying the groundwork for the development of learning communities within online
courses. The Quarterly Review of Distance Education, 3(4), 395-408.
Lohr,
S.
(2010).
Google’s
Do-It-Yourself
App
Creation
Software.
http://www.nytimes.com/2010/07/12/technology/12google.html?_r=2&partner=rss&emc=rss
(accessed on 20 October 2016).
Maiorana, F., Giordano, D., & Morelli, R. (2015). Quizly: A live coding assessment platform for App
Inventor. In Blocks and Beyond Workshop (Blocks and Beyond), 2015 IEEE (pp. 25-30). IEEE.
McKelvey, N., & Curran, K (2012). Teaching Java programming using CABLE in a collaborative online
environment. International Journal of Evaluation and Research in Education, 1(1), 33-40.
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016a). Developing fundamental programming
concepts and computational thinking with ScratchJr in preschool education: a case study, Int. J.
Mobile Learning and Organisation, 10(3), 187–202.
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016b). Improving Mathematics Teaching in
Kindergarten with Realistic Mathematical Education. Early Childhood Education Journal, 1-10. First
online article https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-015-0768-4
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016c). Comparing tablets and PCs in teaching
mathematics: An attempt to improve mathematics competence in early childhood education.
Preschool and Primary Education, 4(2).
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2017). Designing and creating an educational app
rubric for preschool teachers. Education and Information Technologies, 1-19. First online article
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10639-017-9579-0
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Orfanakis, V. & Zaranis, N. (2016). Using Scratch and App Inventor
for teaching introductory programming in Secondary Education. A case study. International Journal of
Technology Enhanced Learning, 8, (3/4), 217 – 233.
Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2017). Mobile educational applications for children. What
educators and parents need to know. International Journal of Mobile Learning and Organisation (Special
Issue on Mobile Learning Applications and Strategies), (Forthcoming article).
Papadakis S., & Orfanakis V. (2017). The Combined Use of Lego Mindstorms NXT and App Inventor for
Teaching Novice Programmers. In: Alimisis D., Moro M., Menegatti E. (Eds.), Educational Robotics in

218

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

the Makers Era. Edurobotics 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 560, pp.193-204.
Springer, Cham.
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., Orfanakis, V., Zaranis, N. (2014). Novice Programming
Environments. Scratch & App Inventor: a first comparison. In H. M. Fardoun and J. A. Gallud (Eds.)
Proceedings of the 2014 Workshop on Interaction Design in Educational Environments (pp 1-7), New York:
ACM.
Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A.,
Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. Commun.
ACM 52, 11 November 2009, 60-67.
Rovai, A. P. (2002). Sense of community, perceived cognitive learning, and persistence in asynchronous
learning networks. The Internet and Higher Education, 5, 319-332.
Roy, K. (2012). App inventor for android: report from a summer camp. In Proceedings of the 43rd ACM
technical symposium on Computer Science Education (pp. 283-288). New York: ACM.
Sherman, M., Martin, F., Baldwin, L., & DeFilippo, J. (2014). App Inventor Project Rubric — Computational
Thinking through Mobile Computing. https://nsfmobilect.files.wordpress.com/2014/09/mobile-ctrubric-for-app-inventor-2014-09-01.pdf (accessed on 20 October 2016).
Shoffner, M. (2009). Personal attitudes and technology: Implications for pre-service teacher reflective
practice. Teacher Educational Quarterly, 36(2), 143-161.
Shuler, C. (2012). iLearn II; An Analysis of the Education Category of the iTunes App Store. The Joan Ganz
Cooney Center at Sesame Workshop: New York.
Shumack, K. (2010). The conversational self: Structured reflection using journal writings. Journal of
Research Practice, 6(2), 1–22.
Wang, W. (2011). Teaching programming online. International conference on the future of education.
http://www.pixel-online.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ELE19-Wang.pdf
(accessed on 20 October 2016).
Wolber, D., Abelson, H., Spurtus, E., & Looney, L. (2011). App Inventor: Create your own Android apps.
Sabastopol, CA: O’Reilly Media. http://cs.usfca.edu/~wolber/appinventor/appinv_0331.pdf
(accessed on 20 October 2016).
Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2013). Using mobile devices for teaching realistic
mathematics in kindergarten education. Creative Education, 4(7A1), 1-10.

Ο ρόλος των δεδομένων στη διδακτική του
προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών:
μία βιβλιογραφική επισκόπηση
Ρόζου Μαρία1, Λαδιάς Αναστάσιος2, Παπαδάκης Σπυρίδων 2,3

mrozou04@gmail.com, ladiastas@gmail.com, papspyr@gmail.com
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, 3ΚαθηγητήςΣύμβουλος (ΣΕΠ)

1

Περίληψη
Τα δεδομένα ως βασική μονάδα στον προγραμματισμό, είναι μία από τις αφηρημένες έννοιες που κατά
κανόνα δύσκολα κατακτώνται από τον μαθητή. Η σπουδαιότητα του ρόλου τους καθιστά τη διδακτική
παρέμβαση αναγκαία, καθώς ο προγραμματισμός υπολογιστών εξελίσσεται ταχύτατα. Στο παρόν
άρθρο επιχειρήσαμε να εκτιμήσουμε τον βαθμό κατανόησης των δεδομένων από τους μαθητές της Α’
Λυκείου και τους τρόπους διδασκαλίας του συνδυασμού τους για τη δημιουργία κώδικα. Στη
βιβλιογραφική επισκόπηση, που ακολουθεί, αναδεικνύεται η ποικιλία των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη διδασκαλία του Προγραμματισμού και, κυρίως, στην κατανόηση και
την αναπαράσταση των δεδομένων. Η προσέγγιση ακολουθεί τον άξονα της σύγχρονης διδακτικής με
σκοπό την εμπέδωση της έννοιας και των χαρακτηριστικών των δεδομένων από τους μαθητές και την
αποτελεσματική χρήση τους. Η σε βάθος κατανόηση της έννοιας των δεδομένων αποδεικνύεται ένα
δύσκολο πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται ανεξάρτητο από τον τύπο (κειμενικά ή οπτικά) των
προγραμματιστικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται. Επομένως, προτείνεται ο εμπλουτισμός της
διδασκαλίας του Προγραμματισμού με στόχο την εμβάθυνση στα δεδομένα και τη λειτουργία τους.
Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση δεδομένων, οπτικός προγραμματισμός με πλακίδια, διδακτική
προγραμματισμού

Εισαγωγή
Το θέμα εμπίπτει στον κοινό τόπο των επιστημών της Διδακτικής και της Πληροφορικής,
αφενός με την έννοια της διαχείρισης της πληροφορίας (δεδομένα/αναπαράσταση),
αφετέρου με την έννοια του προγραμματισμού υπολογιστικών μηχανών. Από έρευνα της
βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι μαθητές, κατά τη μετάβασή τους από το Γυμνάσιο στο
Λύκειο, έχουν περιορισμένες δυνατότητες αναπαράστασης των δεδομένων. Επίσης,
έρχονται αντιμέτωποι με ένα εύρος δυσκολιών στην κατανόηση και στην αναπαράσταση
δεδομένων σε κειμενικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και δεν έχουν εμπεδώσει σε βάθος
τη φύση των δεδομένων και, καθώς αυτά είναι σύνθετες μορφές, δεν μπορούν να τα
αναπαραστήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Η διαπίστωση της περιορισμένης χρήσης
σύνθετων μορφών αναπαράστασης δεδομένων και ο μειωμένος βαθμός εμπέδωσής τους
αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αποτελεσματικότερης διδασκαλίας της αναπαράστασης
δεδομένων, θέμα που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Για τους παραπάνω
λόγους θα ερευνηθούν τα δεδομένα και η αναπαράστασή τους σε περιβάλλοντα οπτικού
προγραμματισμού.
Οι βασικοί λειτουργικοί ορισμοί που περιγράφουν τους όρους κλειδιά που
χρησιμοποιούνται στην έρευνα και οριοθετούν το ερευνητικό μας αντικείμενο είναι: (α)
Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δημιουργία κώδικα είναι η διαδικασία
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 219-230, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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συγγραφής ενός προγράμματος, ώστε να εκτελείται μία συγκεκριμένη εργασία, (β)
Δεδομένα είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία που εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα: αριθμητικά,
αλφαριθμητικά, λογικά υπό τη μορφή σταθερών ή μεταβλητών, (γ) Η Διδακτική μελετά τις
διαδικασίες μετάδοσης και οικοδόμησης της γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο
πλαίσιο ατομικών ή συλλογικών εκπαιδευτικών/μαθησιακών καταστάσεων, με απώτερο
σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών.
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στα
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα η οποία εκπονείται στο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον ρόλο των
δεδομένων στη διδακτική του Προγραμματισμού Η/Υ. Σκοπός της είναι, μέσα από τη
βιβλιογραφική επισκόπηση, να εκτιμηθεί ο παράγοντας αναπαράστασης δεδομένων και ο
βαθμός οργάνωσης του περιεχομένου σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού κατά τη
διδασκαλία της συγγραφής και αποσφαλμάτωσης κώδικα Η/Υ στην Α’ τάξη Λυκείου. Η
παρουσίαση μέσα από μία πιλοτική εφαρμογή διδακτικής παρέμβασης με εκπαιδευτικά
σενάρια έχει ως στόχους (α) να καταγράψει τον βαθμό εμπέδωσης βασικών εννοιών,
απαραίτητων για την παραγωγή κώδικα, από τους μαθητές της Α’ Λυκείου και (β) να
μελετήσει τους τρόπους, με τους οποίους οι μαθητές θα διδαχτούν πώς να δημιουργούν ένα
οργανωμένο νοητικό σχήμα και πώς να συνδυάζουν δεδομένα και δομές δεδομένων για να
δημιουργήσουν κώδικα.

Μεθοδολογία Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Η συγγραφή της εργασίας στηρίχθηκε θεωρητικά στη συστηματική βιβλιογραφική
ανασκόπηση. Μελετήθηκαν άρθρα που επιλέχτηκαν με κριτήρια τη συνάφειά τους με τα
ερευνητικά ερωτήματα και την πρόσφατη δημοσίευσή τους. Συγκεκριμένα, οι κύριες μελέτες
που περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν διεξαχθεί μεταξύ των ετών
2008 και 2016.

Δυσκολίες στην Εκμάθηση του Προγραμματισμού
Η διερεύνηση των παραγόντων που καθιστούν την εκμάθηση του Προγραμματισμού Η/Υ
ένα δύσκολο εγχείρημα, καταλαμβάνει αυτό το σημείο της έρευνας. Οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ένας μαθητής συναντώνται σε κάθε είδους προγραμματισμό, αφού θα πρέπει
να μάθει να εκφράζει αυτό που επιθυμεί να κάνει η μηχανή με πολύ σαφή τρόπο και να
αναπαριστά διαδικασίες και δεδομένα του φυσικού κόσμου μέσα στο πρόγραμμα. Οι
δυσκολίες εντοπίζονται, κυρίως, στη διδακτική του Προγραμματισμού με γλώσσες γενικού
σκοπού. Η διερεύνηση και η καταγραφή τους θα βοηθήσει να εξηγήσουμε, στη συνέχεια,
ποια οφέλη προκύπτουν από τη διδασκαλία μέσω γραφικού και οπτικού προγραμματισμού.
Τα προβλήματα που δυσκολεύουν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς κατά
την εκμάθηση και διδασκαλία του Προγραμματισμού, αντίστοιχα, απασχολεί τους
ερευνητές από δεκαετίες. Ο du Boulay από το 1986 έκανε μία κατηγοριοποίηση των
δυσκολιών των μαθητών σε πέντε ομάδες, που μερικώς επικαλύπτονται. Η πρώτη αφορά
προβλήματα προσανατολισμού, με την έννοια ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τον σκοπό για τον οποίο μαθαίνουν Προγραμματισμό. Η δεύτερη έχει να
κάνει με τη δυσκολία κατανόησης της «νοητής μηχανής». Εδώ υπεισέρχονται ζητήματα για
το πώς η μηχανή και το πρόγραμμα αναπαριστούν και διαχειρίζονται τα δεδομένα. Για
παράδειγμα, μία εντολή εκχώρησης a=b μέσα σε ένα πρόγραμμα, π.χ. Java, αντιγράφει την
τιμή ενός αντικειμένου (ή μεταβλητής) σε ένα άλλο αντικείμενο. Μία κοινή παρανόηση που
μπορεί να συμβεί στον μαθητή είναι να θεωρήσει ότι, ταυτόχρονα με το αντικείμενο που
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μεταφέρεται/αντιγράφεται, μεταφέρονται/αντιγράφονται και οι ιδιότητές του. Σε αυτήν
την ομάδα δυσκολίες συνδέονται με θέματα που δεν είναι άμεσα ορατά και κρύβονται μέσα
στη διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος. Τέτοια παραδείγματα είναι αναφορές σε
αντικείμενα και μεταβλητές, αυτόματες ενημερώσεις μετρητών μέσα σε βρόχους κ.ά. Η τρίτη
σχετίζεται με τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές με τις τυπικές γλώσσες προγραμματισμού
και το συντακτικό τους. Η τέταρτη αναφέρεται στη δυσκολία των μαθητών να κατανοήσουν
προγραμματιστικές δομές, όπως η επανάληψη. Η περίπτωση λ.χ. που το πλήθος των
επαναλήψεων ενός τμήματος του κώδικα ορίζεται από μία μεταβλητή, που ενδεχομένως να
αλλάζει τιμή μέσα σε μία επανάληψη, είναι πιο δύσκολα κατανοήσιμη από τον μαθητή,
συγκριτικά με την περίπτωση που η δομή επαναλαμβάνεται για έναν σταθερό αριθμό
επαναλήψεων. Η πέμπτη αφορά τις καθαυτό δυνατότητες προγραμματισμού ως προς τη
σχεδίαση, την υλοποίηση και τον έλεγχο ενός προγράμματος.
Ο du Boulay κατάταξε τους τύπους λαθών που κάνουν οι μαθητευόμενοι
προγραμματιστές σε τρεις κατηγορίες: τη λανθασμένη εφαρμογή των αναλογιών, τις
υπεργενικεύσεις και τις αλληλεπιδράσεις. Μία λανθασμένη κατανόηση και εφαρμογή μίας
αναλογίας συμβαίνει όταν ο μαθητής την επεκτείνει περισσότερο από όσο πρέπει. Η έννοια
λ.χ. της μεταβλητής μπορεί να διδαχτεί στον μαθητή ως ένα κουτί. Ο μαθητής μπορεί
εσφαλμένα, να θεωρήσει ότι μέσα στο κουτί αυτό μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα
πολλές τιμές. Οι υπεργενικεύσεις, στις οποίες συχνά φτάνουν οι μαθητές, συνδέονται με
λανθασμένες υποθέσεις τους σχετικά με τη λειτουργία των προγραμματιστικών δομών, με
τον χειρισμό των δεδομένων από το πρόγραμμα ή με το ότι η αναπαράσταση των
δεδομένων που υποθέτουν ότι έχουν κάνει είναι αυτή που στην πραγματικότητα επιτελείται.
Τα λάθη που συνδέονται με την αλληλεπίδραση, μπορούν να αναφέρονται τόσο στην
αλληλεπίδραση προγράμματος/μηχανής και χρήστη, όσο και στην αλληλεπίδραση των
διαφόρων τμημάτων ενός προγράμματος μεταξύ τους. Στην πρώτη περίπτωση,
υπεισέρχονται θέματα εισόδου και εξόδου δεδομένων από ένα πρόγραμμα, το πώς αυτά
γίνονται αντικείμενα διαχείρισης και οργάνωσης από τον χρήστη. Στη δεύτερη περίπτωση,
που αφορά την αλληλεπίδραση και τη σύνδεση διαφόρων μερών του προγράμματος
(υπορουτίνες, συναρτήσεις ή διαδικασίες) τα λάθη αφορούν τη μεταξύ τους επικοινωνία, το
πώς αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση και τη μεταβίβαση μεταβλητών και αντικειμένων.
Σε σχέση με τις μεταβλητές, ο du Boulay ανέδειξε τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές να
κατανοήσουν το γεγονός ότι όταν μία νέα τιμή καταχωρείται σε μία μεταβλητή η
προηγούμενη διαγράφεται. Επίσης, ενδεχομένως να θεωρούν ότι μπορούν να ανακτήσουν
τις τιμές που είχαν καταχωρηθεί στη μεταβλητή πριν από την τελευταία τιμή. Ακόμα,
αναδεικνύει τις παρανοήσεις που μπορεί να έχουν οι μαθητές σχετικά με το αν μία
μεταβλητή είναι τοπική σε μία διαδικασία ή καθολική (global), όπως και με την
αρχικοποίηση των μεταβλητών.
Σε μεταγενέστερα χρόνια ποικίλες έρευνες έχουν ασχοληθεί με το να εξηγήσουν τους
παράγοντες που καθιστούν την εκμάθηση του Προγραμματισμού ένα δύσκολο θέμα και με
το να παρουσιάσουν τις διδακτικές μεθόδους που ακολουθούνται (Eagle & Barnes, 2009;
Koulouri et al., 2014; Muratet et al., 2009). Αρκετές από τις μελέτες που έχουν γίνει
επικεντρώνονται στα λάθη και τις παρανοήσεις που συνδέονται με τις δομές των γλωσσών
προγραμματισμού, κυρίως γύρω από το συντακτικό της κάθε γλώσσας. Ο Kinnunen (2009)
καταγράφει προβλήματα κατανόησης που σχετίζονται με το φύλο ή την ικανότητα
απομνημόνευσης των μαθητών. Αντικείμενο προβληματισμού είναι και η επιλογή των
κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών.
Μερικές έρευνες (Barker et al., 2009; Coull & Duncan, 2011) δείχνουν ότι οι δυσκολίες συχνά
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προκύπτουν λόγω ανεπαρκών στρατηγικών μάθησης και ελλιπούς αλληλεπίδρασης μεταξύ
μαθητή και δασκάλου.
Πολλές δυσκολίες προκύπτουν από την ίδια τη φύση του αντικειμένου (Coull & Duncan,
2011), εφόσον η προγραμματιστική διαδικασία απαιτεί (α) την κατανόηση των εννοιών της
επιστήμης της Πληροφορικής και (β) την ταξινόμηση αυτών των εννοιών και όλων των
δεδομένων που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα. Οι μαθητές θα πρέπει να
αποκτήσουν τη δυνατότητα να σκέφτονται με έναν πιο αφηρημένο τρόπο για τη λύση ενός
προβλήματος, την ίδια στιγμή που θα πρέπει να είναι πολύ ακριβείς σε σχέση με τις
προγραμματιστικές δομές, το συντακτικό του εκάστοτε προγραμματιστικού εργαλείου και
τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων. Ακόμα, σημαντικό εμπόδιο στην εκμάθηση του
Προγραμματισμού είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από μέρους του εκπαιδευόμενου.
Οι
κύριες
δυσκολίες
κατά
την
εκμάθηση
αλγοριθμικού/διαδικαστικού
Προγραμματισμού σύμφωνα με τους Pillay & Jugoo (2006) εντοπίζονται μεταξύ άλλων: (α)
στην κατανόηση της αρχικοποίησης των μεταβλητών, καθώς και στην κατανόηση και
υλοποίηση προγραμματιστικών δομών επιλογής και επανάληψης, (β) στην κατανόηση των
διαφορών μεταξύ παρόμοιων συντακτικά εκφράσεων, όπως για παράδειγμα η διαφορά
μεταξύ του αλφαριθμητικού “200” από το αριθμητικό 200 και (γ) στην κατανόηση και τον
τρόπο χρήσης των δεικτών (pointers) και στον δυναμικό καταμερισμό μνήμης.
Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην εκμάθηση του
Προγραμματισμού, υπάρχουν και δυσκολίες που αφορούν τους διδάσκοντες και τον τρόπο
με τον οποίο αυτοί μεταφέρουν τη γνώση. Ο Kinnunen (2009) αναφέρεται σε τέτοιες
δυσκολίες που σχετίζονται με τις μεθόδους, τις διδακτικές πρακτικές, το πρόγραμμα
σπουδών ή τη διδακτέα ύλη. Στο ίδιο πνεύμα μία μελέτη του Dale (2006) κατέγραψε τα
προβλήματα και τα θέματα που τους δυσκολεύουν περισσότερο και τα κατηγοριοποίησε: (α)
σε ζητήματα επίλυσης και σχεδιασμού προβλημάτων, (β) σε γενικά θέματα
προγραμματισμού, όπως χρήση παραμέτρων, πινάκων, δεικτών, βρόχων και δομών
επιλογής, (γ) σε αντικειμενοστρεφείς δομές και (δ) στην ωριμότητα των μαθητών.
Σύμφωνα με τους Γρηγοριάδου κ.ά. (2009), οι αιτίες στις οποίες οφείλονται οι δυσκολίες
των μαθητών συνοψίζονται στις παρακάτω: (α) στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών
που έρχεται σε σύγκρουση με τις έννοιες που διδάσκονται στο μάθημα του
Προγραμματισμού, (β) στην εσφαλμένη αντίληψη των μαθητών για τις δυνατότητες του
Η/Υ και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, (γ) στη σημασιολογία και το συντακτικό μίας
γλώσσας προγραμματισμού που είναι πιο αυστηρά από τη φυσική γλώσσα με την οποία
εκφράζονται οι μαθητές στην καθημερινότητά τους, (δ) σε προσεγγίσεις που ακολουθούνται
στη διδακτική του Προγραμματισμού και δίνουν περισσότερο βάρος στο συντακτικό και τη
σημασιολογία μίας γλώσσας και λιγότερο σε βασικές προγραμματιστικές έννοιες, (ε) στα
προγραμματιστικά περιβάλλοντα που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές και τους
υποχρεώνουν να «μεταφράζουν»/κωδικοποιούν τη λύση ενός προβλήματος σε χαμηλού
επιπέδου προγραμματιστικές δομές, υιοθετώντας λεξιλόγιο και συντακτικό που δεν τους
είναι οικείο.
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι οι μαθητές αδυνατούν να καταλάβουν ουσιώδεις
έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό κατ’ επέκταση δημιουργεί πρόσθετο εμπόδιο στον
τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων. Κρίνεται, επομένως, απαραίτητο να
επαναξιολογήσουμε και να επανασχεδιάσουμε τη διδακτική του Προγραμματισμού στο
Λύκειο.
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Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
Στον πίνακα 1 γίνεται μία συγκριτική καταγραφή από τα πιο αντιπροσωπευτικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του Προγραμματισμού
σε μαθητές, σχετικά με την αναπαράσταση δεδομένων, που αυτά υποστηρίζουν. Τα
περισσότερα είναι γραφικά ή περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφικού μέρους με εντολές
κειμένου.

Microworlds
Pro

Easy Logo

Turttle Art

Star Logo TNT

Scratch-2

BYOB

App Inventor

Alice

Kodu

Game Maker

Πίνακας 1. Συγκριτική καταγραφή, σχετικά με την αναπαράσταση δεδομένων,
εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων. Όπου V=NAI, X=OXI, Λ=Λίστες,
Ο=Ουρές, Π=Πίνακες, Σ=Στοίβες, M=Maps, PQ=Priority Queues, *: 12 χρωματικές + 26
αλφαβητικές.
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Οπτικός Προγραμματισμός
Η εκμάθηση του Προγραμματισμού και η ανάπτυξη προγραμμάτων σε ένα περιβάλλον
οπτικού/γραφικού προγραμματισμού διαφέρουν από τις αντίστοιχες σε ένα περιβάλλον
προγραμματισμού κειμένου. Οι διαφορές είναι συντακτικές και εννοιολογικές. Ο οπτικός
προγραμματισμός χρησιμοποιεί οπτικό συντακτικό, δηλαδή εικόνες ή άλλες
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αναπαραστάσεις, όπως κουμπιά ή γραφικά. Το οπτικό συντακτικό συχνά περιλαμβάνει
οπτικά στοιχεία, όπως χρώμα, βάθος και χωροταξικό σημείο για να εννοιοποιήσει ένα
χαρακτηριστικό (Ahmad, 1999).
Όλα τα παραπάνω δομικά συστατικά είναι μορφές αναπαράστασης δεδομένων, των
οποίων ο μαθητής κατακτά τη σημασία και τον τρόπο οργάνωσης μέσα στο οπτικό
περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον χρησιμοποιεί οπτικές αναπαραστάσεις αντικειμένων,
μερικές φορές σε συνδυασμό με κείμενο, για να αποδώσει κάτι που διαφορετικά θα έπρεπε
να γραφεί σε κείμενο προγράμματος. Επίσης, ένα οπτικό περιβάλλον περιλαμβάνει
γραφικά εργαλεία και γραφικές τεχνικές για να αποδώσει τη δομή ενός προγράμματος και
τις δομές δεδομένων καθώς και για να αλληλεπιδρά με τον προγραμματιστή. Ο
προγραμματιστής δεν χρειάζεται να απομνημονεύει και να θυμάται κάθε φορά τις εντολές
που θα χρησιμοποιήσει.

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα με Πλακίδια
Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα με πλακίδια, ως εργαλεία εκμάθησης οπτικού
Προγραμματισμού, έχουν κερδίσει μεγάλο έδαφος τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για
περιβάλλοντα γραφικού προγραμματισμού, στα οποία οι εντολές έχουν τη μορφή
πλακιδίων (τουβλάκια ή blocks), με τα οποία οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν μία
αλληλουχία/πρόγραμμα, ενώνοντας το ένα πλακίδιο με το άλλο, όπως τα κομμάτια ενός
πάζλ. Τα πλακίδια, κυρίως μέσω του σχήματός τους, παρέχουν περιορισμούς στον τρόπο
σύνδεσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα τα ενώσουν με σωστό τρόπο, ώστε
να αποφευχθούν συντακτικά λάθη. Με αυτόν τον τρόπο η συνδεσμολογία και τα εργαλεία
που προσφέρονται στον μαθητή του δίνουν μία νύξη για το πού και πώς θα πρέπει να
τοποθετεί τις εντολές. Η διαδικασία προγραμματισμού σε αυτά τα περιβάλλοντα έχει τη
μορφή συρσίματος των πλακιδίων σε μία περιοχή σύνθεσης και συναρμολόγησής τους, ώστε
να δημιουργηθούν διαδικασίες και προγράμματα. Αν δύο πλακίδια δεν μπορούν να
συνδεθούν, επειδή τα σχήματά τους δεν ταιριάζουν, τότε πρόκειται για συντακτικό λάθος,
που το περιβάλλον δεν (πρέπει να) επιτρέπει. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να δομούν ένα
πρόγραμμα τοποθετώντας μία-μία τις εντολές και αποφεύγοντας τα συντακτικά λάθη.
Το σχήμα των πλακιδίων και ο τρόπος που συνδυάζονται δεν είναι το μόνο
χαρακτηριστικό που υπαγορεύει στους μαθητές πώς θα τα οικοδομήσουν. Το χρώμα κάθε
ομάδας πλακιδίων και ειδικά εμφωλευμένα πλακίδια είναι πρόσθετοι τρόποι αναγνώρισής
τους. Αυτό το χαρακτηριστικό των προγραμματιστικών περιβαλλόντων με πλακίδια τα
καθιστά κατάλληλα για τη διδασκαλία Προγραμματισμού σε αρχάριους μαθητές (Resnick et
al., 2009). Από την άλλη πλευρά, μερικοί ερευνητές είναι της άποψης ότι αυτή η προσέγγιση
δεν λύνει το πρόβλημα με το συντακτικό των γλωσσών προγραμματισμού, απλώς το
μεταθέτει (Parsons & Haden, 2007; Powers et al., 2007). Ωστόσο, τα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα με πλακίδια γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά από τους μαθητές, οι οποίοι τα
χαρακτηρίζουν πιο ενδιαφέροντα, πιο φιλικά και ελκυστικά (Armoni et al., 2015; Malan &
Leitner, 2007; Maloney et al., 2008; Weintrop & Wilensky, 2015a; Weintrop & Wilensky,
2015b; Wilson & Moffat, 2010).

Ο ρόλος των Δεδομένων στον Προγραμματισμό
Ο ακριβής ορισμός των δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γλώσσα
προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Ανεξάρτητα από αυτήν όμως, υπάρχουν νοητές
ομαδοποιήσεις των δεδομένων αυτών. Τόσο η κατανόηση των τύπων και των δομών
δεδομένων, όσο και η αναπαράστασή τους, είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή εκμάθηση
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του Προγραμματισμού. Είναι έννοιες με τις οποίες ο μαθητής έρχεται ή θα έπρεπε να
έρχεται σε επαφή από τα πρώτα κιόλας μαθήματα Προγραμματισμού.
Μία πρώτη κατηγοριοποίηση των δεδομένων είναι οι σταθερές και οι μεταβλητές. Οι
σταθερές είναι συγκεκριμένες τιμές, όχι απαραίτητα αριθμητικές, που ορίζονται μέσα σε ένα
πρόγραμμα. Οι μεταβλητές είναι θέσεις στη μνήμη του υπολογιστή, στις οποίες
καταχωρούνται τιμές, οι οποίες είναι δυνατόν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προγράμματος. Σημειώνουμε ότι στην Python οι μεταβλητές αντιμετωπίζονται με
διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, ενδέχεται να συναντήσουμε σε προγράμματα μεταβλητές των
οποίων οι τιμές δεν αλλάζουν, που ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως σταθερές.
Ο τύπος των δεδομένων εξαρτάται από το περιβάλλον προγραμματισμού. Οι πιο
συνηθισμένοι τύποι που αφορούν σταθερές και μεταβλητές είναι: (α) ακέραιος τύπος: για
την αναπαράσταση ακεραίων αριθμών, (β) πραγματικός τύπος: για την αναπαράσταση
πραγματικών αριθμών, (γ) λογικός τύπος: για την αναπαράσταση λογικών δεδομένων και
(δ) αλφαριθμητικός τύπος: για την αναπαράσταση αλφαριθμητικών δεδομένων. Ανάλογα
με το αν οι μεταβλητές έχουν μία απλή τιμή ή συνδυασμό τιμών, διακρίνονται σε απλές
μεταβλητές και σε δομές δεδομένων, δηλαδή αποθηκευμένα δεδομένα, οργανωμένα έτσι
ώστε να μπορούν να υποστούν συγκεκριμένες μόνο επεξεργασίες.

Αναπαράσταση Δεδομένων σε Κειμενικό Περιβάλλον
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν αποτελέσματα ερευνών σχετικών με
την αναπαράσταση δεδομένων σε κειμενικό περιβάλλον ως ένας δείκτης του τρόπου
κατανόησης των δεδομένων και της ικανότητας αναπαράστασής τους από την πλευρά των
μαθητών, προκειμένου να παρουσιαστεί μία πληρέστερη εικόνα των ζητουμένων της
παρούσας έρευνας.
Ξεκινώντας από την απλή εντολή εκχώρησης τιμής σε μία μεταβλητή, οι έννοιες που
πρέπει να αφομοιώσουν οι μαθητές διαφέρουν από τις προηγούμενες γνώσεις τους, όπως
π.χ. η αντίληψη που έχουν από τα Μαθηματικά. Σε μελέτη των Δουκάκη και Γρηγοριάδου
(2010), αναδεικνύεται αυτό το σημείο, μέσα από την ανάλυση της εννοιολογικής αλλαγής
της μεταβλητής στους μαθητές. Ένα από τα σημεία που επισημαίνονται είναι η εννοιολογική
διαφορά αναφορικά με την απόδοση τιμής στον προγραμματισμό με τη μαθηματική
ισότητα, για την οποία σημειώνεται ότι ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα που δεν ισχύει για
τον Προγραμματισμό. Επίσης, γίνεται αναφορά σε εφαρμογή αριθμητικών τελεστών σε
αλφαριθμητικές μεταβλητές και στη σύγχυση που πιθανόν να δημιουργηθεί στους μαθητές,
αν θεωρήσουν ότι όταν αποδώσουν μίαν ακέραια τιμή σε πραγματική μεταβλητή, αυτή θα
αποθηκευτεί ως ακέραια.
Δύσκολη υπόθεση είναι για τους μαθητές η κατανόηση της χρήσης λογικών τελεστών και
η χρήση λογικών μεταβλητών. Σε έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές της Γ’ Λυκείου στην
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, έγινε καταγραφή των δυσκολιών
των μαθητών σχετικά με τις λογικές διαδικασίες, τους τελεστές και τις μεταβλητές
(Αδαμόπουλος, 2010). Στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερη σημασία
χρειάζεται να δοθεί στο πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τον έλεγχο
των τιμών μεταβλητών με τη χρήση των λογικών τελεστών (ΚΑΙ, Ή και ΟΧΙ). Για
παράδειγμα: αναφέρεται η χρήση του τελεστή ΟΧΙ στην έκφραση «ΟΧΙ Α>10 στη θέση της
Α≤10, την ΟΧΙ (Β≥1 ΚΑΙ Β≤20) στη θέση της Β<1 Ή Β>20, την ΟΧΙ (Φ=“Α” Ή Φ=“Κ”) στη
θέση της Φ≠“Α” ΚΑΙ Φ≠“Κ”, και την ΟΧΙ (Υ=3 Ή Υ=5 Ή Υ=10) στη θέση της Υ≠3 ΚΑΙ Υ≠5
ΚΑΙ Υ≠10».
Σημαντικές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με τις σύνθετες δομές
δεδομένων. Σε έρευνα που έγινε σε μαθητές της Γ’ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος
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Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Βραχνός & Τζιμογιάννης, 2010),
μελετήθηκε ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την έννοια του πίνακα και οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν είναι σε θέση
να επισημάνουν την αναγκαιότητα της χρήσης των πινάκων σε αλγορίθμους που
επεξεργάζονται ομοειδή δεδομένα. Αποτιμήθηκε ότι οι μαθητές ήταν δύσκολο να
διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ του δείκτη ενός στοιχείου του πίνακα και της αντίστοιχης
τιμής. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών κατανοούν την έκφραση «A[i]» ως μία
οντότητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι δύο. Μία άλλη παρανόηση που κάνουν οι
μαθητές είναι ότι μία μεταβλητή συνοδεύεται από όλο το ιστορικό των τιμών που της έχουν
εκχωρηθεί (du Boulay, 1986).
Τα λάθη που κάνουν οι μαθητευόμενοι προγραμματιστές σε σχέση με την αναπαράσταση
δεδομένων σε κειμενικά περιβάλλοντα, όπως η Java, αυξάνουν σε συχνότητα, όταν
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αφηρημένους τύπους δεδομένων, για τους οποίους δεν
έχουν προσλαμβάνουσες από τον πραγματικό κόσμο και την καθημερινότητά τους (Chan
Mow, 2012). Επίσης, τους δυσκολεύουν οι δείκτες (pointers) και οι αναφορές.
Οι δομές δεδομένων και η αναπαράστασή τους είναι ένα αντικείμενο απαιτητικό όσο και
βασικό που δυσκολεύει τους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Διαχρονικά
συναντούν δυσκολία στην κατανόησή τους λόγω της φύσης τους. Πρόκειται για αφηρημένες
έννοιες και η προσέγγισή τους απαιτεί υψηλά επίπεδα αναλυτικής σκέψης και ικανότητας
επίλυσης προβλημάτων (Garcia & Al-Safadi, 2014). Αυτός είναι και ο λόγος που
δημιουργούν την ανάγκη για στοχευμένες διδακτικές παρεμβάσεις.
Μία δυσκολία που αντιμετωπίζει ο μαθητής από την αρχή της φοίτησής του στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η κατανόηση της έννοιας «μεταβλητή» ασχέτως του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται (Δεϊμέζης & Γυφτοδήμος, 2016).
Τέλος, η Περδικούρη (2016) επισημαίνει ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολία στην ονομασία
παραμέτρων και στο πέρασμα παραμέτρων/ορισμάτων, όταν γίνεται κλήση μίας
συνάρτησης μέσα σε ένα πρόγραμμα.
Γενικό συμπέρασμα είναι πως οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ένα εύρος δυσκολιών
στην κατανόηση και στην αναπαράσταση δεδομένων σε κειμενικά περιβάλλοντα. Ο βαθμός
κατανόησης των δεδομένων και της αναπαράστασής τους σε κειμενικά περιβάλλοντα
εμφανίζεται στις έρευνες ελλιπής, αν όχι μηδενικός. Θα ερευνηθούν στη συνέχεια τα ίδια
ζητούμενα στη χρήση περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού.

Αναπαράσταση Δεδομένων σε Οπτικό Περιβάλλον
Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση μελετών σχετικών με τη διδακτική του
Προγραμματισμού και την αναπαράσταση δεδομένων παρατηρήθηκε ότι τα τελευταία
χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι περισσότερες εστιάζουν στα οπτικά
περιβάλλοντα, κυρίως Scratch και λιγότερο App Inventor, Kodu Game Lab και Alice, ιδίως
όταν πρόκειται για διδασκαλία μαθητών.
Εργασίες που διερεύνησαν τον βαθμό κατανόησης και αναπαράστασης δεδομένων σε
γραφικά περιβάλλοντα πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές ηλικιακού εύρους που καλύπτει και
τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, Δημοτικό (Dongsoo et al., 2010; Wilson & Moffat, 2010;
Σεραλίδου, 2013), Γυμνάσιο και την αντίστοιχη βαθμίδα στο εξωτερικό (Grover & Pea, 2013;
Weintrop & Wilensky, 2015a; Weintrop & Wilensky, 2015b; Φουντουλάκη, 2011), Λύκειο
(Armoni et al., 2015; Σαρημπαλίδης, 2012; Φουντουλάκη, 2011; Χασανίδης & Μπράτιτσης,
2010) και Πανεπιστήμιο (Νικολός, 2010; Φεσάκης & Σεραφείμ, 2009).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας (MIT) και αφορούσε
τις προγραμματιστικές εμπειρίες νέων 8-18 ετών, σε μία περίοδο 18 μηνών, αναδείχθηκε η
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δυσκολία των μαθητών στη χρήση συγκεκριμένων δομών δεδομένων (Maloney et al., 2008).
Η χρήση εξεζητημένων δομών δεδομένων, όπως είναι οι μεταβλητές, οι τυχαίοι αριθμοί και
η λογική Boole, τις οποίες δύσκολα ανακαλύπτει από μόνος του ο μαθητής, αν δεν τις
διδαχθεί, δεν ήταν συχνή, αλλά αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου. Παρατηρήθηκε ότι
τέτοιου είδους διεργασίες και δομές δεν είναι εύκολο να αφομοιωθούν και να
χρησιμοποιηθούν από τους μαθητευόμενους χωρίς τις υποδείξεις και την καθοδήγηση ενός
διδάσκοντα.
Οι Φεσάκης και Σεραφείμ (2009) ερεύνησαν τη διδασκαλία του Scratch στους φοιτητές
του Τμήματος των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη χρήση του και
να παραγάγουν διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν οι φοιτητές αφορούσαν τη διάδραση, τη διαχείριση του ήχου, τον
συγχρονισμό και την κίνηση. Με μικρότερη συχνότητα παρουσιάστηκαν προβλήματα
σχετικά με την εκσφαλμάτωση, τις σκηνές, με διαδικαστικά, τις μεταβλητές και το σύρσιμο
αντικειμένων.
Έρευνα του Νικολού (2010) με χρήση του Scratch σε τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου
Πατρών, έδειξε ότι, αναφορικά με την αναπαράσταση δεδομένων, οι εκπαιδευόμενοι
συνάντησαν δυσκολίες στις μεταβλητές, ενώ χρησιμοποίησαν με μεγαλύτερη ευκολία τον
μηχανισμό μηνυμάτων.
Σε πτυχιακή εργασία, που εκπονήθηκε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετική με τη διδασκαλία οπτικού Προγραμματισμού με το
περιβάλλον Scratch σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (Φουντουλάκη, 2011), σημειώθηκε
ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν εύκολα με το προγραμματιστικό περιβάλλον και έμαθαν να
χρησιμοποιούν τις μεταβλητές και τις βασικές προγραμματιστικές δομές.
Συμπεράσματα για την αναπαράσταση δεδομένων μπορούμε να αντλήσουμε από την
εργασία του Σαρημπαλίδη (2012) για τη μελέτη της διδασκαλίας Προγραμματισμού σε
μαθητές της Α’ Λυκείου με Scratch. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο περίπου ισοπληθείς
ομάδες, μία πειραματική (με πολύ μικρή εμπλοκή του καθηγητή) και μία ομάδα ελέγχου (με
εισήγηση από τον καθηγητή). Η έρευνα σκόπευε να διερευνήσει τον βαθμό εκμάθησης του
Προγραμματισμού και να εντοπίσει δυσκολίες των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
οι μαθητές χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό έννοιες πολυνηματικού προγραμματισμού και
συγχρονισμού και σε ικανοποιητικό βαθμό έννοιες των δομών επιλογής και επανάληψης.
Μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν αρκετά μόνο από την πειραματική ομάδα. Όπως και σε
άλλες έρευνες, η χρήση τυχαίων αριθμών, λογικών δομών και διαχείρισης γεγονότων
χρησιμοποιήθηκαν πολύ λίγο. Από τα δομικά στοιχεία του Scratch χρησιμοποιήθηκαν σε
ικανοποιητικό βαθμό οι σκηνές, τα αντικείμενα και τα σενάρια, αλλά όχι οι μεταβλητές.
Η μελέτη της Σεραλίδου (2013) σε μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού σχολείου
στη Νίκαια σε διδασκαλία του Προγραμματισμού με το γραφικό προγραμματιστικό
περιβάλλον Kodu Game Lab, έδειξε ότι οι μαθητές χαρακτήρισαν το περιβάλλον Kodu
πρωτότυπο στην εμφάνιση και εύκολο στην κατανόηση, τη χρήση και τις διαδικασίες
επιλογής, τοποθέτησης και προγραμματισμού των αντικειμένων. Ένα σημαντικό στοιχείο
της έρευνας είναι ότι οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης που είχαν διδαχτεί κατά το προηγούμενο
σχολικό έτος Προγραμματισμό (με Scratch) έδειξαν ότι προτιμούν περισσότερο το Kodu και
ότι το βρήκαν ευκολότερο και πιο ενδιαφέρον.
Σημαντική είναι η εργασία των Armoni, Meerbaum-Salant και Ben-Ari (2015), σε 120
μαθητές, 15-16 ετών, από τέσσερα σχολεία στο Ισραήλ. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε πέντε
τμήματα, από τα οποία τα δύο δεν είχαν διδαχθεί στο παρελθόν Προγραμματισμό (ομάδα
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ελέγχου), ενώ στα άλλα τρία κάποιοι μαθητές είχαν διδαχθεί κατά το προηγούμενο έτος
Scratch (πειραματική ομάδα). Η μελέτη περιλάμβανε μία πεντάμηνη διδασκαλία
Προγραμματισμού στο γραφικό περιβάλλον Scratch, ακολουθούμενη από αξιολόγηση. Τα
αντικείμενα που διδάχτηκαν οι μαθητές ήταν μεταβλητές, δομή επιλογής, δομές
επανάληψης με σταθερό αριθμό επαναλήψεων και επαναλήψεις με λογικό έλεγχο. Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, ενώ για τα διδακτικά αντικείμενα των μεταβλητών
και της δομής επιλογής δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο
ομάδες, για τις δομές επανάληψης (σταθερών και μεταβλητών επαναλήψεων) υπήρξε
σημαντική διαφορά σε όλα τα γνωστικά επίπεδα, με την πειραματική ομάδα να πετυχαίνει
καλύτερες επιδόσεις. Από την ποιοτική ανάλυση προέκυψε ότι οι μαθητές είχαν
περιορισμούς στην κατανόηση των εννοιών, όπως μεταβλητές και έλεγχοι, και τις
κατανοούσαν κυρίως για το παράδειγμα που έκαναν, αλλά δεν μπορούσαν να τις
γενικεύσουν και σε άλλα παραδείγματα.
Μία συγκριτική μελέτη προγραμματιστικών περιβαλλόντων πραγματοποίησαν οι
Weintrop και Wilensky (2015) σε οπτικό περιβάλλον με πλακίδια (κυρίως Scratch και Alice),
σε κειμενικό περιβάλλον και σε ένα υβριδικό περιβάλλον, που συνδύαζε τα δύο, σε μαθητές
γυμνασίου σε πόλη των ΗΠΑ. Αναφορικά με τις μεταβλητές, η μελέτη έδειξε ότι δεν υπήρχε
στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών, ενώ για άλλα
προγραμματιστικά αντικείμενα όπως δομές επιλογής, διαδικασίες και επαναληπτικές δομές
η διαφορά υπέρ του γραφικού περιβάλλοντος ήταν σημαντική.

Σχήμα 1. Σύγκριση εκμάθησης Προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον και σε
περιβάλλον εντολών κειμένου (Weintrop & Wilensky, 2015)
Από την ανασκόπηση των ερευνών σε οπτικά και κειμενικά περιβάλλοντα
προγραμματισμού διαπιστώνουμε ότι δεν καταγράφονται σημαντικές διαφορές στα
ερευνητικά ζητούμενα. Ωστόσο, εντοπίζονται κάποιες διαφορές σε σχέση με άλλους
παράγοντες, όπως είναι η στάση των μαθητών απέναντι στα διαφορετικά περιβάλλοντα και
οι επιδόσεις τους. Τα οπτικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζονται από τους μαθητές, ειδικά
μικρότερων ηλικιών, με πολύ θετικό τρόπο. Τα θεωρούν φιλικά και ενδιαφέροντα, γεγονός
που διευκολύνει και προωθεί τη διδασκαλία του Προγραμματισμού.

Συμπεράσματα
Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε διερευνήθηκαν ο βαθμός κατανόησης
των δεδομένων και της ορθής αναπαράστασής τους σε διάφορα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα. Από τις έρευνες που μελετήθηκαν προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι ο
βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών είναι ελλιπής, ανεξαρτήτως του προγραμματιστικού
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περιβάλλοντος, κειμενικού ή οπτικού, που χρησιμοποίησαν. Επομένως, οι δυσκολίες που
συναντούν οι μαθητές ανάγονται όχι στον τύπο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος όσο
στη διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται. Για την αποτελεσματικότερη αναπαράσταση
των δεδομένων προτείνεται η ενίσχυση της διδακτικής τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
με στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών.
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Δυσκολίες μαθητών Δημοτικού με τη γλώσσα
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Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο
Πατρών

Περίληψη
Η εργασία αυτή περιγράφει τις δυσκολίες μαθητών της Ε΄ Δημοτικού κατά την εφαρμογή ενός
εκπαιδευτικού σεναρίου για την εκμάθηση του προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού
Scratch. Κάποιες από αυτές τις δυσκολίες υπήρχαν και στις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού,
ενώ άλλες εμφανίζονται στις σύγχρονες γλώσσες με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Οι δυσκολίες που
αντιμετώπισαν οι μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν σε αρχικές δυσκολίες, δυσκολίες στην βασική δομή
«για πάντα εάν» και δυσκολίες στις νέες δυνατότητες της γλώσσας Scratch 2.0. Τέλος, προτείνονται
κάποιες λύσεις για την διαχείριση αυτών των δυσκολιών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεναρίου.
Λέξεις κλειδιά: προγραμματισμός, Scratch, δυσκολίες

Εισαγωγή
Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής, είτε στο σπίτι ή στη
δουλειά. Για να μπορούν οι μαθητές να είναι έτοιμοι να συμμετέχουν τόσο στην αγορά
εργασίας όσο και στον ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται θα χρειαστούν ένα νέο σύνολο
δεξιοτήτων που ονομάστηκε «Υπολογιστική Σκέψη» (Wing, 2006; Berry, 2013). Η
υπολογιστική σκέψη είναι υπερσύνολο του προγραμματισμού, όμως, αναμφίβολα ο
προγραμματισμός είναι μια δεξιότητα που θα πρέπει να καλλιεργηθεί (Brennan & Resnick,
2012; Lye & Koch, 2014).
H γλώσσα προγραμματισμού Scratch έχει προτιμηθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς για
την διδασκαλία του προγραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα
σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», η γλώσσα
προγραμματισμού Scratch ήταν μία από τις εναλλακτικές γλώσσες για την ενότητα
«Προγραμματίζω τον υπολογιστή». Η ενότητα αυτή θα διδάσκονταν για 10 ώρες στην Ε’
Δημοτικού και για 12 ώρες στην Στ’ Δημοτικού. Στις οδηγίες διδασκαλίας για το Σχολικό
Έτος 2016-17 (Φ20/1835/222136/Δ1 – 28-12-2016) η Scratch εισάγεται στην ενότητα
«Προγραμματίζω τον υπολογιστή» η οποία καταλαμβάνει τέσσερις (4) διδακτικές ώρες στην
Ε΄ και την Στ΄ Δημοτικού με ενδεικτικές δραστηριότητες από την πλατφόρμα Αίσωπος.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο δέκα (10)
διδακτικών ωρών για την διδασκαλία του προγραμματισμού. Το εκπαιδευτικό σενάριο
είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την
Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη
(Επιμόρφωση Β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε.). Κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι
σημαντικό να γίνεται διερεύνηση των προηγούμενων αντιλήψεων των μαθητών, των
παρανοήσεων και των δυσκολιών που μπορεί να εμπλέκονται στην εκμάθηση του νέου
αντικειμένου (Komis, et al., 2013).
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 231-242, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Από τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας του προγραμματισμού είχε εμφανιστεί η ανάγκη
για τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές.
Κάποιες από αυτές τις δυσκολίες προκύπτουν από το συντακτικό της γλώσσας ενώ άλλες
μπορεί να προκύπτουν από την ερμηνεία των λέξεων της γλώσσας προγραμματισμού με
όρους φυσικής γλώσσας (Mayer, 1988). Στις συνηθισμένες δυσκολίες περιλαμβάνονται, η
ελλιπής κατανόηση της μηχανής που εκτελεί το πρόγραμμα (notional machine) και η χρήση
αναλογιών που δεν ανταποκρίνονται στην υπολογιστική έννοια αλλά σε παρόμοιες στην
καθημερινότητα ή σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η μεταβλητή στα μαθηματικά
(duBoulay, 1986). Μια σημαντική δυσκολία είναι η αντίληψη πως ο υπολογιστής είναι
αρκετά «ανθρώπινος» καθώς διερμηνεύει τα προγράμματα (Putnam et al., 1986). Κάθε
έννοια που εμπλέκεται στον προγραμματισμό εμφανίζει παρανοήσεις και δυσκολίες που
σχετίζονται ειδικά με αυτή (Κόμης, 2005).
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν οπτικό προγραμματισμό με
τον οποίο αποφεύγονται τα συντακτικά λάθη. Αυτή η προσέγγιση είναι και ένα από τα
βασικά πλεονεκτήματα της γλώσσας Scratch (Resnick et al., 2009). Όμως, πολλά από τα
υπόλοιπα προβλήματα συνεχίζουν να εμφανίζονται. Ακόμη και μεγαλύτεροι σε ηλικία
μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση προγραμματιστικών δομών (Σαρημπαλίδης, 2012)
και στην αρχικοποίηση μεταβλητών (Κατσούλας κ.α., 2013). Στο νέο περιβάλλον
προκύπτουν και νέες δυσκολίες. Οι αρχάριοι προγραμματιστές εμφανίζουν τη συνήθεια του
κατακερματισμού του κώδικά τους σε πολλά τμήματα που εκτελούνται ταυτόχρονα
(Meerbaum-Salant et al., 2011) και δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον ταυτόχρονο
χαρακτήρα του περιβάλλοντος (Maloney et al., 2010). Επίσης, εμφανίζουν την τάση να
διπλασιάζουν εντολές επαναλαμβάνοντας κώδικα που επιτελεί την ίδια λειτουργία (Moreno
& Robles, 2014).
Οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις που εμφανίζονται όταν μαθητές Δημοτικού
διδάσκονται τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch είναι το αντικείμενο της εργασίας. Στην
επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Στην τρίτη ενότητα
παρουσιάζονται οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις των μαθητών όπως αυτές εμφανίστηκαν.
Στην τελευταία ενότητα αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών.

Μεθοδολογία
Η έρευνα διεξήχθη κατά την διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών» σε δύο τμήματα της Ε΄ Τάξης. Για τα αντικείμενα της έρευνας
χρησιμοποιήθηκε βολική δειγματοληψία (Cresswell, 2002). Η δύναμη των τμημάτων
φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Δύναμη τμημάτων
Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Ε1

15

8

23

Ε2

12

11

23

Σύνολο

27

19

46

Τμήμα

Κανείς από τους μαθητές δεν είχε ασχοληθεί με κάποιου είδους προγραμματισμό, ενώ
είχαν διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση του υπολογιστή όπως είχε φανεί στις
δραστηριότητες που προηγήθηκαν πριν τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Κατά τη
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διάρκεια του σεναρίου σχημάτισαν ομάδες δύο ή τριών ατόμων, ενώ ένας μικρός αριθμός
μαθητών εργάστηκε ατομικά.
Πίνακας 2. Η δομή του εκπαιδευτικού σεναρίου
Διδακτι
κή ώρα

Τίτλος

1η

Εισαγωγή

2η

Όψεις

3η

Αλληλεπίδραση

4η

Μηνύματα

5η

Μεταβλητές

6η

Επανάληψη

7η

Δημιουργία νέων
εντολών

8η
9η – 10η

Κλώνοι
Δημιουργήστε το
δικό σας παιχνίδι

Περιγραφή
Εισαγωγή στο περιβάλλον της γλώσσας
Scratch
Εντολές που διαχειρίζονται την
εμφάνιση των αντικειμένων. Αρχικοποίηση
εμφάνισης.
Η αλληλεπίδραση υλοποιείται με την
εντολή «εάν … τότε…»
Αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων για
συγχρονισμό αντικειμένων.
Υλοποίηση σκορ για ένα παιχνίδι.
Αρχικοποίηση μεταβλητών.
Επανάληψη των εννοιών που έχουν
διδαχθεί.
Δημιουργία διαδικασιών από
υπάρχουσες εντολές με χρήση γεωμετρίας
χελώνας
Ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με κλώνους
Οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους
έργα με όσα γνωρίζουν.

Το σενάριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία της γλώσσας Scratch βασίστηκε στη
σειρά των εννοιών που προτάθηκε στο (Νικολός & Κόμης, 2010). Δύο λόγοι ωστόσο,
επέβαλαν την αναθεώρηση αυτής της προσέγγισης. Ο πρώτος είναι πως οι μαθητές δεν
μπορούν να ακολουθήσουν την προσέγγιση των φοιτητών. Ο δεύτερος λόγος είναι πως για
την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Scratch 2.0 η οποία περιλαμβάνει τη
δυνατότητα δημιουργίας εντολών και δημιουργίας κλώνων. Οι δύο αυτές δυνατότητες θα
πρέπει να αποτελούν αντικείμενα διδασκαλίας ακόμη και στους μαθητές Δημοτικού αφού
δίνουν τα εργαλεία για την αποφυγή του διπλασιασμού κώδικα. Η δομή του εκπαιδευτικού
σεναρίου φαίνεται στον Πίνακα 2.

Συλλογή δεδομένων
Για να διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του
σεναρίου καταγράφηκαν τα εξής δεδομένα, στο πλαίσιο της έρευνας βασισμένης στο
σχεδιασμό (Kafai, 2005):
1. Οι παρατηρήσεις του ερευνητή, στο πλαίσιο της συμμετοχικής παρατήρησης
(Cresswell, 2002).
2. Τα έργα των μαθητών, τόσο στην πορεία των μαθημάτων όσο και τα τελικά.
3. Στιγμιότυπα οθόνης από διδακτικά επεισόδια που παρουσίασαν ενδιαφέρον.
4. Καταγραφές οθονών από ορισμένους μαθητές για την παρατήρηση του τρόπου με
τον οποίο διαχειρίζονται τις δυσκολίες που συναντούν.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων. Άλλες δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και
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αφορούν το προγραμματιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο μαθητής π.χ.
περιστροφή αντικειμένων, δεν αναφέρονται στην παρούσα εργασία.

Οι δυσκολίες των μαθητών
Στην πρώτη υποενότητα περιγράφονται κάποια αρχικά λάθη των μαθητών. Στην δεύτερη
υποενότητα περιγράφονται οι δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στην βασική δομή «για πάντα
εάν». Στην τρίτη υποενότητα περιγράφονται οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν στα νέα
χαρακτηριστικά της γλώσσας Scratch δηλαδή στη δημιουργία νέων εντολών και στους
κλώνους.

Αρχικές δυσκολίες
Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές στη συγγραφή
προγραμμάτων στις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού είναι η εναρμόνισή τους με
το συντακτικό της γλώσσας. Τα συντακτικά λάθη αναγνωρίζονται από τους μεταφραστές με
αντίστοιχα μηνύματα λάθους, αλλά αυτή η δυσκολία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί και
τέτοια λάθη εμφανίζονται συχνά (McCall & Kolling, 2014). H γλώσσα προγραμματισμού
Scratch έχει ως βασικό πλεονέκτημα, ήδη από τις πρώτες εκδόσεις της, την αποφυγή
συντακτικών λαθών με χρήση εντολών-μπλοκ που συνδυάζονται μόνο με σωστούς
συντακτικά τρόπους (Maloney et al., 2004). Ωστόσο, στα πρώτα μαθήματα οι μαθητές
βάζουν τις εντολές σε κοντινές θέσεις αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές
συνδυάζονται (Σχήμα 1). Αυτή η δυσκολία αντιμετωπίστηκε εύκολα αλλά εμφανιζόταν
ξανά στην περίπτωση που οι μαθητές χρειαζόταν να κάνουν συνδυασμούς που δεν είχαν
ξανακάνει.

Σχήμα 1. Εντολές που δεν έχουν συνδυαστεί σωστά
Όπως και σε άλλες γλώσσες έτσι και στη Scratch, η κατανόηση εντολών με όρους
καθημερινότητας δημιουργεί προβλήματα στους αρχάριους προγραμματιστές. Η εντολή
«εάν βρίσκεσαι στα όρια, αναπήδησε» αλλάζει μόνο την κατεύθυνση του αντικειμένου και
όχι τη θέση του. Ωστόσο, οι μαθητές περιμένουν ότι η εντολή αυτή προκαλεί κάποια κίνηση
(Σχήμα 2).
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Σχήμα 2. Προσέγγιση εντολής με όρους καθημερινής γλώσσας

(α) Δύο απόλυτες εντολές
(β) Μία σχετική και μία απόλυτη εντολή
Σχήμα 3. Εντολές που το αποτέλεσμά τους αναιρείται
Καθώς η Scratch εκτελεί τις συνεχόμενες εντολές γρήγορα, είναι πιθανό το αποτέλεσμα
μιας εντολής να αναιρείται από την αμέσως επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές
δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους και εκφράζουν απορίες για τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς αποτελούν
συνεχόμενες εντολές «εμφανίσου» και «εξαφανίσου» (Σχήμα 3α). Την κατάσταση
δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο οι δύο τύποι εντολών της γλώσσας Scratch (Armoni &
Ben-Ari, 2013, σελ. 17), οι απόλυτες εντολές των οποίων η εκτέλεση δεν εξαρτάται από την
τρέχουσα κατάσταση (όπως η «όρισε τη μεταβλητή σε») και οι σχετικές εντολές των οποίων η
εκτέλεση εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση (όπως η «άλλαξε τη μεταβλητή κατά»)
(Σχήμα 3β).
Στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα των
οποίων η συμπεριφορά δεν μπορεί να προβλεφθεί μέχρι να εκτελεστεί το πρόγραμμα
(Armoni & Ben-Ari, 2013, σελ. 155). Η ταυτόχρονη εκτέλεση εντολών δυσκολεύει τους
μαθητές, ήδη από τις πρώτες προσπάθειες τους στην εκμάθηση προγραμματισμού. Ένα
παράδειγμα είναι το πρόγραμμα του Σχήματος 4. Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο το
πρόγραμμα να λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο μέχρι να συμβεί κάποια τροποποίηση σε
κάποιο άλλο σημείο του κώδικα.

Σχήμα 4. Κώδικας του οποίου η συμπεριφορά δεν μπορεί να προβλεφθεί

Δυσκολίες στην δομή «για πάντα εάν»
Μέχρι την έκδοση 1.4 της γλώσσας προγραμματισμού Scratch υπήρχε η εντολή «για πάντα
εάν», η οποία αποτέλεσε πηγή έντονου προβληματισμού και στην έκδοση 2.0 καταργήθηκε
ώστε οι χρήστες να χρησιμοποιούν την «για πάντα» με εμφωλευμένα ένα ή περισσότερα
«εάν» (https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Forever_If_()_(block)). Πρόκειται για μια δομή η
οικοδόμηση της οποίας φαίνεται να δυσκολεύει τους μαθητές σε αρκετά σημεία.
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Σχήμα 5. Εντολές χωρίς το απαραίτητο «για πάντα»
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι μαθητές δεν εισάγουν καθόλου την εντολή «για πάντα»
(Σχήμα 5), με αποτέλεσμα το πρόγραμμά τους να μην έχει την επιθυμητή συμπεριφορά. Αν
και η έλλειψη του «για πάντα» μοιάζει με αβλεψία, τα λάθη αυτά θυμίζουν τα «parallelism
bugs» που παρατηρήθηκαν ακόμη και σε γλώσσες προγραμματισμού που δεν
χαρακτηρίζονταν από ταυτόχρονη εκτέλεση εντολών, όπως η Basic. Οι μαθητές φαίνεται να
θεωρούν ότι η εντολή «εάν» περιμένει μέχρι η συνθήκη της να γίνει αληθής (Pea, 1986), μια
προσέγγιση που έρχεται σε συμφωνία με τη φυσική γλώσσα, π.χ. «Αν χιονίσει, θα κλείσουν
τα σχολεία». Κατά την εφαρμογή του σεναρίου σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα
επιλύθηκε με την συμβολή του εκπαιδευτικού αφού οι μαθητές δυσκολευόντουσαν να το
εντοπίσουν μέσα στον κώδικα.

Σχήμα 6. Λάθος σειρά εντολών «για πάντα» και «εάν»
Οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εμφώλευση των εντολών «για πάντα»
και «εάν». Αν και οι διαφορές στην εκτέλεση μεταξύ του «για πάντα» «εάν» σε σχέση με το
«εάν» «για πάντα» είναι σημαντικές (Lewis, 2013), οι μαθητές δεν μπορούν εύκολα να
εντοπίσουν το πρόβλημα που δημιουργείται (Σχήμα 6).
Στο σενάριο που εφαρμόστηκε, οι εμφωλευμένες δομές επιλογής δεν ήταν αντικείμενο
διδασκαλίας, ωστόσο ένας μαθητής που θέλησε να ελέγξει πολλά ενδεχόμενα κατέληξε σε
μια λύση εμφωλευμένων «εάν» τη ροή της οποίας είχε παρανοήσει (Σχήμα 7). Η
παρακολούθηση της ροής εκτέλεσης του προγράμματος παρουσιάζει δυσκολίες παρά τα
οπτικά βοηθήματα που παρέχει ο οπτικός τρόπος προγραμματισμού (Νικολός & Κόμης,
2011).
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Σχήμα 7. Εμφωλευμένες «εάν» αντί για «εάν αλλιώς»
Στο Σχήμα 8 φαίνονται και άλλα παραδείγματα παρανόησης της ροής του
προγράμματος. Στο παράδειγμα του Σχήματος 8α η εξαφάνιση είναι στιγμιαία και δεν είναι
ορατή στον προγραμματιστή αφού στην επόμενη επανάληψη του «για πάντα» το
αντικείμενο εμφανίζεται αμέσως ξανά. Στο παράδειγμα του Σχήματος 8β, η διαγραφή του
κλώνου θα έπρεπε να γίνει μέσα στην εντολή «εάν» και όχι έξω από αυτή. Ειδικά σε αυτό το
πρόγραμμα το αποτέλεσμα της εντολής «Όταν ξεκινήσει ο κλώνος» δεν είναι ορατό στον
αρχάριο προγραμματιστή γιατί ο κλώνος δημιουργείται και διαγράφεται πολύ γρήγορα,
δημιουργώντας προβλήματα στην κατανόηση της συμπεριφοράς του προγράμματος.

(α) Λάθος στην εντολή «εμφανίσου»

(β) Λάθος στην εντολή
«διάγραψε αυτόν τον κλώνο»

Σχήμα 8. Προβλήματα στη ροή του προγράμματος
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Λόγω της συνήθειας του κατακερματισμού του κώδικα (Meerbaum-Salant et al., 2011) οι
μαθητές φαίνεται πως προβληματίζονται στο να παρακολουθήσουν τις εντολές που
εκτελούνται ταυτόχρονα. Έτσι για παράδειγμα το «για πάντα» στο «Όταν το πλήκτρο
[space] πατηθεί» αναιρεί το αποτέλεσμα του εξαφανίσου που γίνεται υπό συνθήκη (Σχήμα
9). Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται το πλήκτρο space (κενό) για αρχικοποίηση. Η
εντολή «εμφανίσου» θα μπορούσε να εισαχθεί κάτω από την πράσινη σημαία. Παρόλα αυτά
οι μαθητές δείχνουν να προτιμούν λύσεις με εξωτερικά γεγονότα σε αρκετές περιπτώσεις,
όπως είχε παρατηρηθεί και στο (Nikolos & Komis, 2015).

Σχήμα 9. Εντολές που εκτελούνται ταυτόχρονα

Δυσκολίες στις νέες εντολές και τους κλώνους
Όταν οι μαθητές διδάχθηκαν την έννοια των νέων εντολών που μπορούν να ορίσουν οι
ίδιοι αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Αυτό που εμφανίστηκε συχνότερα στα δεδομένα
της παρούσας έρευνας ήταν η σύγχυση του μπλοκ της κλήσης της εντολής με το μπλοκ του
ορισμού (Σχήμα 10).

Σχήμα 10. Σύγχυση του μπλοκ κλήσης με το μπλοκ ορισμού
Όταν οι μαθητές διδάχθηκαν την έννοια των κλώνων, ήρθαν αντιμέτωποι με παιχνίδια
που απαιτούσαν πολλά όμοια αντικείμενα. Η πρώτη τους αντίδραση ήταν να τα
αντιμετωπίσουν όπως ήδη γνώριζαν, δημιουργώντας αντίγραφα των αντικειμένων. Στην
πορεία, ενώ ήδη είχαν χρησιμοποιήσει κλώνους, για να δημιουργήσουν περισσότερα ίδια
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αντικείμενα αντί να αλλάξουν τον αριθμό των κλώνων επέμεναν να κάνουν διπλασιασμό
των αντικειμένων (Σχήμα 11).

Σχήμα 11. Αντίγραφα αντικειμένων αντί κλώνων
Στην κατανόηση των προγραμμάτων με κλώνους αντιμετώπισαν επίσης μεγάλες
δυσκολίες επειδή στη γλώσσα Scratch οι κλώνοι δημιουργούνται σχετικά αργά και
ταυτόχρονα μπορεί κάποιοι να διαγράφονται, π.χ. τα ποντίκια τα τρώει η γάτα. Έτσι στους
μαθητές δίνεται η εντύπωση ότι οι κλώνοι δημιουργούνται και διαγράφονται με αυθαίρετο
τρόπο. Το γεγονός πως δοκίμαζαν μεγάλο αριθμό από κλώνους για να πειραματιστούν δεν
βοήθησε στην κατανόηση της λειτουργίας των κλώνων (Σχήμα 12).

Σχήμα 12. Δημιουργία κλώνων
Οι μαθητές επίσης προβληματίζονται στα ονόματα που δίνουν στα μηνύματα (Nikolos &
Komis, 2015), τις μεταβλητές και τις νέες εντολές (Σχήμα 13). Σε αυτό το σημείο σημειώνεται
πως οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν αλλάξανε το όνομα κάποιου αντικειμένου που ήδη
είχε όνομα ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικό, όπως παρατηρήθηκε και από τους Moreno
& Robles (2014) .

Σχημα 13. Μη αντιπροσωπευτικά ονόματα
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Στην ενότητα αυτή περιγράφηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές της Ε΄
Δημοτικού ενός Δημοτικού Σχολείου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ενός σεναρίου
εκμάθησης Scratch, 10 ωρών.

Τρόποι αντιμετώπισης
Η παρούσα έρευνα έγινε στο πλαίσιο μιας έρευνας βασισμένης στο σχεδιασμό που αφορά
την ανάπτυξη της προγραμματιστικής ικανότητας μαθητών με χρήση οπτικών γλωσσών
προγραμματισμού. Οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν σε αυτόν τον κύκλο υλοποίησης θα
αποτελέσουν το εφαλτήριο για την προσέγγιση του επόμενου κύκλου (Barab & Squire, 2004).
Βασικό στοιχείο στον επόμενο κύκλο θα αποτελέσουν οι ομάδες εντολών (chunks).
Τέτοιες ομάδες εντολών υπήρχαν και στο σενάριο που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα
(Σχήμα 14), ωστόσο όταν οι μαθητές αντιμετώπιζαν πρόβλημα δινόταν έμφαση σε κάθε
εντολή ξεχωριστά, ακολουθώντας την αναπαράσταση που αποκτούν οι αρχάριοι
προγραμματιστές οι οποίοι διαβάζουν τον κώδικα γραμμή-γραμμή. Αντίθετα, οι έμπειροι
προγραμματιστές προσεγγίζουν τον προγραμματισμό έχοντας οικοδομήσει ομάδες εντολών
με σημασιολογική λειτουργία (Hoc, 2015, σελ. 107). Οι κάρτες Scratch (Scratch cards), ένα
εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας από την επίσημη ιστοσελίδα του λογισμικού,
περιέχουν ομάδες εντολών που επιτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Σε αυτή την
προσέγγιση έχει δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση με την έκδοση αντίστοιχου βιβλίου (Rusk,
2016).

Σχήμα 14. Τυπικός κώδικας αντικειμένων παιχνιδιού
Η βασική δραστηριότητα του σεναρίου όπως αυτό σχεδιάστηκε ήταν η δημιουργία
κώδικα από τους μαθητές με βάση φύλλα εργασιών. Ωστόσο, φαίνεται πως η προσέγγιση
αυτή πρέπει να εμπλουτιστεί με άλλες δραστηριότητες, διαφόρων τύπων (Κορδάκη &
Ψώμος, 2012).
Κάποια από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην παρούσα μελέτη θα
αντιμετωπιστούν στον επόμενο κύκλο εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου. Ωστόσο,
κάποια από τα εμπόδια που αναφέρθηκαν είναι πιθανόν να παραμείνουν και να χρειαστεί
περαιτέρω διερεύνηση των εμποδίων στην εκμάθηση του προγραμματισμού και των
στρατηγικών που εφαρμόζουν οι μαθητές προκειμένου να τα ξεπεράσουν.
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Περίληψη
Η ραγδαία και συνεχής ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχει
οδηγήσει στην ευρεία χρήση πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην ανοιχτή
πρόσβαση στη γνώση (Web 2.0). Στην παρούσα εργασία καταγράφεται η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός
MOOC (Massive Online Open Course), από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch το οποίο
απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση του συνολικού έργου.
Η δημιουργία του MOOC βασίστηκε στην ταυτόχρονη ενασχόληση έξι ομάδων, στις οποίες ανατέθηκαν
δύο διαφορετικές δραστηριότητες, όσον αφορά τη δημιουργία των επιμέρους κεφαλαίων του Scratch
και μίας παράλληλης δραστηριότητας σχετικής με τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων βίντεο.
Τα αποτελέσματα στα οποία εστιάζουμε αφορούν το είδος της συνεργασίας και τα συνεργατικά
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας των εν λόγω βίντεο-μαθημάτων. Η
γενική εντύπωση των φοιτητών για την διαδικασία του έργου είναι πολύ καλή και αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι τη θεώρησαν οργανωμένη, αποτελεσματική, δημιουργική και καινοτόμα. Τα
μαθήματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο που καθίστανται εύληπτα, φιλικά και πλήρως
επεξηγηματικά προς τους χρήστες με πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων. Τα βίντεο που
παρήχθησαν είναι ελεύθερα προς χρήση για όλη την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.
Λέξεις κλειδιά: MOOC, Scratch, ευχρηστία, μαθήματα, βίντεο.

Εισαγωγή
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη των 18 μεταπτυχιακών
φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., όπως αυτή προέκυψε κατά τη δημιουργία
ενός MOOC σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch, και το οποίο απευθύνεται σε
παιδιά Γυμνασίου. Η αξιολόγηση εμπειρίας των χρηστών έγινε σε δυο φάσεις συλλέγοντας
πληροφορίες για την προσλαμβάνουσα εμπειρία των μελών του έργου, μέσω δύο
συνεντεύξεων των 15 μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα
στην αρχή και στο τέλος του έργου.
Το Scratch είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε από
το ομώνυμο έργο στο MIT Media Lab. Διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού με την
οποία καθιστά πιο προσιτό τον προγραμματισμό στα παιδιά και στους εφήβους,
επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική (Scratch, 2016). Ο όρος
MOOC (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο χώρο
της εκπαίδευσης το 2008 στη συνομιλία των Καναδών καθηγητών πανεπιστημίου George
Siemens και David Cormier (About MOOCs, 2013). Πρόκειται για διαδικτυακά μαθήματα
τα οποία αποσκοπούν στην ανοικτή πρόσβαση και στη μαζική συμμετοχή στη γνώση μέσω
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 243-252, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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του διαδικτύου. Στην παρούσα εργασία, η δημιουργία του διαδικτυακού μαθήματος
πραγματοποιήθηκε με την ταυτόχρονη ενασχόληση των έξι ομάδων με δύο διαφορετικές
δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε τη δημιουργία των επιμέρους
κεφαλαίων του Scratch και η δεύτερη συσχετιζόταν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
παραγόμενων βίντεο. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη κατά
τη διαδικασία δημιουργίας των εν λόγω βίντεο - μαθημάτων.
Τα τελευταία χρόνια η εμπειρία του χρήστη (user experience, UX) αποτελεί κρίσιμο
παράγοντα στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή (HCI) και στο
σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών εφαρμογών. Συγκεκριμένα, έχει αναγνωριστεί ως ένα πολύ
χρήσιμο εργαλείο για την αποδοχή των διαδραστικών συστημάτων (interactive systems),
τεχνολογιών όπως φορητών συσκευών αφής και του παγκόσμιου ιστού, σε συνδυασμό με τη
συνεχή εμφάνιση εφαρμογών οι οποίες εξυπηρετούν διάφορες πτυχές της ανθρώπινης
δραστηριότητας όπως η εργασία, η εκπαίδευση και η ενημέρωση. Η αξιολόγηση εμπειρίας
χρήστη είναι μια δραστηριότητα η οποία εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των
διαδραστικών συστημάτων, εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο το σύστημα ικανοποιεί τις
γνώσεις, τις ικανότητες καθώς και τις προσδοκίες των χρηστών.
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλά συνέδρια, ημερίδες και παρόμοιες
δραστηριότητες με σκοπό να κατανοηθεί καλύτερα η αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη (Law et
al. 2006; Law et al. 2007). Η θεώρηση της εμπειρίας του χρήστη ποικίλει μεταξύ των
ερευνητών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με αυτή. Οι Law et al. (2009)
κατέγραψαν ορισμούς που έχουν δοθεί για τον όρο, διερευνώντας τις απόψεις 275
ερευνητών και επαγγελματιών που μελετούν τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας του χρήστη.
Ακόμα, πολλές μελέτες αξιολογούν την εμπειρία του χρήστη μέσα από τον τρόπο που βιώνει
και αξιολογεί διαδραστικά προϊόντα στην πάροδο του χρόνου (Karapanos, 2013).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εστιάσουμε στα αποτελέσματα που αφορούν το
είδος της συνεργασίας και τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη
διαδικασία δημιουργίας του MOOC, ώστε να κατανοήσουμε τη στάση των φοιτητών σε
σχέση με την κατασκευή ενός τέτοιου εργαλείου. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό
υπόβαθρο της εργασίας και ακολουθεί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή
του MOOC. Στην συνέχεια αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι εργασίες των φοιτητών, με
έμφαση στην ανάλυση των αρμοδιοτήτων κάθε ομάδας, καθώς και στις μεθόδους που
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του έργου. Έπειτα, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης της συνολικής εμπειρίας των χρηστών και της ευχρηστίας
της κατασκευής. Τέλος, πραγματοποιείται η ανάλυση και η ερμηνεία των απαντήσεων.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Ο όρος Web 2.0 αναφέρεται σε μία δεύτερη γενιά διαδικτύου η οποία επιτρέπει τη
συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των χρηστών, τη δημιουργικότητα, τη
συνεργατική μάθηση, την ασύγχρονη αλλά και την εξ αποστάσεως μάθηση. Έχουν
αναπτυχθεί εργαλεία όπως ιστολόγια, μικροιστολόγια, wikis, λογισμικό υποστήριξης της
συνεργασίας, λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού δομισμού η γνώση δημιουργείται από τους
εκπαιδευόμενους μέσα στο πλαίσιο και ως αποτέλεσμα της κοινωνικής διάδρασης. Σύμφωνα
με τη θεωρία του κονεκτιβισμού η γνώση βασίζεται σε ένα δίκτυο από κόμβους και
συνδέσεις που αναδιαμορφώνονται και επανασυνδέονται δημιουργώντας νέα γνώση (Web
2.0 in Learning, 2016). Η γνώση είναι κατανεμημένη στο πλαίσιο ενός δικτύου, κοινωνική,
βασίζεται στην τεχνολογική εξέλιξη, την αναγνώριση και την ερμηνεία προτύπων. Οι
κοινωνικές εποικοδομητικές προσεγγίσεις ενισχύονται ιδιαίτερα από τα Web 2.0 εργαλεία,
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ως μηχανισμοί διαμεσολάβησης μεταξύ των συνεργαζόμενων μαθητών (και ειδικά εκείνων
που δουλεύουν από διαφορετικά μέρη και ώρες), και μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Οι
εκπαιδευόμενοι δεν αλληλεπιδρούν μόνο με τα γνωστικά αντικείμενα και τις θεωρίες αλλά
μπορούν να αλληλεπιδράσουν και μεταξύ τους, απευθείας μέσω κοινωνικών δικτύων όπως
twitter, blogs, facebook (Web 2.0 in Learning, 2016).
Τα σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα με τα οποία ασχολούνται οι ερευνητές και οι
μελετητές της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας αφορούν τη βέλτιστη
ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών εργαλείων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία και
τη σωστή αξιοποίηση των σύγχρονων δικτύων μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν
πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες οι οποίες εξετάζουν το κατά πόσο κρίνεται
αποτελεσματική η δημιουργία ενός MOOC ως μέθοδος διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον
Griesbaum (2014) η κατασκευή ενός MOOC αποτελεί αυθεντικό και πολύπλοκο μαθησιακό
έργο και αντιστοιχεί σε ένα σενάριο συνεργατικής μάθησης.
Ο σκοπός είναι να ερευνηθεί η αξία της κατασκευής ενός MOOC ως μέθοδος διδασκαλίας
κατά την οποία οι φοιτητές/μαθητές αναλαμβάνουν να συντάξουν, να εφαρμόσουν, να
εκτελέσουν και να αξιολογήσουν ένα MOOC. Τα ερωτήματα που προσπαθούμε να
απαντήσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο σχετίζονται με τη στάση των φοιτητών απέναντι
στην κατασκευή και δημιουργία ενός MOOC και πως αυτή επηρεάζεται από την μεταξύ
τους συνεργασία. Οι φοιτητές με τις αντίστοιχες ομάδες που συγκροτούν βρίσκονται σε ένα
αέναο βρόγχο εναλλάσσοντας θέσεις μεταξύ εποπτεύοντος και εποπτευόμενου, όσον αφορά
τη δημιουργία του MOOC.

Μέθοδος
Οι 18 μεταπτυχιακοί φοιτητές του εαρινού εξαμήνου 2015-2016 στα πλαίσια του μαθήματος
“Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση” ανέλαβαν τη δημιουργία ενός
Massive Online Open Course με θέμα το Scratch, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές
Γυμνασίου. Το συνολικό έργο πραγματοποιήθηκε με την χρήση ενός wiki, το οποίο έδωσε τη
δυνατότητα στους φοιτητές να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν και να επεξεργαστούν
το υλικό που παρήγαγαν. Η διεύθυνση του wiki είναι http://learn20.wikispaces.com/.

Εργασίες και αρμοδιότητες των φοιτητών
Οι 18 μεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των τριών ατόμων. Κάθε ομάδα
ανέλαβε μία κάθετη δραστηριότητα, η οποία αφορούσε τη δημιουργία βίντεο-μαθημάτων
για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του Scratch, και μία οριζόντια δραστηριότητα, η οποία
αφορούσε μία συγκεκριμένη ευθύνη για το έργο. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο
τρόπος με τον οποίο κατανεμήθηκαν οι κάθετες και οριζόντιες δραστηριότητες στις έξι
ομάδες.
Οι αρμοδιότητες της κάθε ομάδας ήταν αυτόνομες, αλλά ταυτόχρονα
αλληλοεξαρτώμενες, αφού υπήρχε έλεγχος στα πλαίσια της συνεργασίας. Ο σκοπός της
ομάδας περιεχομένου ήταν να επιβλέπει και να συντονίζει το περιεχόμενο των κεφαλαίων
των βιντεομαθημάτων για το Scratch, τα παραδείγματα κτλ., να αξιολογεί την πορεία των
κεφαλαίων έτσι ώστε να μην πραγματοποιούνται αλληλοκαλύψεις και να προσφέρει
ανάδραση σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος για την εξέλιξη του έργου. Κάθε 2 εβδομάδες
κατέθετε report με την πρόοδο των ομάδων στις κάθετες δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 1).
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Πίνακας 1. Κάθετες και οριζόντιες δραστηριότητες
Κάθετη Δραστηριότητα

Οριζόντια Δραστηριότητα

1) Κεφάλαιο 1 (Έλεγχος)

Ομάδα περιεχομένου

2) Κεφάλαιο 2 (Λίστες)

Ομάδα τεχνικής διαχείρισης

3) Κεφάλαιο 3 (Μεταβλητές)

Ομάδα αξιολόγησης εμπειρίας

4) Κεφάλαιο 4 (Κίνηση)

Ομάδα στυλ παρουσίασης

5) Κεφάλαιο 5 (Περιβάλλον, σκηνή και αντικείμενα)

Ομάδα επεξεργασίας βίντεο

6) Κεφάλαιο 6 (Εμφανίσεις και Ήχος)

Ομάδα προεργασίας υλικού

Ο σκοπός της ομάδας τεχνικής διαχείρισης της πλατφόρμας ήταν να ελέγξει τις
προδιαγραφές, την εγκατάσταση, την ρύθμιση και τις απαιτήσεις της πλατφόρμας. Ο
σκοπός της ομάδας στυλ παρουσίασης ήταν να προτείνει 5-10 εναλλακτικές μορφές για τις
παρουσιάσεις, τη δημιουργία σεναρίου και να πραγματοποιήσει ψηφοφορία για την
επιλογή του στυλ. Ο σκοπός της ομάδας επεξεργασίας των βίντεο ήταν να προτείνει επιλογές
για τις λήψεις, την κάμερα, τα φώτα, το screen monitoring και τις προδιαγραφές των βίντεο.
Ο σκοπός της ομάδας προεργασίας υλικού ήταν να προτείνει υλικό, σχετικούς συνδέσμους
και σχετικές πηγές για κάθε κεφάλαιο αλλά και πηγές πληροφοριών για το υπό μελέτη
αντικείμενο. Συμπληρωματικά έπρεπε να δημιουργεί λίστα με τους πιο χρήσιμους
συνδέσμους και πηγές. Ο σκοπός της ομάδας αξιολόγησης εμπειρίας ήταν να συλλέξει
πληροφορίες για την προσλαμβάνουσα εμπειρία των μελών του έργου, να καταγράφει και
να δημοσιεύει τα προβλήματα, να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις, να αξιολογήσει τη
συνολική εμπειρία και να προετοιμάσει μία ανεπίσημη παρουσίαση του ιστορικού του
έργου.
Για την ποιοτική αξιολόγηση του έργου πραγματοποιήθηκαν δύο ατομικές συνεντεύξεις
των 15 μεταπτυχιακών φοιτητών από τους 18 φοιτητές που ήταν αρχικά καθώς οι υπόλοιποι
3 αποτελούσαν την ομάδα αξιολόγησης εμπειρίας. Οι συνεντεύξεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν μία στην αρχή και μία στο τέλος του έργου αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις
και οι υπάρχουσες απαντήσεις στις δύο συνεντεύξεις ήταν οι εξής:
Σε ποια ομάδα ανήκετε;
Κάθετη Δραστηριότητα/Οριζόντια Δραστηριότητα
1. Κεφάλαιο 1/ Ομάδα Περιεχομένου
2. Κεφάλαιο 2/ Ομάδα τεχνικής διαχείρισης
3. Κεφάλαιο 3/ Ομάδα Αξιολόγησης Εμπειρίας
4. Κεφάλαιο 4/ Ομάδα στυλ παρουσίασης
5. Κεφάλαιο 5/ Ομάδα επεξεργασίας βίντεο
6. Κεφάλαιο 6/ Ομάδα προεργασίας υλικού
Ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας;
1. Η δημιουργία ενός Mooc.
2. Η δημιουργία online μαθημάτων.
Τι είναι το MOOC;
1. Massive Open Online Course.
2. Διαδικτυακά μαθήματα τα οποία σκοπεύουν σε συμμετοχή χωρίς όρια και ανοικτή
πρόσβαση μέσω διαδικτύου.
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Τι είναι το Scratch;
1. Το Scratch είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού.
2. Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού.
3. Λογισμικό.
Τι είναι το Web 2.0;
1. Νέα γενιά παγκόσμιου ιστού η οποία εστιάζει στο χρήστη, στη σχεδίαση λογισμικού,
που εξαρτάται κυρίως από τους χρήστες του, και στο περιεχόμενο, το οποίο είναι
αποτέλεσμα συνεισφοράς χιλιάδων χρηστών.
2. Μια φράση που εφευρέθηκε για να περιγράψει μια προτεινόμενη δεύτερη γενιά
υπηρεσιών οι οποίες βασίζονται στο διαδίκτυο - όπως ιστοτόποι κοινωνικής
δικτύωσης (social networking sites), wiki, εργαλεία επικοινωνίας, που δίνουν
έμφαση στην ηλεκτρονική συνέργεια και ανταλλαγή μεταξύ των χρηστών.
Ποιος είναι ο σκοπός σας ως ομάδα;
1. Η δημιουργία ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου για το μάθημα Scratch.
Πώς σκοπεύετε να εργαστείτε συνεργατικά και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε για
να συνεργαστείτε;
1. Το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει ένα συγκεκριμένο θέμα
της συνολικής εργασίας.
2. Όλα τα μέλη της ομάδας εργάζονται σε κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα της
συνολικής εργασίας.
3. Και τα δύο.
Εργαλεία
1. e-mail
2. Viber
3. Google docs
4. Dropbox
5. facebook
Η ποσοτική αξιολόγηση του έργου βασίστηκε στις απαντήσεις των 18 μεταπτυχιακών
φοιτητών σε δύο ερωτηματολόγια, τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν στο τέλος του έργου.
Το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορούσε την αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας (UEQ, 2016)
ενώ το δεύτερο αφορούσε την αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήματος που
χρησιμοποίησαν (USE, 2016).

Αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη
Για να αξιολογηθεί η εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιήθηκαν το Ερωτηματολόγιο
Εμπειρίας Χρήστη (User Experience Questionnaire), το οποίο η ομάδα αξιολόγησης
εμπειρίας χρήστη μετέφρασε από την αγγλική του έκδοση, και το αντίστοιχο φύλλο
εργασίας Excel που προσφέρεται για την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων.
Το ερωτηματολόγιο εμπειρίας χρήστη περιέχει 26 ερωτήσεις οι οποίες ομαδοποιούνται στις
παρακάτω έξι κατηγορίες:
 Ελκυστικότητα (Attractiveness): Γενική εντύπωση για το προϊόν. Αρέσει ή όχι
στους χρήστες το προϊόν; Σε αυτή την κλίμακα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις
1,12,14,16,24,25.
 Αποδοτικότητα (Efficiency): Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν
γρήγορα και αποτελεσματικά; Η διεπαφή χρήστη μοιάζει οργανωμένη; Μπορούν οι
χρήστες να λύσουν τις εργασίες τους χωρίς άσκοπη προσπάθεια; Σε αυτή την
κλίμακα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 9,20,22,23.
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Ευκρίνεια (Perspicuity): Είναι εύκολο να γίνει κατανοητό πως χρησιμοποιείται το
προϊόν; Είναι εύκολο να εξοικειωθεί ο χρήστης με το προϊόν; Σε αυτή την κλίμακα
αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 2,4,13,21.
 Αξιοπιστία (Dependability): Αισθάνεται ο χρήστης ότι έχει τον έλεγχο της
αλληλεπίδρασης; Είναι η αλληλεπίδραση με το προϊόν ασφαλής; Σε αυτή την
κλίμακα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 8,11,17,19.
 Διέγερση (Stimulation): Είναι ενδιαφέρουσα και συναρπαστική η χρήση του
προϊόντος; Δίνει κίνητρα στον χρήστη για την περαιτέρω χρήση του προϊόντος; Σε
αυτή την κλίμακα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 5,6,7,18.
 Καινοτομία (Novelty): Είναι ο σχεδιασμός του προϊόντος καινοτόμος και
δημιουργικός; Προκαλεί την προσοχή του χρήστη; Σε αυτή την κλίμακα
αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 3, 10, 15, 26.
Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα από 1 έως 7. Η στατιστική ανάλυση του
ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμακα από -3 έως +3, κάνοντας την αντιστοίχηση
που φαίνεται στον Πίνακα 2. Δηλαδή, η στάθμη «1» αντιπροσωπεύει την στάθμη «-3», η
στάθμη «4» την στάθμη «0» και η στάθμη «7» την απάντηση «+3».
Πίνακας 2. Οι κλίμακες του ερωτηματολογίου UEQ

Δημιουργική

-3

-2

-1

0

1

2

3

1

2

3

4
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7

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Πληκτική

Στην στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου η στάθμη «-3» αντιπροσωπεύει την πιο
αρνητική απάντηση, η στάθμη «0» την ουδέτερη απάντηση και η στάθμη «+3» την πιο
θετική απάντηση. Σύμφωνα με την πρότυπη ερμηνεία της κλίμακας οι τιμές μεταξύ -0,8 και
+0,8 αντιπροσωπεύουν μία ουδέτερη αξιολόγηση της αντίστοιχης κλίμακας, οι τιμές που
είναι μεγαλύτερες του +0,8 αντιπροσωπεύουν μια θετική αξιολόγηση και οι τιμές που είναι
μικρότερες του -0,8 αντιπροσωπεύουν μια αρνητική αξιολόγηση.

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστήματος
Για την αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο
"USE", το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική μέτρηση των σημαντικότερων
διαστάσεων της ευχρηστίας μιας διεπαφής. Περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, στις οποίες οι
χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες στάθμες συμφωνίας (Likert Scale):
 «διαφωνώ απόλυτα»,
 «διαφωνώ»,
 «ουδέτερος/η»,
 «συμφωνώ»,
 «συμφωνώ απόλυτα».
Οι στάθμες αυτές αντιστοιχούνται στα νούμερα 1 έως 5, όπου το «1» αντιστοιχεί στο
«διαφωνώ απόλυτα» και το «5» στο «συμφωνώ απόλυτα», προκειμένου να είναι δυνατή η
ποσοτικοποίηση της μεταβλητής απάντησης.
Οι 30 αυτές ερωτήσεις ομαδοποιούνται στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες:
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Χρησιμότητα (Usefulness). Σε αυτή την κατηγορία αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 1 έως
και 8.
 Ευκολία Χρήσης (Ease of Use). Σε αυτή την κατηγορία αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 9
έως και 19.
 Ευκολία Εκμάθησης (Ease of Learning). Σε αυτή την κατηγορία αντιστοιχούν οι
ερωτήσεις 20 έως και 23.
 Ικανοποίηση (Satisfaction). Σε αυτή την κατηγορία αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 24
έως και 30.
H ευχρηστία της διεπαφής αποτιμάται με βάση τις παραπάνω κατηγορίες,
υπολογίζοντας τον μέσο όρο των απαντήσεων των χρηστών στις ερωτήσεις που
αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία.

Αποτελέσματα
Αποτελέσματα συνεντεύξεων
Οι 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην ομάδα αξιολόγησης
εμπειρίας, απάντησαν στις επτά ερωτήσεις των δύο συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν
στην αρχή και στο τέλος του έργου. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των δύο συνεντεύξεων
παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών κατανόησε από την αρχή το γενικό
σκοπό της εργασίας, ο οποίος ήταν η δημιουργία ενός MOOC για το SCRATCH ή
αναλυτικότερα η δημιουργία online βιντεομαθημάτων για το SCRATCH. Στην 1η
συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης, ότι ο γενικός σκοπός της εργασίας ήταν να μάθουν οι
φοιτητές να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μέσω ενός wiki. Στην 2η συνέντευξη οι 14
από τους 15 συνολικά ερωτηθέντες απάντησαν ότι ο γενικός σκοπός του έργου ήταν η
δημιουργία ενός MOOC ενώ ένας απάντησε ότι ο γενικός σκοπός του έργου ήταν η
δημιουργία ενός συνολικού tutorial για το scratch. Αντίστοιχα στην 5η ερώτηση στην οποία
οι φοιτητές έπρεπε να απαντήσουν στο τι είναι το Web 2.0, παρατηρούμε ότι στην τελική
συνέντευξη τονίζουν ιδιαίτερα το συμμετοχικό χαρακτήρα του Web 2.0 και το γεγονός ότι
προσφέρει εργαλεία και εφαρμογές τα οποία ενισχύουν την επικοινωνία, την
αλληλεπίδραση, την συνεργασία και το διαμοιρασμό υλικού μεταξύ των χρηστών.
Από τις απαντήσεις των φοιτητών στην πρώτη συνέντευξη γίνεται φανερό ότι αρχικά το
ένα τρίτο εξ αυτών προτίμησε όλα τα μέλη της ομάδας να εργάζονται σε κάθε ένα από τα
επιμέρους θέματα της συνολικής εργασίας τους ενώ από τις απαντήσεις τους στην τελική
συνέντευξη προκύπτει ότι περίπου το ένα τρίτο των φοιτητών προτίμησε το κάθε μέλος της
ομάδας να αναλάβει να διεκπεραιώσει ένα συγκεκριμένο θέμα της συνολικής εργασίας. Και
στις δύο συνεντεύξεις τα δύο τρίτα περίπου των φοιτητών δήλωσαν ότι επέλεξαν να
συνεργαστούν και με τους παραπάνω δύο τρόπους.
Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν κυρίως οι φοιτητές για να επικοινωνήσουν και να
συνεργαστούν είναι το facebook, το Skype, το Viber, το Google Drive και το Dropbox.
Επίσης μία από τις έξι ομάδες πραγματοποιούσε και συναντήσεις δια ζώσης.

Συνολική εμπειρία από την συμμετοχή στο έργο
Στο ερωτηματολόγιο εμπειρίας χρήστη απάντησαν οι 16 από τους 18 συνολικά
μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι
μέσες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις και τα διαστήματα εμπιστοσύνης των απαντήσεων
(επίπεδο σημαντικότητας α=0,05) των φοιτητών σε κάθε μία από τις έξι διαφορετικές
κλίμακες του ερωτηματολογίου υπολογισμένα σε κλίμακα -3 έως 3.
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα σχετικά με τη συνολική εμπειρία
Κλίμακα

Μέση Τιμή

Τυπική Απόκλιση

Confidence

Διάστημα Εμπιστοσύνης

Ελκυστικότητα

1,427

1,090

0,534

0,893

1,961

Αποδοτικότητα

1,297

0,958

0,470

0,827

1,766

Ευκρίνεια

1,000

1,262

0,618

0,382

1,618

Αξιοπιστία

0,990

1,073

0,526

0,464

1,515

Διέγερση

1,203

1,239

0,607

0,596

1,810

Καινοτομία

1,328

1,234

0,605

0,723

1,933

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, στα οποία οι μέσες τιμές και στις έξι ενότητες
είναι μεγαλύτερες του +0,8, συμπεραίνουμε ότι γενικά οι φοιτητές ανέπτυξαν μία θετική
στάση ως προς την εμπειρία τους σχετικά με την ανάπτυξη ενός MOOC για το Scratch
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα wiki και διάφορα συνεργατικά εργαλεία.
Το φύλλο εργασίας Excel που προσφέρεται με το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα
σύγκρισης των αποτελεσμάτων με ένα σύνολο δεδομένων αναφοράς, το οποίο περιέχει
δεδομένα από 9905 άτομα που συμμετείχαν σε 246 μελέτες που αφορούν διάφορα προϊόντα
(επιχειρηματικό λογισμικό, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, κοινωνικά δίκτυα).
Πίνακας 4. Κατάταξη σε σχέση με άλλες μελέτες
Κλίμακα

Μέση
Τιμή

Σύγκριση με
δεδομένα αναφοράς

Ερμηνεία

Ελκυστικότητα

1,427

Πάνω από
τον μέσο όρο

25% των αποτελεσμάτων είναι καλύτερα, 50%
των αποτελεσμάτων είναι χειρότερα

Αποδοτικότητα

1,29

Πάνω από τον μέσο
όρο

25% των αποτελεσμάτων είναι καλύτερα, 50%
των αποτελεσμάτων είναι χειρότερα

Ευκρίνεια

1

Πάνω από τον μέσο
όρο

25% των αποτελεσμάτων είναι καλύτερα, 50%
των αποτελεσμάτων είναι χειρότερα

Αξιοπιστία

0,989

Κάτω από τον μέσο
όρο

50% των αποτελεσμάτων είναι καλύτερα, 25%
των αποτελεσμάτων είναι χειρότερα

Διέγερση

1,203

Πάνω από τον μέσο
όρο

25% των αποτελεσμάτων είναι καλύτερα, 50%
των αποτελεσμάτων είναι χειρότερα

Καινοτομία

1,328

Καλό

10% των αποτελεσμάτων είναι καλύτερα, 75%
των αποτελεσμάτων είναι χειρότερα

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των
φοιτητών ως προς την εμπειρία που απέκτησαν χρησιμοποιώντας το wiki για να
κατασκευάσουν online βιντεομαθήματα για το Scratch, το συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται
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συνολικά πάνω από τον μέσον όρο της αξιολόγησης του συνόλου δεδομένων αναφοράς.
Όσον αφορά την Καινοτομία, θεωρούμε ότι το έργο βρίσκεται στο 15% των καλών
αξιολογήσεων επειδή το σύνολο των φοιτητών δεν είχε συμμετάσχει σε παρόμοια
δραστηριότητα ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως προς την Αξιοπιστία βρίσκεται
στο 15% των αποτελεσμάτων κάτω από τον μέσο όρο.

Αξιολόγηση της δημιουργίας του MOOC
Στο ερωτηματολόγιο ευχρηστίας συστήματος απάντησαν οι 16 από τους συνολικά 18
μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι
μέσες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις και τα διαστήματα εμπιστοσύνης (επίπεδο
σημαντικότητας α=0,05) των απαντήσεων των φοιτητών σε κάθε μία από τις τέσσερις
κατηγορίες του ερωτηματολογίου υπολογισμένα σε κλίμακα 1 έως 5.
Πίνακας 5. Αποτελέσματα σχετικά με την ευχρηστία
Κατηγορία

Μέση Τιμή

Τυπική Απόκλιση

Διάστημα Εμπιστοσύνης

Χρησιμότητα

3,43

0,74

3,07

3,79

Ευκολία Χρήσης

3,87

0,45

3,65

4,09

Ευκολία Εκμάθησης

4,11

0,41

3,91

4,31

Ικανοποίηση

3,56

0,82

3,16

3,97

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι αν και οι φοιτητές θεώρησαν το σύστημα
εύκολο ως προς τη χρήση και την εκμάθησή του, διατηρούν μία ουδέτερη στάση ως προς τη
χρησιμότητά του και την ικανοποίηση που εισέπραξαν. Αυτό το αποτέλεσμα ίσως οφείλεται
στο ότι δεν χρησιμοποίησαν τα βίντεο-μαθήματα στην πράξη.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, η δημιουργία ενός MOOC ως μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας αποτέλεσε μία ελκυστική δραστηριότητα για τους φοιτητές.
Η οργάνωση των φοιτητών σε ομάδες συνέβαλε στη βελτίωση των ικανοτήτων δικτύωσης
και χρήσης συνεργατικών εργαλείων αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων συζήτησης και
επικοινωνίας. Οι φοιτητές αξιοποίησαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους προκειμένου να
κατανοήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ήρθαν σε επαφή με τις απαραίτητες νέες
γνώσεις και τις τεχνολογικές εφαρμογές που προϋποθέτει η δημιουργία ενός μαζικού
ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος και παράλληλα ανέπτυξαν στρατηγικές διερεύνησης και
λήψης αποφάσεων σχετικά με την χρήση κατάλληλων εργαλείων για τη δημιουργία των
βίντεο-μαθημάτων.
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Περίληψη
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κώδικα (CodeWeek) 2015 της Ευρώπης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργάνωσε διήμερο
επιμορφωτικό σεμινάριο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, με σκοπό την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων
τάσεων στο χώρο της διδακτικής του Προγραμματισμού, μέσω της επίδειξης εργαλείων
προγραμματισμού τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να βελτιώσουν
τη διαδικασία μάθησης. Η επιμόρφωση εστίασε στο περιβάλλον Scratch, ένα από τα πιο διαδεδομένα
περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού, εύκολο στη χρήση αλλά ταυτόχρονα και ισχυρό εργαλείο για
την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που
προέκυψαν μετά την αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους επιμορφούμενους, προκειμένου να γίνουν
εμφανή θέματα όπως η σημαντικότητα ενός μαθήματος υποστηριζόμενου από εργαλεία τεχνολογίας
πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η ποιότητα του αναφορικά με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης
μάθησης, καθώς και οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές δράσεις επιμόρφωσης.
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εργαλεία ΤΠΕ, Οπτικός Προγραμματισμός, Scratch

Εισαγωγή
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης,
παράλληλα με την εισαγωγή και την αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρουν οι
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη σταδιακή μετάβαση όλο
και περισσότερο στην ψηφιακότητα του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου στη
διδασκαλία, αναγκάζουν για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας,
την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και την επιμόρφωση και κατάρτιση
των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες εκπαίδευσης
και διδασκαλίας.
Η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί τροχοπέδη στην αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα προσφέρει σε αυτούς τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
τη σύγχρονη τεχνολογία, με αποτέλεσμα την υποβοήθηση και τη βελτίωση της διαδικασίας
μάθησης. Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Παπασταματίου, 2008), (Σπυράτου & Γουμενάκης, 2008),
(Χατζηγιάννογλου κ.α.,2016), καθώς και ινστιτούτα. Η πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Β’ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική» (ΕΑΙΤΥ & ΠΙ, 2008)
(ΙΕΠ & ΙΤΥΕ, 2012) είχε ως στόχο την ολοκληρωμένη επιμόρφωση στην αξιοποίηση και
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 253-264, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών Α/βάθμιας
και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και επιμορφωτών Β’ επιπέδου για τον εμπλουτισμό του
Μητρώου Εκπαιδευτών, δράση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα (ΙΤΥΕ, 2013). Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν δράσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού όπως το επιμορφωτικό υλικό
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωση (Κουτσογιάννης
2008 και 2010α-γ) αλλά και το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Μείζον
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011).
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ,
πραγματοποιήθηκε η Εβδομάδα Κώδικα (codeweek) 2015 της Ευρώπης (http://codeweek.eu/).
Στόχος της δράσης αυτής ήταν οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες
προγραμματισμού, να εργαστούν δημιουργικά και συνεργατικά και να δημιουργήσουν
ενεργές κοινότητες εκμάθησης προγραμματισμού. Στη δράση συμμετείχαν διάφοροι φορείς,
ινστιτούτα και ιδρύματα, οργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη. Σε
αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
(ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργάνωσε επιμορφωτικό
σεμινάριο με στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και
κάθε ειδικότητας στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι σkasssυμμετέχοντες επιμορφώθηκαν
στη χρήση και την αξιοποίηση προγραμματιστικών εργαλείων που μπορούν να ενταχθούν
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε το Scratch, ένα περιβάλλον
οπτικού προγραμματισμού που χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό για την εισαγωγή
των μαθητών στην αλγοριθμική σκέψη. Η προγραμματιστική πλατφόρμα Scratch του
Πανεπιστημίου MIT (https://scratch.mit.edu/), ενσωματώνει χαρακτηριστικά παιγνιώδους
μάθησης που την καθιστούν εύκολη στη χρήση ακόμη και από μαθητές μικρών ηλικιών.
Παράλληλα, αποτελεί ένα ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης για τη δημιουργία σύνθετων
εφαρμογών και παιγνίων.
Στο σεμινάριο ακολουθήθηκε το μοντέλο της μικτής μάθησης (Blended Learning) με
συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης συνεδριών και υποστηρίχθηκε από εκπαιδευτικό
υλικό που δημιουργήθηκε και οργανώθηκε σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Για τη δημιουργία της ψηφιακής τάξης δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο
συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης, αλλά αναπτύχθηκε ένας ιστότοπος
(http://eeyem.eap.gr/codeweek/) που αποτέλεσε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του
σεμιναρίου. Παράλληλα οι συμμετέχοντες μέσω του ιστότοπου οδηγούνταν στην
πλατφόρμα Scratch για την εκπόνηση των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων. Η επιμόρφωση
δομήθηκε ως ένα ψηφιακό μάθημα ανοικτής πρόσβασης, οργανωμένο σε εβδομάδες
μελέτης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι συμμετείχαν σε μια
διαδικασία αξιολόγησης της δράσης, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου. Η
επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με χρήση τεχνικών
περιγραφικής στατιστικής.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτέλεσε μέρος μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων με
κοινό εκπαιδευτικό αντικείμενο. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί ο βαθμός «ψηφιακότητας»
ενός μαθήματος υποστηριζόμενου από εργαλεία ΤΠΕ καθώς και η ποιότητα του
προσφερόμενου μαθήματος με ή χωρίς τη χρήση συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Το
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες
επιμορφώσεις (scratch4teachers.appspot.com) με χρήση διαφόρων συστημάτων διαχείρισης
μάθησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
αξιολόγηση του σεμιναρίου και συζητάμε τις δυνατότητες αξιοποίησης του μαθήματος στο
μέλλον.
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Οργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού
Στο σεμινάριο επιμόρφωσης συμμετείχαν 100 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι απασχολούνται ως
διδακτικό προσωπικό σε διάφορες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευομένων έγινε μέσω φόρμας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευομένων ήταν να μην έχουν
συμμετάσχει ξανά σε πρότερο σεμινάριο που οργανώθηκε από το ΕΕΥΕΜ με το ίδιο
εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η επιμόρφωση οργανώθηκε σε εβδομάδες μελέτης. Οι
εκπαιδευόμενοι έπρεπε να συμμετέχουν σε μια δια ζώσης εναρκτήρια συνάντηση διάρκειας
3 ωρών και στη συνέχεια να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως
(διάρκειας 22 ωρών). Στη δια ζώσης συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε τμήματα
των 25 ατόμων. Η συνάντηση αυτή χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είχε ως στόχο τη
γνωριμία των εκπαιδευομένων μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτές, και η επεξήγηση
των διαδικασιών του σεμιναρίου. Το δεύτερο μέρος αφορούσε τη διδακτική εισαγωγικών
εννοιών στον προγραμματισμό, καθώς το σεμινάριο απευθύνονταν κυρίως σε άτομα με
ειδικότητες ξένες προς το αντικείμενο της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα σημαντικό
μέρος της επιμόρφωσης καθώς τις έννοιες αυτές κλήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι να τις
χρησιμοποιήσουν στην εκπόνηση δραστηριοτήτων. Το κομμάτι της εξ αποστάσεως
συμμετοχής οργανώθηκε σε 5 εβδομάδες μελέτης. Κάθε εκπαιδευόμενος είχε πρόσβαση στο
υλικό της εκάστοτε εβδομάδας καθώς και όλων των προηγούμενων εβδομάδων. Ο φόρτος
εργασίας υπολογίστηκε σε περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, όπως ενήλικες εκπαιδευόμενοι, αυξημένες
επαγγελματικές υποχρεώσεις κ.α.
Κάθε εβδομάδα μελέτης αντιστοιχούσε σε μια θεματική ενότητα. Η πρώτη ενότητα
περιλάμβανε ξενάγηση στο προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας Scratch και
παρουσίαση των εισαγωγικών εννοιών της. Η επόμενη ενότητα αφορούσε την εισαγωγή στις
έννοιες του σκηνικού και των αντικειμένων, εμβαθύνοντας στις έννοιες των ενδυμασιών και
των υπόβαθρων. Η τρίτη ενότητα αφορούσε στην επίδειξη της έννοιας του συμβάντος και
στις βασικές επεξεργασίες ήχου μέσα από τη Scratch. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάστηκε
η έννοια της κίνησης των αντικειμένων και έγινε αναφορά στις δομές της επιλογής και
επανάληψης. Στην τελευταία ενότητα ο εκπαιδευόμενος διδάχθηκε την έννοια της
μεταβλητής και προχώρησε στη δημιουργία πιο σύνθετων σεναρίων. Μέρος της κάθε
ενότητας αποτέλεσαν και οι δραστηριότητες που έπρεπε να εκπονηθούν στην πλατφόρμα
Scratch.

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων
Με την ολοκλήρωση και της τελευταίας εβδομάδας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα σύνολο ερωτήσεων αξιολόγησης. Οι απαντήσεις τους
καταγράφηκαν σε ένα αρχείο excel και η στατιστική επεξεργασία έγινε με χρήση του
πακέτου στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics v.22. Το ερωτηματολόγιο (διαθέσιμο
στο https://goo.gl/cXHxQj) ήταν οργανωμένο σε λογικές ενότητες. Αν και
πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι για την διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ
των απαντήσεων που δόθηκαν, το μικρό δείγμα σε συνδυασμό με τις πολλές κατηγορίες των
περισσοτέρων μεταβλητών, μειώνει την αξιοπιστία των ελέγχων και θα πρέπει οι απαντήσεις
να χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα
συνάφειας που είναι στατιστικά σημαντικά, συνοδευτικά στα μέτρα περιγραφικής
στατιστικής.
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Στοιχεία συμμετεχόντων
Στο σεμινάριο συμμετείχαν ελαφρώς περισσότερες γυναίκες απ’ ότι άνδρες (57 και 43,
αντίστοιχα). Ηλικιακά, 29 συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 21-30 χρονών, 35 μεταξύ 31-40, 25
μεταξύ 41-50, και 11 μεταξύ 51-60. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων διαμένει στην
Πάτρα (64%) και αρκετοί στο Αγρίνιο (18%), και συνολικά το 91% διαμένει στην περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, ενώ εντύπωση προκαλούν οι συμμετοχές από την Κρήτη (4%). Στην
Εικόνα 1 παρουσιάζεται η κατεύθυνση σπουδών (ειδικότητα) των συμμετεχόντων.
Παρατηρούμε ότι 4 στους 10 συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί κάτοχοι διπλώματος
Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ σημαντικό ήταν και το ποσοστό (26%) των εκπαιδευτικών
θεωρητικής κατεύθυνσης που συμμετείχε στη δράση (Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Ειδικότητα

Εικόνα 2. Σπουδές

Στους συμμετέχοντες, υπάρχει διαφοροποίηση της κατεύθυνσης πτυχίου ανάλογα με το
φύλο με τις περισσότερες γυναίκες (41%) να έχουν πτυχίο θεωρητικής κατεύθυνσης και τους
άνδρες (57%) δίπλωμα πολυτεχνικών σχολών. Το 94% των συμμετεχόντων είχαν
ολοκληρώσει όλες τις ενότητες του σεμιναρίου, άρα είχαν ολοκληρωμένη συμμετοχή και
άποψη.

Πριν το επιμορφωτικό σεμινάριο
Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι δεν ήξεραν να προγραμματίζουν και να χρησιμοποιούν
το Scratch. Παρόλα αυτά, 2 στους 3 εκπαιδευόμενους είχαν συμμετάσχει ξανά σε μάθημα εξ
αποστάσεως και σχεδόν όλοι (95%) το είχαν ολοκληρώσει. Ενδιαφέρον είναι και το ποσοστό
(34%) αυτών που είχαν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια προγραμματισμού ή ειδικά
προγραμματισμού σε Scratch και επανέλαβαν αντίστοιχο σεμινάριο ή το ποσοστό (40%)
αυτών που γνώριζε ήδη να προγραμματίζει σε Scratch. Όπως αναμενόταν, υπάρχει
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατεύθυνσης σπουδών και των γνώσεων
προγραμματισμού, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της θεωρητικής κατεύθυνσης δεν είχε
καθόλου γνώσεις προγραμματισμού ενώ οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών είχαν
τουλάχιστον μέτριες γνώσεις προγραμματισμού.
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Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου
Οι εκπαιδευόμενοι είχαν αρκετές επιλογές πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του
σεμιναρίου, αλλά οι περισσότεροι επέλεξαν την πρόσβαση τους μέσω φορητού υπολογιστή
(laptop) και σταθερού Η/Υ, με ποσοστά 68% και 48%, αντίστοιχα. Η Εικόνα 3 δείχνει τη
διαφοροποίηση στη συχνότητα πρόσβασης στο σεμινάριο από σταθερό Η/Υ, καθώς οι
μικρότερες ηλικιακά ομάδες χρησιμοποίησαν με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σταθερό Η/Υ
για να συμμετέχουν στο σεμινάριο απ’ ότι οι μεγαλύτερες.
Αναμενόμενη ήταν και η διαφοροποίηση στην πρόσβαση από smartphones, επιλογή που
δεν χρησιμοποίησε η μεγάλη πλειοψηφία της θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης (88% και
81% αντίστοιχα) σε σχέση με τους απόφοιτους των πολυτεχνικών σχολών και των
κοινωνικών επιστημών ή άλλης κατεύθυνσης (77% και 50%, αντίστοιχα). Αντίστοιχες
διαφορές παρατηρούνται και ως προς τη χρήση tablet, όπου κανένας εκπαιδευόμενος της
θετικής κατεύθυνσης δεν το χρησιμοποίησε σε σχέση με τους απόφοιτους κοινωνικών
επιστημών ή τους απόφοιτους θεωρητικής κατεύθυνσης (67% και 65%, αντίστοιχα).

Εικόνα 3. Πρόσβαση μέσω σταθερού ΗΥ ανά ηλικία
Πολύ σημαντική ήταν η παρατήρηση των διαφορών στο χρόνο που αφιέρωναν οι
εκπαιδευόμενοι για μελέτη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανά εβδομάδα (Εικόνα 4).
Στις αρχικές ενότητες ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 40%, αφιερώνει το πολύ 1 με 2, ενώ τις
τελευταίες εβδομάδες χρειάζονται όλο και περισσότερο χρόνο. Εντυπωσιακό είναι ότι το
14% των εκπαιδευομένων χρειάστηκαν περισσότερες από 5 ώρες για να ολοκληρώσουν τις
δραστηριότητες και τη μελέτη της τελευταίας ενότητας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της δομής του σεμιναρίου σε επόμενο στάδιο.

Εικόνα 4. Χρόνος μελέτης και υλοποίησης
δραστηριοτήτων (σε ποσοστά)

Εικόνα 5. Συνολική αξιολόγηση
σεμιναρίου (σε ποσοστά)

Όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, το χαρακτήρισαν ενδιαφέρον και σχετικά εύκολο (Εικόνα 5).
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Υπάρχουν ακόμα ενδείξεις ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σεμινάριο εκδηλώνουν οι
εκπαιδευτικοί θεωρητικής κατεύθυνσης, και σε μικρότερη ένταση οι απόφοιτοι θετικής
κατεύθυνσης και των πολυτεχνικών σχολών.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
Οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν συνολικά το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου ως
αρκετά και πολύ ικανοποιητικό (Εικόνα 6) ενώ οι απόψεις τους δεν φαίνεται να
διαφοροποιούνται ανά είδος εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό υλικό
αξιολογείται ως πολύ κατανοητό, και γενικά ούτε βαρετό ούτε κουραστικό, ανεξάρτητα από
το είδος, κείμενο, βίντεο ή άσκηση αυτοαξιολόγησης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πιο
ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου γενικά είναι οι απόφοιτοι των
πολυτεχνικών σχολών, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι οι απόφοιτοι των κοινωνικών
επιστημών, ή μη εκπαιδευτικοί.

Εικόνα 6. Συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού (σε ποσοστά)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού ιστότοπου και πλατφόρμας Scratch
Η πλατφόμα (ιστότοπος) του σεμιναρίου αξιολογήθηκε ως πολύ δύσχρηστη σε ποσοστό
60%, και συνολικά το 90% την χαρακτηρίζει τουλάχιστο αρκετά δύσχρηστη. Μόνο 8% και
3% χαρακτήρισε την πλατφόρμα ως μέτρια και λίγο δύσχρηστη, αντίστοιχα. Τα
αποτελέσματα ήταν μάλλον αναμενόμενα, μιας και για τις ανάγκες του σεμιναρίου δεν
χρησιμοποιήθηκε κάποιο σύστημα διαχείρισης μάθησης, όπως π.χ. το Moodle, που θα
παρείχε περισσότερη ευχρηστία στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι χαρακτήρισαν
την πλατφόρμα Scratch (πλατφόρμα υλοποίησης δραστηριοτήτων) ως πολύ εύκολη στην
πλοήγηση μεταξύ των σελίδων (81%), με χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας (98%), με
παροχή κατάλληλων επεξηγηματικών κειμένων (92%), με παροχή κατάλληλης
ανατροφοδότησης στις ενέργειές τους (89%) και με οπτική συνέπεια (90%).
Η οργάνωση του σεμιναρίου αξιολογήθηκε ως πολύ καλή από τους εκπαιδευομένους,
καθώς χαρακτηρίζουν πολύ εύκολο στη χρήση το περιβάλλον διδασκαλίας (91%), η
συντριπτική πλειοψηφία τους έλαβε βοήθεια από τους διοργανωτές (87%) και είχε άμεση
επικοινωνία μαζί τους (84%), ενώ χαρακτήρισαν αρκετό και τον προτεινόμενο χρόνο για
την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (86%). Η Εικόνα 7 φανερώνει τη συνάφεια της ηλικίας με
την άποψη των εκπαιδευόμενων σχετικά με το βαθμό βοήθειας που έλαβαν από τους
διοργανωτές του σεμιναρίου. Φαίνεται ότι όσο περισσότερο διαφωνούν οι εκπαιδευόμενοι
ότι υπήρχε βοήθεια από τους διοργανωτές τόσο είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά.
Όσον αφορά την επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων, οι εκπαιδευόμενοι
μπορούσαν να απευθυνθούν είτε στους διοργανωτές είτε στους άλλους επιμορφούμενους
και να επικοινωνήσουν είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης. Προτιμήθηκε η

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

259

ηλεκτρονική επικοινωνία με τους διοργανωτές (σε ποσοστό 40%), και μετά η ηλεκτρονική ή
η δια ζώσης επικοινωνία με άλλους επιμορφούμενους (σε ποσοστό 19%) με τελευταίες τη δια
ζώσης επικοινωνία με τους διοργανωτές και την τηλεφωνική επικοινωνία γενικά. Η επίλυση
προβλημάτων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με άλλους επιμορφούμενους φαίνεται πως
διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών (Εικόνα 8).
Πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά των εκπαιδευομένων που σε κάθε πιθανό τρόπο
επικοινωνίας επιλέγουν «Καθόλου». Tο 60% των εκπαιδευομένων δηλώνουν πως δεν
ένιωσαν καθόλου «μοναξιά» κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, με την έννοια της
απομόνωσης, ενώ αρκετά μικρά είναι και τα συνολικά ποσοστά αυτών που θα επιθυμούσαν
πολύ περισσότερη επικοινωνία με τους διοργανωτές ενώ διπλά επιθυμούν πολύ περισσότερη
επικοινωνία με τους άλλους επιμορφούμενους. Η επιθυμία για περισσότερη επικοινωνία με
τους οργανωτές φαίνεται πως διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών, αφού
μόνο οι πτυχιούχοι θεωρητικής κατεύθυνσης και πολυτεχνικών σχολών επιθυμούν πολύ να
έχουν περισσότερη επικοινωνία με τους διοργανωτές (Εικόνα 9).

Εικόνα 7. Συνάφεια ηλικίας και βαθμού
λήψης βοήθειας από τους διοργανωτές

Εικόνα 8. Συνάφεια κατεύθυνσης σπουδών
και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους
άλλους επιμορφούμενους

Εικόνα 9. Επιθυμία για περισσότερη επικοινωνία με οργανωτές ανά κατεύθυνση
σπουδών

Αξιολόγηση δομής μαθήματος
Η αξιολόγηση της δομής του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους ήταν
άριστη. Τα μαθήματα αξιολογήθηκαν ως πολύ καλά οργανωμένα κι εύκολα στην
παρακολούθηση και με σαφείς στόχους. Οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν άμεση προτίμηση στη
χρήση των βίντεο (σε ποσοστό 83%) έναντι των κειμένων (31%). Οι απόψεις τους όσον
αφορά την προσθήκη υλικού είναι αρκετά μοιρασμένες, με μεγαλύτερη την επιθυμία για την
προσθήκη ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, βίντεο και τελευταία κειμένων, ενώ ένα σταθερό
ποσοστό (22%) δεν επιθυμεί καθόλου επιπλέον υλικό οποιασδήποτε μορφής. Παρόλα αυτά,
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προσεκτικότερος έλεγχος των δεδομένων δείχνει ότι μόνο το 6% των εκπαιδευομένων δεν
επιθυμεί καμία προσθήκη υλικού. Η επιθυμία για περισσότερο υλικό σε μορφή κειμένου
διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών, αφού αυτοί που ζητούν πολύ
έντονα την προσθήκη υλικού σε μορφή κειμένου είναι κυρίως θετικής και πολυτεχνικής
κατεύθυνσης, ενώ οι πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών δεν επιθυμούν καθόλου ή πολύ λίγο
την προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή κειμένου. (Εικόνα 10).

Εικόνα 10. Επιθυμία για περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή κειμένου ανά
κατεύθυνση σπουδών
Η χρήση και η επιθυμία για προσθήκη κάποιου τύπου υλικού σχετίζονται άμεσα με την
χρησιμότητα του κάθε είδους υλικού, όπως την αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευόμενος.
Σύμφωνα με τις απόψεις τους, περισσότερο χρήσιμα ήταν τα βίντεο και οι δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης του μαθήματος και λιγότερο τα κείμενα αλλά και οι προτεινόμενες λύσεις
των δραστηριοτήτων. Σε γενικές γραμμές, οι απόφοιτοι κάθε κατεύθυνσης σπουδών
διαμοιράζονται σε ομάδες που υποστηρίζουν αντίθετα (θετικά και αρνητικά) την
χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή κειμένου. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι τις
ακραίες απόψεις, δηλαδή την απόλυτη χρησιμότητα και την καθόλου χρησιμότητα
επιλέγουν μόνο απόφοιτοι θετικών και πολυτεχνικών σχολών αντίστοιχα.

Μετά το επιμορφωτικό σεμινάριο
Το τέλος του σεμιναρίου προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στους εκπαιδευομένους τόσο ως
προς τα μαθήματα του σεμιναρίου όσο και ως προς τις γνώσεις που αποκόμισαν (89% και
85%, αντίστοιχα). Πολύ λίγοι δηλώνουν πολύ ανικανοποίητοι από την επικοινωνία τους με
τους άλλους εκπαιδευομένους και τους υπεύθυνους του σεμιναρίου (25% και 13%,
αντίστοιχα). Η ικανοποίηση με την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων
διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, καθώς οι γυναίκες δείχνουν πολύ περισσότερο
ικανοποιημένες σε σχέση με τους άντρες (Εικόνα 11).
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Εικόνα 11. Συνάφεια του φύλου και της ικανοποίησης από την επικοινωνία με τους
άλλους εκπαιδευόμενους
Επίσης, η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από τις γνώσεις που αποκόμισαν από το
σεμινάριο φαίνεται πως διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών (Εικόνα 12),
αφού όσοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι είναι όλοι απόφοιτοι κοινωνικών επιστημών
ενώ όσοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι είναι όλοι απόφοιτοι θετικής κατεύθυνσης, από
τους οποίους το 25% είναι απόφοιτοι πληροφορικής Πανεπιστημίου και το 9% από ΤΕΙ.
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Εικόνα 12. Συνάφεια της κατεύθυνσης σπουδών και της ικανοποίησης από τις γνώσεις
που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι
Ενθαρρυντική είναι η πολύ καλή σχέση των συμμετεχόντων με το Scratch μετά το τέλος
του σεμιναρίου. Οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν πως μπορούν πλέον να φτιάξουν δικά τους
έργα στο Scratch και ότι έχουν γνώσεις προγραμματισμού στο Scratch (σε ποσοστά 88% και
76%, αντίστοιχα), και σε μεγάλη πλειοψηφία δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν το Scratch
στη διδασκαλία τους (67%). Οι γυναίκες τείνουν να έχουν πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση από
τους άντρες αναφορικά με την ικανότητά τους να φτιάξουν μόνες τα δικά τους έργα στο
Scratch. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα μηδενικά ποσοστά αυτών που θεωρούν αρκετά
πολύπλοκο το Scratch ώστε να το χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα αυτά πρακτικά
ταυτίζονται με τα αντίστοιχα για την χρήση του Scratch στη διδασκαλία, που απλά
διαφοροποιούνται στη συχνότητα χρήσης του (μέτρια, πολύ, πάρα πολύ ή απόλυτα).
Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (79%) δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να επισκεφτεί
ξανά το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου μετά το τέλος του, αλλά και να χρησιμοποιήσει
κάποιο από τα έργα που υλοποίησαν οι ίδιοι(72%) ή οι συνάδελφοί τους (57%).

Γενικά σχόλια και παρατηρήσεις
Οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν ως πιο σημαντικούς λόγους που δήλωσαν συμμετοχή στο
σεμινάριο την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και την αύξηση των εκπαιδευτικών τους
προσόντων (απόκτηση βεβαίωσης επιμόρφωσης), ενώ αρκετοί ήθελαν να αυξήσουν τις
γνώσεις τους στον προγραμματισμό και να τις εφαρμόσουν στη διδασκαλία. Ορισμένοι
επέλεξαν το σεμινάριο για γνωριμία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κάποιοι επειδή
παρέχονταν δωρεάν αλλά και για εμπειρία και για ψυχαγωγία. Οι περισσότεροι δεν θα
παρακολουθούσαν το σεμινάριο αν δεν δινόταν βεβαίωση συμμετοχής ή δεν ήταν δωρεάν
και εξ αποστάσεως. Η πρόθεση να παρακολουθήσουν το σεμινάριο αν δεν ήταν εξ
αποστάσεως φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών, αφού όσοι
δεν θα το παρακολουθούσαν είναι οι περισσότεροι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ενώ
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όσοι θα το παρακολουθούσαν και δια ζώσης είναι απόφοιτοι θετικής κατεύθυνσης,
κοινωνικών επιστημών και μη εκπαιδευτικοί.
Ενθαρρυντικό είναι και το ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι εκπαιδευόμενοι για την
παρακολούθηση τόσο ενός επόμενου κύκλου μαθημάτων σε Scratch σε πιο προχωρημένο
επίπεδο και λίγο περισσότερο για άλλα σεμινάρια με την ίδια μέθοδο διδασκαλίας (Εικόνα
13). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εκπαιδευόμενοι ενδιαφέρονται
λιγότερο να συμμετέχουν σε άλλα σεμινάρια με ίδια μέθοδο διδασκαλίας.

Εικόνα 13. Ενδιαφέρον για άλλα σεμινάρια ανά ηλικιακή ομάδα
Οι εκπαιδευόμενοι ερωτήθηκαν για το βασικότερο κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε
αντίστοιχες επιμορφώσεις. Το 38% αυτών απάντησε πως κίνητρο τους ήταν η υποστήριξη
της δια βίου μάθησης ή η κατανόηση διαφόρων θεμάτων που τους ενδιαφέρουν, το 34% η
λήψη πιστοποιητικού συμμετοχής και το 28% η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, η εμπειρία και η
πνευματική διέγερση.
Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν προαιρετικά ποια ήταν τα θετικά
και τα αρνητικά στοιχεία του σεμιναρίου. Οι περισσότεροι θεώρησαν ως πιο θετικό στοιχείο
το εκπαιδευτικό υλικό, τις γνώσεις που αποκόμισαν, την οργάνωση του σεμιναρίου και τους
εκπαιδευτές αλλά και το ότι ήταν εξ αποστάσεως. Οι περισσότεροι δεν ανέφεραν αρνητικά
στοιχεία. Από αυτούς που ανέφεραν αρνητικά στοιχεία, πιο συχνά αναφέρθηκε η χρονική
πίεση ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Τέλος, μεμονωμένα σχόλια αφορούσαν την
επιθυμία για περισσότερες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, παροχή γνώσεων και σε άλλα θέματα
εκτός του Scratch αλλά και εστίαση της δια ζώσης συνάντησης στο κύριο θέμα του
σεμιναρίου. Αξίζει να αναφερθεί το σχόλιο ενός εκπαιδευομένου ότι σοβαρά αρνητικά
στοιχεία είναι η εύκολη αντιγραφή κώδικα άλλου ατόμου και η απουσία ποινής για τη
χρησιμοποίηση αντικειμένων και άλλων στοιχείων τρίτων χωρίς την άδειά τους, ενώ θεωρεί
ότι η προσθήκη βαθμολογίας θα αποτελέσει κίνητρο για πιο ενεργή συμμετοχή των
συμμετεχόντων.
Τέλος ζητήθηκαν προαιρετικά οι προτάσεις των εκπαιδευομένων σχετικά με το
σεμινάριο. Κάποιες προτάσεις αφορούσαν αλλαγές κυρίως για την παροχή πιο
προχωρημένων αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων και θεμάτων (όπως Python, C++, Java),
ακόμα και για εξειδίκευση είτε ως προς την κατεύθυνση σπουδών (π.χ. πληροφορική) είτε ως
προς το αντικείμενο (π.χ. για τα σχέδια δράσης (project) της Β/θμιας εκπαίδευσης). Άλλες
προτάσεις αφορούσαν την προσθήκη περισσότερων ασκήσεων και δραστηριοτήτων αλλά
και μεγαλύτερη ευελιξία ανάμεσα στις ενότητες (με μορφή επικάλυψη της ύλης). Η αύξηση
της συχνότητας της επικοινωνίας με τους καθηγητές είναι επίσης ζητούμενη από τους
συμμετέχοντες, όπως η ανατροφοδότηση για τη διόρθωση λαθών σε εργασίες και η
προσθήκη μιας ακόμα δια ζώσης συνάντησης. Ένας εκπαιδευόμενος πρότεινε να
ενημερώνεται ένας χρήστης όταν ένας άλλος χρησιμοποιεί κάποιο αντικείμενό του χωρίς
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την άδειά του και πως θα πρέπει να υπάρχει ποινή σε αυτήν την περίπτωση, ενώ επιθυμεί
και την προσθήκη βαθμολόγησης στις εργασίες.

Συμπεράσματα και μελλοντικές ενέργειες
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν συνολικά το
σεμινάριο ως ενδιαφέρον και σχετικά εύκολο, έμειναν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό
υλικό (κείμενο, βίντεο και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης) και δήλωσαν πως μπορεί να το
επισκεφτούν ξανά και μετά το τέλος του σεμιναρίου. Η οργάνωση του σεμιναρίου ήταν
ικανοποιητική, το περιβάλλον διδασκαλίας ήταν εύκολο, υπήρξε βοήθεια και άμεση
επικοινωνία με τους διοργανωτές και είχαν αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωση του
σεμιναρίου. Τα μαθήματα αξιολογήθηκαν ως πολύ καλά στην οργάνωση, με σαφείς στόχους
και εύκολα στην παρακολούθηση. Υπήρξε άμεση προτίμηση στη χρήση των βίντεο ως
βασικό υλικό των μαθημάτων ενώ χρήσιμες θεωρήθηκαν και οι προτεινόμενες λύσεις των
δραστηριοτήτων. Η διεπαφή της γλώσσας προγραμματισμού Scratch χαρακτηρίστηκε από
την εύκολη πλοήγηση, τη χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας, την παροχή κατάλληλων
επεξηγηματικών κειμένων και βοήθειας, την παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης στις
ενέργειες των επιμορφούμενων. Η πλατφόρμα του σεμιναρίου αξιολογήθηκε ως δύσχρηστη
ενώ ως αρνητικό στοιχείο της διεπαφής θεωρήθηκε η έλλειψη χώρου συζητήσεων και
επίλυσης αποριών. Οι εκπαιδευόμενοι θεώρησαν πολύ σημαντική αυτή τη δυνατότητα
επικοινωνίας.
Γενικά οι συμμετέχοντες δήλωσαν ικανοποιημένοι τόσο από τα μαθήματα του
σεμιναρίου όσο και από τις γνώσεις που αποκόμισαν, και έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση
ώστε να δημιουργήσουν δικά τους έργα στο Scratch και να το εντάξουν στη διδασκαλία
τους, χρησιμοποιώντας κάποιο από τα έργα που υλοποίησαν οι ίδιοι ή οι συνάδελφοί τους.
Το σημαντικότερο κίνητρο για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ήταν η στήριξη της
δια βίου μάθησης χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για την ολοκλήρωση ή την επίτευξη του
σεμιναρίου και η βεβαίωση συμμετοχής. Η συμμετοχή στο σεμινάριο οφείλονταν κυρίως
στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων και στην αύξηση των εκπαιδευτικών τους
προσόντων (απόκτηση βεβαίωσης), ενώ δεν θα παρακολουθούσαν το σεμινάριο αν δεν
δινόταν βεβαίωση συμμετοχής ή δεν ήταν δωρεάν και εξ αποστάσεως. Έντονο ήταν το
ενδιαφέρον για την παρακολούθηση ενός επόμενου κύκλου μαθημάτων για το Scratch σε
πιο προχωρημένο επίπεδο καθώς και για άλλα σεμινάρια με την ίδια μέθοδο διδασκαλίας.
Οι προτάσεις και τα σχόλια των εκπαιδευομένων προσέφεραν ιδέες και σκέψεις για
μελλοντική δραστηριότητα, όπως η επανεξέταση του εβδομαδιαίου διαμοιρασμού της ύλης
ώστε να είναι σταθερός ο χρόνος εβδομαδιαίας ενασχόλησης με το σεμινάριο. Η επιλογή του
επιθυμητού χρόνου ενασχόλησης ανά εβδομάδα, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό
υπόβαθρο των εκπαιδευομένων, θα οδηγήσει στον προσδιορισμό της ύλης που αντιστοιχεί
σε κάθε ενότητα. Άλλη πρόταση ήταν ο σχεδιασμός και η διοργάνωση πιο εξειδικευμένων
σεμιναρίων. Προτάθηκε μετά τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι να
διαχωρίζονται ανάλογα με τις γνώσεις και την κατεύθυνση σπουδών τους. Τέλος, σκόπιμη
είναι η βελτίωση του ιστότοπου του σεμιναρίου ως προς τη λειτουργικότητα και την
ευχρηστία. Είναι σημαντική η μετάβαση σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, όπως π.χ. το
Moodle και η οργάνωση του περιεχομένου μέσω αυτού. Το Moodle παρέχει δυνατότητες,
και εργαλεία που υποβοηθούν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, όπως η παροχή
χώρων συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών, η αποτελεσματικότερη
διαχείριση υποβολής, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των εργασιών κ.α. Στα σχέδια μας
είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να επανασχεδιαστεί και να προσαρμοστεί στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle. Στόχος είναι να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος
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επιμορφώσεων, απευθυνόμενος σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, που στη συνέχεια θα
λειτουργήσουν σαν εκπαιδευτές νέων κύκλων εκπαίδευσης πάνω στην ίδια πλατφόρμα.
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Περίληψη
Η ομότιμη αξιολόγηση στοχεύει στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της αξιολόγησης
και στην προώθηση της μάθησης. Τα τελευταία χρόνια το wiki χρησιμοποιείται ως περιβάλλον
υποστήριξης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία
δραστηριότητα ομότιμης αξιολόγησης, η οποία δομείται σε φάσεις και υλοποιήθηκε μέσα από ένα wiki.
Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 με στόχο τη δημιουργία και
παρουσίαση δύο διαφορετικών μαθησιακών αντικειμένων καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων στην
αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων. Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης στο wiki δείχνει ότι οι
παρεχόμενες λειτουργίες του διευκόλυναν την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση μεταξύ των
εκπαιδευόμενων καθώς και την παρουσίαση των μαθησιακών αντικειμένων. Επιπλέον, οι
εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις καλλιεργώντας δεξιότητες στην αξιολόγηση και
αλληλεπίδραση και θεωρούν ότι η δραστηριότητα της ομότιμης αξιολόγησης μπορεί να εκπονηθεί μέσα
από ένα wiki χωρίς δυσκολίες.
Λέξεις κλειδιά: wiki, ομότιμη αξιολόγηση, αλληλεπίδραση, Web 2.0

Εισαγωγή
Οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης επιχειρούν να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στη
διαδικασία της αξιολόγησης. Η ομότιμη αξιολόγηση στοχεύει στη δημιουργία ενός
μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος μάθησης όπου η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο για τη
μάθηση, και επιτυγχάνει στόχους, που είναι δύσκολο να επιτευχθούν με τις παραδοσιακές
μεθόδους αξιολόγησης (Sluijsmans et al, 1999). Η ομότιμη αξιολόγηση επιτρέπει στους
μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της αξιολόγησης, να αναπτύξουν
σημαντικές γνωστικές δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, ικανότητες αξιολόγησης και αυτόρύθμισης, να εμπνευστούν από τις εργασίες των ομοτίμων τους, να μάθουν να ασκούν
εποικοδομητική κριτική και να προτείνουν βελτιώσεις καθώς και να δέχονται/σχολιάζουν
την κριτική που τους γίνεται (Sluijsmans et al, 1999; Somervell, 1993; Sung et al, 2005). Καλά
δομημένες δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης και ομότιμης αξιολόγησης έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν πολύτιμες εμπειρίες μάθησης και να ενθαρρύνουν τη δια βίου
μάθηση (Berry, 2008).
Πρόσφατες δημοσιεύσεις προτείνουν τη χρήση των wikis για την υποστήριξη της
διδασκαλίας, την προώθηση της μάθησης, της συνεργασίας/αλληλεπίδρασης των
εκπαιδευόμενων και τη διευκόλυνση της κοινωνικής κονστρουκτιβιστικής διαδικασίας της
μάθησης (Ruth & Houghton, 2009; Dishaw et al., 2011). Σημαντικό χαρακτηριστικό των
wikis αποτελεί η υποστήριξη της συνεργασίας. Τα wikis παρέχουν κατάλληλα εργαλεία για
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 266-275, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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ασύγχρονη επικοινωνία, παρακολούθηση αλλαγών και σχολιασμό. Επίσης, τα wikis
μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία της ομότιμης αξιολόγησης (Xiao & Lucking, 2008).
Λίγες όμως μελέτες αναφέρονται σε αυτό το θέμα (Xiao & Lucking, 2008; Sun et al., 2013; Ng
& Lai, 2012). Ο Skeele (2009) προτείνει ότι η υποστήριξη της ομότιμης αξιολόγησης από τις
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο
διερεύνησης με στόχο την προώθηση της μάθησης.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά σε μία περίπτωση δραστηριότητας
ομότιμης αξιολόγησης η οποία υλοποιήθηκε μέσα από ένα wiki. Περιγράφεται συνοπτικά η
δραστηριότητα και παρουσιάζονται αποτελέσματα της χρήσης του wiki κατά την εκπόνηση
της εργασίας καθώς και οι απόψεις των εκπαιδευόμενων που έλαβαν μέρος.

Πλαίσιο αξιοποίησης του wiki στην ομότιμη αξιολόγηση
Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος «Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού» του
τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ δημιουργήθηκε ένα wiki
(http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com) για την υποστήριξη της διδακτικο-μαθησιακής
διαδικασίας όπως σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος. Συγκεκριμένα, το wiki
διευκόλυνε την ενημέρωση των φοιτητών για τα Web 2.0 εργαλεία καθώς και την
πραγματοποίηση της ατομικής εργασίας των φοιτητών η οποία οργανώθηκε ως
δραστηριότητα ομότιμης αξιολόγησης σε φάσεις. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιοποίηση
Web 2.0 εργαλείων με στόχο τη δημιουργία και παρουσίαση δύο διαφορετικών μαθησιακών
αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια ή για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και η
καλλιέργεια δεξιοτήτων στην αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων.
Η εργασία εξελίχθηκε με βάσει τις ακόλουθες φάσεις:
Φάση 1: (i) Διερεύνηση των Web 2.0 εργαλείων, (ii) πρόταση/δήλωση των δύο
μαθησιακών αντικειμένων που θα δημιουργούσε ο κάθε φοιτητής, (iii) οριστικοποίηση των
μαθησιακών αντικειμένων ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, τόσο από πλευράς
γνωστικού αντικειμένου-έννοιας όσο και Web 2.0 εργαλείου.
Φάση 2: Δημιουργία και ανάρτηση του πρώτου μαθησιακού αντικειμένου, συζήτηση και
αξιολόγηση από τους υπόλοιπους φοιτητές. Πιο αναλυτικά, για τη δημοσιοποίηση
/ανάρτηση του μαθησιακού αντικειμένου που θα δημιουργούσαν, χρειάστηκε να φτιάξουν
στο wiki του μαθήματος μία σελίδα (page), δίνοντας ένα χαρακτηριστικό τίτλο του
μαθησιακού αντικειμένου που δημιούργησαν. Κατά τη δημιουργία της σελίδας, έπρεπε να
ορίσουν μια ή περισσότερες ετικέτες (tags) για καθεμία από τις κατηγορίες: (i) γνωστικό
αντικείμενο / έννοια που αναφέρεται το μαθησιακό αντικείμενο (στην περίπτωση του
γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής επέλεγαν και την κατάλληλη έννοια), και (ii)
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Στη σελίδα αυτή, γινόταν η ανάρτηση του μαθησιακού
αντικειμένου τους. Στην περίπτωση που το μαθησιακό αντικείμενο τους αφορούσε σε wiki ή
blog, δημιουργούσαν link στην αντίστοιχη διεύθυνση.
Φάση 3: Αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων. Κάθε φοιτητής έπρεπε να αξιολογήσει
τουλάχιστον πέντε μαθησιακά αντικείμενα των συμφοιτητών του ακολουθώντας
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Φάση 4: Αναδιαμόρφωση των μαθησιακών αντικειμένων βάσει των αξιολογήσεων. Κάθε
φοιτητής έπρεπε να προβεί σε τυχόν αλλαγές του μαθησιακού αντικειμένου που
δημιούργησε στη Φάση 2 λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των αξιολογητών του.
Φάση 5: Αξιολόγηση των αξιολογητών. Η διαδικασία της ομότιμης αξιολόγησης
ολοκληρωνόταν με σχολιασμό των φοιτητών προς τους αξιολογητές τους.
Σύμφωνα με τον Wiley (2000), ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να είναι μία ψηφιακή
εικόνα, ένα βίντεο, ένα κείμενο, ένα animation, μία ιστοσελίδα, κ.α. που μπορεί να
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επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία της μάθησης. Τα μαθησιακά
αντικείμενα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι φοιτητές μπορεί να αφορούσαν:
μετάφραση ή υποτιτλισμό στα ελληνικά εκπαιδευτικών video, εκπαιδευτικό παιχνίδι,
εκπαιδευτικό animation, ψηφιακή αφήγηση, εκπαιδευτικό comic, εκπαιδευτικό blog,
σενάριο μαθήματος που μπορεί να αξιοποιεί εργαλεία Web 2.0 π.χ. για εννοιολογική
χαρτογράφηση, για συνομιλία (chat), για συζητήσεις (forum), για διαμοίραση/κοινή
δημιουργία εγγράφων (Google Docs), για επεξεργασία video, εικόνων, κ.λπ.,
δραστηριότητες αξιολόγησης (quiz) και σύννεφα λέξεων (word clouds). Το γνωστικό
αντικείμενο του μαθησιακού αντικειμένου μπορούσε να αφορά αποκλειστικά σε έννοιες της
πληροφορικής ή σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.
Τα μαθησιακά αντικείμενα συνοδεύονταν από μία περιγραφή που περιελάμβανε τα
ακόλουθα πεδία: 1) Τίτλος Μαθησιακού Αντικειμένου, 2) Δημιουργός, 3) Βαθμίδα(-ες)
Εκπαίδευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 4) Γνωστικό(-α) Αντικείμενο(-α), 5) Έννοιες
που αφορά, 6) Μαθησιακοί Στόχοι, 7) Εργαλείο(-α) που χρησιμοποιήθηκαν, 8)
Συμπληρωματικό υλικό που περιελάμβανε δυνατούς τρόπους αξιοποίησης του μαθησιακού
αντικειμένου στην τάξη, τους λόγους που επέλεξαν να υλοποιήσουν το μαθησιακό
αντικείμενο με το συγκεκριμένο εργαλείο, οδηγίες που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος
προκειμένου να αναπτύξει ένα ανάλογο μαθησιακό αντικείμενο, τυχόν δυσκολίες ή/και
περιορισμούς που αντιμετώπισαν στη δημιουργία του μαθησιακού αντικειμένου λόγω του
εργαλείου, την προσφορά του αντικειμένου στην εκπαίδευση (π.χ. υποκινεί το ενδιαφέρον
των μαθητών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για e-learning ή/και δια βίου μάθηση, αποτελεί
ενδιαφέρουσα μαθησιακή εμπειρία, ενισχύει την αλληλεπίδραση στην κοινότητα των
μαθητών που θα αξιοποιηθεί).
Στο μάθημα συμμετείχαν τριάντα τρεις (33) μεταπτυχιακοί φοιτητές από τους οποίους οι
είκοσι επτά (27) είχαν πτυχίο Πληροφορικής ενώ οι υπόλοιποι ήταν διαφόρων άλλων
ειδικοτήτων. Την υποστήριξη της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας ανέλαβαν τρεις
συνεργάτες του Τμήματος.
Για την εξοικείωσή τους με το wikispaces, οι φοιτητές αρχικά κλήθηκαν να εκτελέσουν
μια απλή δραστηριότητα, η οποία περιελάμβανε την κατασκευή ενός wiki, όπου θα
αναρτούσαν υλικό (π.χ. ένα εκπαιδευτικό video). Στο wiki του μαθήματος είχαν αναρτηθεί
σχετικές οδηγίες καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις φάσεις τις εργασίας. Επίσης, η
διαδικασία υποστηρίχθηκε από ασύγχρονη συζήτηση, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να
υποβάλουν τις απορίες τους, και από ένα υπόδειγμα σελίδας wiki για την ανάρτηση του
μαθησιακού αντικειμένου.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και η αλληλεπίδραση μεταξύ του φοιτητή-δημιουργού του
αντικειμένου και των αξιολογητών (ομότιμοι και συνεργάτες) υποστηρίχθηκε από τη
λειτουργία της ασύγχρονης συζήτησης η οποία ενεργοποιήθηκε σε κάθε σελίδα μαθησιακού
αντικειμένου. Ο φοιτητής-δημιουργός ήταν υπεύθυνος να ξεκινήσει θέμα συζήτησης για
καθένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι αξιολογητές κατέγραφαν τα σχόλια-αξιολογήσεις
τους ως απαντήσεις στο αντίστοιχο θέμα συζήτησης. Η αλληλεπίδραση συνεχιζόταν με
ερωτήσεις αποσαφήνισης από τον φοιτητή-δημιουργό προς τους αξιολογητές. Τα κριτήρια
αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αντικειμένου ήταν τα εξής:
1. Το αντικείμενο καλύπτει τους μαθησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί; Οι
δυνατές επιλογές απάντησης ήταν (α) Καλύπτει πλήρως όλους τους στόχους, (β)
Καλύπτει μερικώς τους στόχους, (γ) Δεν κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των
στόχων.
2. Το αντικείμενο κρίνεται κατάλληλο για τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία
δημιουργήθηκε; Οι δυνατές επιλογές απάντησης ήταν (α) Το αντικείμενο είναι
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συμβατό με το γνωστικό επίπεδο, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας
των μαθητών, (β) Το αντικείμενο με δυσκολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
μαθητές της συγκεκριμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, (γ) Κρίνεται ακατάλληλο.
3. Το περιεχόμενο του αντικειμένου είναι σαφές, κατανοητό και πλήρες; Οι δυνατές
επιλογές απάντησης ήταν (α) Το περιεχόμενο είναι σαφές, δεν αφήνει περιθώρια
παρερμηνείας, δε χρήζει επεξηγήσεων, (β) Το περιεχόμενο παρουσιάζει αδυναμίες
οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με επεξηγήσεις ή συμπληρωματικό υλικό, (γ) Το
περιεχόμενο έχει σοβαρές αδυναμίες και δεν κρίνεται αξιοποιήσιμο.
4. Το εργαλείο κρίνεται κατάλληλο για τη δημιουργία του συγκεκριμένου
αντικειμένου; Οι δυνατές επιλογές απάντησης ήταν (α) Το εργαλείο εξυπηρέτησε
πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου, (β) Το εργαλείο
υποστήριξε μερικώς το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. το
εργαλείο υποστηρίζει κείμενο αλλά όχι εικόνες και οι εικόνες κρίνονται χρήσιμες),
(γ) Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες από το συγκεκριμένο εργαλείο δεν
προσφέρονται για τη δημιουργία του συγκεκριμένου τύπου αντικειμένου.
5. Ο δημιουργός του αντικειμένου περιγράφει επαρκώς στο πεδίο «Συμπληρωματικό
Υλικό», τρόπους αξιοποίησης του αντικειμένου στη μαθησιακή διαδικασία καθώς
και την προσφορά του αντικειμένου στην εκπαίδευση; Η απάντηση του αξιολογητή
ήταν ανοικτής μορφής (ελεύθερο κείμενο).
6. Ο δημιουργός του αντικειμένου περιγράφει επαρκώς στο πεδίο «Συμπληρωματικό
Υλικό», θέματα που σχετίζονται με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, γενικότερα
θέματα δημιουργίας του αντικειμένου, κλπ; Η απάντηση του αξιολογητή ήταν
ανοικτής μορφής (ελεύθερο κείμενο).
7. Προτείνετε (εάν νομίζετε) εναλλακτικά εργαλεία ανάπτυξης για το συγκεκριμένο
αντικείμενο. Η απάντηση του αξιολογητή ήταν ανοικτής μορφής (ελεύθερο
κείμενο).
8. Προτείνετε ιδέες εμπλουτισμού/αλλαγής/βελτίωσης του αντικειμένου. Η
απάντηση του αξιολογητή ήταν ανοικτής μορφής (ελεύθερο κείμενο).
Επιπλέον, στη σελίδα των μαθησιακών αντικειμένων συμπεριλαμβανόταν και μία
ψηφοφορία (poll), όπου οι αξιολογητές καλούνταν να ψηφίσουν κατά πόσο έκριναν
ενδιαφέρον και χρήσιμο το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο, έχοντας τις εξής επιλογές:
(α) Πολύ, (β) Αρκετά, (γ) Λίγο, και (δ) Καθόλου.
Οι Φάσεις 2 έως 5 επαναλήφθηκαν για το δεύτερο μαθησιακό αντικείμενο που έπρεπε να
δημιουργήσουν οι φοιτητές.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας και αξιολόγησης του πρώτου
μαθησιακού αντικειμένου, έγινε σχολιασμός από τις τρεις συνεργάτες όσον αφορά την
ανάρτηση και την αξιολόγηση των αντικειμένων αλλά και το ρόλο των φοιτητών ως
αξιολογητές. Ομοίως, με το πέρας της διαδικασίας για το δεύτερο μαθησιακό αντικείμενο
έγινε αντίστοιχος σχολιασμός.

Ανάλυση της αλληλεπίδρασης στο wiki
H ανάλυση της αλληλεπίδρασης των φοιτητών στο wiki περιλαμβάνει τον υπολογισμό
βασικών περιγραφικών δεικτών με βάση τις καταγραφές του περιβάλλοντος. Πιο
συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι εξής δείκτες:
1. Το πλήθος των μαθησιακών αντικειμένων που δημιουργήθηκαν ανά γνωστικό
αντικείμενο, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά εργαλείο.
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2.

3.
4.

5.

Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στις φάσεις της αξιολόγησης, λαμβάνοντας
υπόψη τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά μαθησιακό αντικείμενο, ανά
εργαλείο, ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
Ο βαθμός συζητήσεων στα κριτήρια αξιολόγησης ανοικτής απάντησης.
Το πλήθος των σελίδων (pages) και των συζητήσεων (discussions) που
δημιουργήθηκαν στο περιβάλλον του wiki και το μέσο όρο των αναθεωρήσεων
(edits) ανά σελίδα και των μηνυμάτων (messages) ανά συζήτηση καθώς και η
κινητικότητα των φοιτητών (edits & messages) για κάθε μήνα της χρονικής
διάρκειας εκπόνησης της εργασίας.
Ο βαθμός συμμετοχής τόσο των συνεργατών που υποστήριξαν την εργασία όσο και
των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις (replies) τους κατά τη φάση
καθορισμού του θέματος της εργασίας.

Πλήθος Μαθησιακών Αντικειμένων
Δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές 68 μαθησιακά αντικείμενα, με γνωστικό αντικείμενο
στην πλειοψηφία τους την Πληροφορική. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μαθησιακά
αντικείμενα για τα εξής γνωστικά πεδία: Νεοελληνική Γλώσσα & Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,
Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Γεωγραφία, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Ξένες
Γλώσσες, Βιολογία, Τεχνολογία Επικοινωνιών και Γραφιστική. Στον Πίνακα 1
παρουσιάζεται το πλήθος των μαθησιακών αντικειμένων που δημιουργήθηκαν για κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης.
Πίνακας 1: Πλήθος μαθησιακών αντικειμένων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Βαθμίδα Εκπαίδευσης

Πλήθος

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

9

Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2

Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τεχνική Εκπαίδευση

1

Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

44

Γενική Δευτεροβάθμια/Τεχνική Εκπαίδευση

7

Τεχνική Εκπαίδευση

5

Όσον αφορά το πλήθος των μαθησιακών αντικειμένων ανά Web 2.0 εργαλείο, στον
Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα πολυπληθέστερα ανά κατηγορία εργαλείου.
Πίνακας 2: Πλήθος μαθησιακών αντικειμένων ανά κατηγορία εργαλείου
Βαθμίδα Εκπαίδευσης

Πλήθος

Δημιουργία Quiz

20

Νοητικοί – Εννοιολογικοί Χάρτες

9

Παρουσιάσεις

9

Εργαλεία Υποτιτλισμού

8

Εργαλεία Ιστοσελίδων

7

Βίντεο

6
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Συννεφόλεξα

4

Κόμικ

3

Βαθμός συμμετοχής στην αξιολόγηση
Ο δείκτης αυτός αφορά στο πλήθος των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά
μαθησιακό αντικείμενο, ανά γνωστικό αντικείμενο, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά Web
2.0 εργαλείο (Πίνακας 3). Πρέπει να σημειωθεί ότι στην καταμέτρηση των διαφορετικών
αξιολογητών ανά μαθησιακό αντικείμενο, κάθε φοιτητής προσμετράται ως ένας
αξιολογητής είτε έχει κάνει μία είτε περισσότερες αξιολογήσεις, αφού δεν αποτελεί
διαφορετικό αξιολογητή όταν σχολιάζει το ίδιο μαθησιακό αντικείμενο πολλές φορές.
Όμοια, κάθε φοιτητής προσμετράται ως ένας αξιολογητής όταν έχει αξιολογήσει παραπάνω
από ένα μαθησιακά αντικείμενα που κατατάσσονται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο/πεδίο,
που χρησιμοποιούν το ίδιο Web 2.0 εργαλείο και που αξιοποιούνται στην ίδια βαθμίδα
εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Πίνακας 3: Μέσος όρος αξιολογήσεων ανά μαθησιακό αντικείμενο, Web 2.0 εργαλείο,
γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα εκπαίδευσης
Αξιολογήσεις / Μαθησιακό Αντικείμενο

4

Αξιολογήσεις / Web 2.0 Εργαλείο

8,8

Αξιολογήσεις / Γνωστικό Αντικείμενο

24,8

Αξιολογήσεις / Βαθμίδα Εκπαίδευσης

109

Συνολικά, έγιναν 273 αξιολογήσεις από φοιτητές. Ο μέσος όρος των αξιολογήσεων που
πραγματοποίησαν οι φοιτητές είναι 8, ενώ υπήρξε φοιτητής που αξιολόγησε 16 μαθησιακά
αντικείμενα.

Βαθμός συζητήσεων στα κριτήρια αξιολόγησης 5, 6, 7, 8 ανοικτής απάντησης
Όπως προαναφέρθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης υποστηρίχθηκε από τη λειτουργία της
ασύγχρονης συζήτησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την ανάλυση δόθηκε στα κριτήρια 5, 6, 7
και 8 τα οποία είναι ανοικτής απάντησης και αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίηση του
μαθησιακού αντικειμένου, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, αν θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν εναλλακτικά εργαλεία και προτάσεις βελτίωσης και εμπλουτισμού. Στον
Πίνακα 4, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συμμετοχής των φοιτητών στη συζήτηση
καθενός από τα τέσσερα κριτήρια σε τυχαίο δείγμα 9 μαθησιακών αντικειμένων που
δημιουργήθηκαν ως 1ο μαθησιακό αντικείμενο και σε τυχαίο δείγμα 9 μαθησιακών
αντικειμένων που δημιουργήθηκαν ως 2ο μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχα. Από τον
Πίνακα διαπιστώνεται ότι και στις 2 φάσεις περισσότερες συζητήσεις αναπτύχθηκαν για τα
κριτήρια αξιολόγησης 5 και 8, τα οποία αφορούν στην αξιοποίηση του μαθησιακού
αντικειμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε προτάσεις εμπλουτισμού και βελτίωσης
και λιγότερο σε θέματα χρήσης των Web 2.0 εργαλείων. Φαίνεται ότι οι φοιτητές δεν είχαν
διαφορετικές απόψεις ως προς το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, αλλά προβληματίστηκαν για
το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το μαθησιακό αντικείμενο και πώς θα μπορούσε
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη.
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Πίνακας 4: Πλήθος φοιτητών που συμμετείχαν, περισσότερες από μία φορές, στα
κριτήρια 5, 6, 7 και 8 σε τυχαίο δείγμα 9 μαθησιακών αντικειμένων
Μετά την ολοκλήρωση του …

Κρ 5

Κρ 6

Κρ 7

Κρ 8

1ου μαθησιακού αντικειμένου

9

4

3

8

2ου

5

3

1

11

μαθησιακού αντικειμένου

Αναθεωρήσεις ανά σελίδα και μηνύματα ανά συζήτηση
Ύστερα από καταμέτρηση, προέκυψε ότι στο περιβάλλον του wiki δημιουργήθηκαν 97
σελίδες (οι 68 αφορούν τα μαθησιακά αντικείμενα), οι οποίες δέχτηκαν συνολικά 1932
αναθεωρήσεις. Επίσης, δημιουργήθηκαν 615 συζητήσεις (κάθε κριτήριο αξιολόγησης
αποτελεί ξεχωριστή συζήτηση) με 4068 μηνύματα συνολικά.
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συνολικές αναθεωρήσεις (edits) των σελίδων που
δημιούργησαν οι φοιτητές για τα μαθησιακά τους αντικείμενα και τα μηνύματα (messages)
αυτών για κάθε μήνα εκπόνησης της εργασίας.
Πίνακας 5: Πλήθος αναθεωρήσεων και μηνυμάτων ανά μήνα
Χρονικό Διάστημα
1ος μήνας
2ος μήνας
3ος μήνας
4ος μήνας

Αναθεωρήσεις
3
480
796
237

Μηνύματα
15
900
2047
33

Μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται τον 2ο και κυρίως τον 3ο μήνα, γεγονός που
δικαιολογείται καθώς κατά τον 2ο μήνα οι φοιτητές έπρεπε να αναρτήσουν το 1ο μαθησιακό
αντικείμενό τους και να αξιολογήσουν κάποια από τα μαθησιακά αντικείμενα των
συμφοιτητών τους, ενώ κατά τον 3ο μήνα έπρεπε να βελτιώσουν το 1ο μαθησιακό
αντικείμενό, τους να αξιολογήσουν τους αξιολογητές τους, να αναρτήσουν το 2 ο μαθησιακό
αντικείμενό τους και να αξιολογήσουν κάποια από τα μαθησιακά αντικείμενα των
συμφοιτητών τους.

Βαθμός συμμετοχής οργανωτών και φοιτητών στη φάση καθορισμού του
θέματος της εργασίας
Στη φάση καθορισμού του θέματος της εργασίας δημιουργήθηκαν 32 συζητήσεις με σκοπό
να παρουσιάσει ο κάθε φοιτητής μία περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων που σκόπευε
να δημιουργήσει, αναφέροντας το γνωστικό αντικείμενο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην
οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, καθώς και τα Web 2.0 εργαλεία που θα αξιοποιούσε.
Επιδίωξη αποτέλεσε να υπάρξει ποικιλία στα μαθησιακά αντικείμενα και στα Web 2.0
εργαλεία που θα χρησιμοποιούνταν. Γι’ αυτό το λόγο, στις συζητήσεις που δημιουργήθηκαν
στη συγκεκριμένη ενότητα, πέραν των φοιτητών-δημιουργών που άνοιξαν την κάθε
συζήτηση και των συνεργατών που τους συμβούλευαν για τις επιλογές τους, συνέβαλαν και
οι υπόλοιποι φοιτητές σχολιάζοντας αυτές τις επιλογές και σε κάποιες περιπτώσεις
προτείνοντας εναλλακτικά εργαλεία. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται λεπτομερώς τα
αποτελέσματα αυτής της καταμέτρησης. Από την καταμέτρηση προκύπτει ότι η συμμετοχή
των υπολοίπων φοιτητών ήταν σχετικά μικρή και οι συζητήσεις περιορίστηκαν κυρίως
μεταξύ των φοιτητών-δημιουργών και των συνεργατών.
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Πίνακας 6: Πλήθος συζητήσεων και απαντήσεων
στη φάση καθορισμού του θέματος της εργασίας
Συζητήσεις

32

Σύνολο μηνυμάτων

387

Απαντήσεις Συνεργατών

164

Απαντήσεις Φοιτητών-Δημιουργών

173

Απαντήσεις Άλλων Φοιτητών

50

Επίδοση των φοιτητών
Όπως προαναφέρθηκε τα μαθησιακά αντικείμενα αξιολογήθηκαν από τις τρεις συνεργάτες
και από φοιτητές. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των συνεργατών για το 1ο μαθησιακό
αντικείμενο ήταν 7.5 ενώ για το 2ο μαθησιακό αντικείμενο 8.5 (στη δεκαβάθμια κλίμακα).
Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιοι φοιτητές επένδυσαν στη χρήση του Web 2.0 εργαλείου (π.χ.
εργαλείο για animation, για ψηφιακό παιχνίδι) ενώ κάποιοι άλλοι στο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο (π.χ. περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού wiki). Οι φοιτητές είχαν δυσκολίες στη
διατύπωση διδακτικών/μαθησιακών στόχων καθώς και στο να προτείνουν εναλλακτικούς
τρόπους αξιοποίησης του μαθησιακού αντικειμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειονότητα των φοιτητών δεν είχαν σχέση με το χώρο
της εκπαίδευσης παρά μόνο ως εκπαιδευόμενοι.
Αναφορικά με το ρόλο των φοιτητών ως αξιολογητές, η αξιολόγηση που έλαβαν από τους
συνεργάτες δείχνει ότι η επίδοσή τους ήταν βελτιούμενη. Η βαθμολογία που έλαβαν, για
την αξιολόγηση του 1ου μαθησιακού αντικειμένου κυμάνθηκε από 5 έως 9 (Μέσος όρος 6.52).
Κάποιες αξιολογήσεις ήταν πράγματι πολύ καλές, με εύστοχες παρατηρήσεις, προτάσεις και
σχόλια, κάποιες αξιολογήσεις ήταν απλώς καλές με κάποιες προτάσεις σε κάποια σημεία,
ενώ ένα μεγάλο μέρος των αξιολογήσεων (περίπου οι μισές) χαρακτηρίστηκαν ως μέτριες ή
αδιάφορες. Αντίθετα, οι αξιολογήσεις για το 2ο μαθησιακό αντικείμενο ήταν εστιασμένες
επισημαίνοντας τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία των δημιουργημάτων. Η βαθμολογία
κυμάνθηκε από 7 έως 10 (Μέσος Όρος 8.6). Συγκεκριμένα, υπήρξε βελτίωση τόσο ως προς τις
δημιουργίες όσο και ως προς τις αξιολογήσεις. Τα αντικείμενα ήταν πολύ αξιόλογα,
ενδιαφέροντα και εύχρηστα, και οι αξιολογήσεις των φοιτητών ήταν τόσο καλές που οι
συνεργάτες δεν είχαν να προσθέσουν παρά ελάχιστα ή καθόλου σχόλια στους
αξιολογούμενους.

Απόψεις φοιτητών για το wiki
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι φοιτητές κλήθηκαν να
παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τη διαδικασία της ομότιμης αξιολόγησης καθώς και για
τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε
απάντησαν 31 από τους 33 φοιτητές. Στον Πίνακα 7, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των
φοιτητών στις τέσσερις (4) ερωτήσεις που αφορούσαν το wiki ως εργαλείο υποστήριξης της
ομότιμης αξιολόγησης. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι το περιβάλλον του wiki μπορεί να
υποστηρίξει τη διαδικασία της ομότιμης αξιολόγησης και η ασύγχρονη συζήτηση μπορεί να
διευκολύνει την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων.
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Πίνακας 7: Απόψεις των φοιτητών για το wiki
Κλίμακα Αξιολόγησης
(-2: καθόλου … 2: πολύ)
-2
-1
0
1
2

Ερώτηση
Το wiki ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και στους στόχους
της εργασίας του μαθήματος;
Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί
εύχρηστα να πραγματοποιηθεί μέσα από το περιβάλλον
wiki;
Πιστεύετε ότι το περιβάλλον wiki και συγκεκριμένα η
λειτουργία της ασύγχρονης συζήτησης διευκόλυνε τη
διαδικασία
της
αξιολόγησης
των
μαθησιακών
αντικειμένων;
Θεωρείτε ότι η ασύγχρονη συζήτηση
συνεργασία και την επικοινωνία σας;

βοήθησε

1

1

1

8

22

1

9

20

3

10

17

5

11

15

τη

Σχολιασμός - Συμπεράσματα
Σε συμφωνία με άλλες μελέτες, η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι το περιβάλλον του wiki
μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία (He, 2011). Το wiki παρέχει όλα τα
κατάλληλα εργαλεία για ασύγχρονη πρόσβαση, για τήρηση εκδόσεων των σελίδων και για
σχολιασμό, τα οποία είναι σημαντικά στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που ζητούν από τους
μαθητές να συγγράψουν ή να αποδώσουν σε κείμενο ιδέες και απόψεις τους. Το wiki μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα αποδεκτό και εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την από
απόσταση συνεργασία.
Δραστηριότητες αξιολόγησης οι οποίες αξιοποιούν το wiki έχουν ως αποτέλεσμα την
ενεργή ενασχόληση των μαθητών και την αύξηση της αυτο-πεποίθησής τους (Cubric, 2007).
Στο πλαίσιο αυτό το wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές για τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων ομότιμης αξιολόγησης τόσο κατά τη φάση της συγγραφής/δημιουργίας
της εργασίας όσο και κατά τη φάση της αξιολόγησης. Οι εκπαιδευόμενοι που εμπλέκονται
αναπτύσσουν δεξιότητες στην ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων καθώς και δεξιότητες
για εποικοδομητικό σχολιασμό των εργασιών των ομοτίμων και αναστοχασμό της
προσωπικής τους εργασίας (Gogoulou et al., 2015). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι
φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ποικίλα Web 2.0 εργαλεία είτε στη φάση της
διερεύνησης για να προβούν στις προσωπικές τους επιλογές για την ανάπτυξη των δικών
τους μαθησιακών αντικειμένων είτε στη φάση της αξιολόγησης μελετώντας και
σχολιάζοντας τις επιλογές των συμφοιτητών τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των
φοιτητών να διερευνήσουν διαφορετικά εργαλεία και να είναι σε θέση να προτείνουν
εναλλακτικά εργαλεία για την υλοποίηση ενός μαθησιακού αντικειμένου. Η βαθμολογία
που έλαβαν τα μαθησιακά αντικείμενα δείχνει ότι οι φοιτητές επένδυσαν στην αξιοποίηση
του εργαλείου για τη δημιουργία ενός αντικειμένου με εκπαιδευτικό σκοπό και
προβληματίστηκαν για την παιδαγωγική αξιοποίηση του αντικειμένου. Ο προβληματισμός
αυτός επικράτησε και στη φάση της αξιολόγησης με αποτέλεσμα οι φοιτητές-αξιολογητές να
προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης των μαθησιακών αντικειμένων που
αξιολογούσαν.
Η λειτουργία της ασύγχρονης συζήτησης, που παρέχει το wiki, μπορεί να διευκολύνει
την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων ή εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Από τα
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δεδομένα που παρουσιάστηκαν, διαφαίνεται ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν δεν είχαν
πρόβλημα στην ασύγχρονη επικοινωνία. Ο αριθμός των μηνυμάτων που αντάλλαξαν
φανερώνει τη διάθεση τους να αλληλεπιδράσουν ως αξιολογητές/αξιολογούμενοι
σχολιάζοντας και τεκμηριώνοντας τις απόψεις τους διεξοδικά. Η διάθεση αυτή
αντικατοπτρίζεται και στις απαντήσεις τους στις αντίστοιχες ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου. Συνολικά, το wiki έτυχε θετικής αποδοχής και υποστήριξε τη
δραστηριότητα της ομότιμης αξιολόγησης σε όλες τις φάσεις της.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση διερευνά τον τρόπο λειτουργίας και τις παιδαγωγικές δυνατότητες της
συνεργατικής μάθησης στο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον Moodle μέσα από την ανάλυση
διδακτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε στο γλωσσικό μάθημα της Γ΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές
κλήθηκαν να διαπραγματευτούν ένα ζήτημα και να συν-γράψουν κείμενα, αξιοποιώντας την
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στα ευρήματα της ανάλυσης εντάσσονται ο εντοπισμός στρατηγικών
οικοδόμησης γνώσης και συνεργατικής γραφής, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα στάδια
της εργασίας και η παραγωγή συνεργατικού κειμένου με βάση τις προδιαγραφές. Τα παραχθέντα
κείμενα έδειξαν επίσης ότι οι μαθητές βελτίωσαν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Η έρευνα έδωσε
σημαντικά ευρήματα για το ρόλο της συνεργατικής γραφής, η οποία ενίσχυσε τις γλωσσικές ικανότητες
των μαθητών, τον ψηφιακό τους εγγραμματισμό και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως την
αυτονομία και την ενεργό μάθηση. Επίσης ανέδειξε τις δυνατότητες ένταξης των ηλεκτρονικών
περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Οι μαθητές
αποτίμησαν θετικά τη μαθησιακή εμπειρία μέσω των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων ενώ κατέδειξαν
περιορισμούς και προβληματισμούς.
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική μάθηση, συνεργατική γραφή, Moodle, γλώσσα

Εισαγωγή
Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εισήγησης βασίζεται σε τέσσερις σημαντικούς άξονες,
στους οποίους στηρίχτηκε και η διδακτική παρέμβαση που τεκμηριώνεται από την
εισήγηση: Ο πρώτος άξονας αφορά στις κοινωνικές – εποικοδομιστικές θεωρίες που διέπουν
σημαντικό τμήμα της διεθνούς και εγχώριας έρευνας για εκπαιδευτικά θέματα. Ο δεύτερος
άξονας είναι η νέα ψηφιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον σύγχρονο κόσμο και
αφορά κυρίως σε αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο τρίτος άξονας αφορά στις
δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης, ως ένα έμπρακτο βήμα εφαρμογής των ανωτέρω
αναφερόμενων θεωριών στην εκπαιδευτική πρακτική. Ο τέταρτος άξονας αφορά, τέλος, στη
διδακτική της γλώσσας και πώς επηρεάζεται από τις πρακτικές αυτές.
Η θεωρία του εποικοδομισμού αφορά στον τρόπο μάθησης του ανθρώπου και έχει τις
καταβολές της σε σημαντικούς θεωρητικούς της παιδαγωγικής επιστήμης των δύο
τελευταίων αιώνων, όπως τον Vygotsky, Dewey και Piaget. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο
μαθητής δε δέχεται, απορροφά ή προσλαμβάνει γνώση αλλά τη δομεί, την οργανώνει και τη
δημιουργεί μέσα και από την επικοινωνία και με άλλα άτομα. Αντίστοιχα ο ρόλος του
διδάσκοντος δεν είναι αυτός του παρόχου γνώσης αλλά του διευκολυντή, του οργανωτή
μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η κοινωνική φύση της μάθησης (Κόμης, 2004) και οι
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με την ατομική μάθηση (Kaptelinin & Cole, 1997) δεν είναι
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 276-287, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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παρά πτυχές του ίδιου του φαινομένου. Ειδικότερα στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης,
έρευνες έχουν δείξει (Li & Zhu, 2011) ότι η γλώσσα και η κοινωνική αλληλεπίδραση
διευκολύνουν τη μάθηση, επειδή μέσω της γλώσσας τα άτομα επικοινωνούν, σχετίζονται και
συν – επιλύουν προβλήματα.
Οι θεωρίες αυτές βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι
οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο στον Ιστό 2.0, δηλαδή τη νέα γενιά του διαδικτύου. Κατά
τους Dixhoorn et al. (2010), το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται πλέον από την οριζόντια
ανταλλαγή πληροφοριών, τη συμμετοχή χρηστών στη δημιουργία περιεχομένου και την
προσβασιμότητα, δηλαδή την ανοιχτή και δωρεάν δυνατότητα ανάκλησης περιεχομένου
από τον ιστότοπο. Η σύγκριση μιας παραδοσιακής εγκυκλοπαίδειας, όπως της Britannica
και ενός σύγχρονου γνωσιακού αποθετηρίου, όπως η Wikipedia (Karpati, 2009)
αποκαλύπτει τις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας και διάθεσης της γνώσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αναπόφευκτες οι επιδράσεις στο σχολικό και
εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο καλείται να διαμορφώσει, ως Σχολείο 2.0 πλέον,
ανοιχτές συνεργατικές πρακτικές, κατευθυντήριες γραμμές αντί λεπτομερών αναλυτικών
προγραμμάτων, οργάνωση γνωστικών αποθετηρίων και παρουσίαση μαθησιακών
αντικειμένων και πηγών.
Στο πλαίσιο αυτό η συνεργατική μάθηση δηλαδή η διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ
σπουδαστών με σκοπό τη μάθηση ή την εκτέλεση μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως
επίλυσης ενός προβλήματος (Dillenburg, 1999), βρίσκεται στον πυρήνα των εκπαιδευτικών
αλλαγών. Η συνεργατική μάθηση δεν αφορά απλώς σε «ομαδική εργασία» αλλά σε
δραστηριότητες που ενεργοποιούν συγκεκριμένους μαθησιακούς μηχανισμούς και
υλοποιούνται, κατά τον Dillenburg, σε βήματα, όπως τη δημιουργία αρχικών, καλών
συνθηκών, την ανάθεση ρόλων και συγκεκριμένων εργασιών, την υποβοήθηση και
υποστήριξη των συνεργατικών δραστηριοτήτων και την παρακολούθηση, εκ μέρους του
διδάσκοντα, των συνθηκών αλληλεπίδρασης.
Η πλήρης σύνδεση της συνεργατικής μάθησης και της τεχνολογίας, έτσι όπως ορίζεται
από τον Ιστό 2.0, υλοποιείται σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα συνεργασίας. Μια σειρά από
τέτοια περιβάλλοντα, όπως το Moodle, το Blackboard κ.α. αφορούν πλέον σε υπολογιστικά
συστήματα συνεργατικής μάθησης (Κόμης, 2004).
Τα χαρακτηριστικά τους αφορούν στην ανάθεση εξ αποστάσεως ή σύγχρονα, ατομικά ή
συνεργατικά, ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, σε εξατομικευμένη χρήση, σε
ενσωμάτωση προηγμένων χαρακτηριστικών αξιολόγησης, σε διασυνδεσιμότητα και
πολυγλωσσική διεπαφή και σε αξιοποίησή τους ως αποθετηρίων πόρων και δραστηριοτήτων
(Ifenthaler, 2008). Τα περιβάλλοντα αυτά δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοτήτων
μάθησης (Lewis, 1997, στο Κόμης, 2004), παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να μοιράζονται
γνώσεις, ερμηνείες και κοινές επεξεργασίες θεμάτων (Comas – Quinn et al., 2012). Βοηθούν
επίσης τους διδάσκοντες να λειτουργούν υποστηρικτικά με διανομή υλικού, διευκόλυνση
συζητήσεων και δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης (Lu & Law, 2012).
Η διδακτική παρέμβαση που τεκμηριώνεται στην παρούσα εισήγηση υλοποιήθηκε στο
περιβάλλον Moodle, από το οποίο αξιοποιήθηκαν οι χώροι συζήτησης (forum), το άρθρωμα
συνεργατικής γραφής wiki και το ενσωματωμένο blog ως ατομικό χώρο γραφής. Μελέτες
έχουν δείξει ότι η γραπτή, ηλεκτρονική συζήτηση βελτιώνει τη μαθησιακή εμπλοκή στις
δραστηριότητες (Angelaina S. & Jimoyiannis A., 2012), ενώ η χρήση των wiki έχει επίσης
μελετηθεί στο επίπεδο της εμπλοκής και των μοτίβων συνεργασίας και συμπαραγωγής
περιεχομένου (Roussinos D. & Jimoyiannis A., 2013).
Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης εντός ηλεκτρονικών περιβαλλόντων εντάσσεται,
τέλος, και η διδακτική της γλώσσας, η οποία μεταθέτει το ενδιαφέρον από την εκμάθηση των
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δομών στη διδασκαλία κειμενικών οντοτήτων, στη συν – διαμόρφωση περιεχομένου υπό
διαρκή διδακτική καθοδήγηση και, τέλος, στην ανάπτυξη του πολυγραμματισμού
(multiliteracy), δηλαδή της καλλιέργειας γλωσσικής διαφοροποίησης με κειμενική
ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα, όσον αφορά σε πολυτροπικά κειμενικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή στη χρήση και άλλων, πέραν του αμιγώς γλωσσικού, κωδίκων,
όπως βίντεο, ήχου και εικόνας (Jewitt, 2008).
Εξειδικεύοντας την έννοια της συνεργατικής μάθησης στο χώρο της γραφής και της
διδακτικής της γλώσσας πρέπει επίσης να γίνει λόγος για τη συνεργατική γραφή ή
συμπαραγωγή λόγου (collaborative writing), δηλαδή την παραγωγή γραπτού λόγου, και εν
προκειμένου ηλεκτρονικού, που γίνεται σε συνεργασία δύο ή περισσότερων μαθητών
(Κουτσογιάννης et al., 2011). Κατά τους Ede & Lunsford (1990, στο Noel, 2004) η
συνεργατική ή ομαδική γραφή περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: α) δραστηριότητες που
οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο γραπτό κείμενο, δηλαδή γραπτή και προφορική ιδεοθύελλα
(brainstorming), σχεδιασμός, αναθεώρηση και επεξεργασία, β) γραπτά, κειμενικά προϊόντα,
όπως σημειώσεις, οδηγίες και δημοσιευμένο υλικό και γ) ομαδικότητα, δηλαδή συνεργασία
δύο ή περισσότερων ατόμων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι σκοποί και τα ερευνητικά ερωτήματα της διδακτικής
παρέμβασης που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση. Ο σκοπός της διδακτικής
παρέμβασης ήταν η διερεύνηση της γλωσσικής μάθησης σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και
συνεργατικά. Διερευνήθηκε δηλαδή αν και πώς οι μαθητές έμαθαν, πώς συνεργάστηκαν και
ποια αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από την συγκεκριμένη μαθησιακή διαδικασία.
Αναφορικά με τον τρόπο μάθησης διερευνήθηκαν πτυχές, όπως οι τρόποι οικοδόμησης της
νέας γνώσης και οι διαφορές που κατεγράφησαν μεταξύ των ομάδων των μαθητών.
Αναφορικά με τη συνεργασία εξετάστηκαν παράγοντες, όπως η κοινωνική παρουσία των
μαθητών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας, ο ρόλος του διδάσκοντος και ο βαθμός
παρέμβασής του. Τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
α) Ποια χαρακτηριστικά της συμμετοχής των μαθητών συνέβαλαν στην οικοδόμηση της
νέας γνώσης; Ποιος ήταν ο ρόλος της διαπραγμάτευσης ιδεών στην ομάδα; Υπήρξαν
διαφορές μεταξύ των ομάδων;
β) Ποια χαρακτηριστικά μοτίβα συνεργατικής γραφής εμφανίστηκαν και πώς συνέβαλαν
στην οικοδόμηση του κειμενικού προϊόντος;
γ) Πώς αξιολόγησαν οι μαθητές το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης;

Μεθοδολογία
Σχεδιασμός δράσης
Η διδακτική παρέμβαση αφορούσε στη διδασκαλία της 4ης ενότητας στο μάθημα της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου διαμέσου του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
συνεργασίας Moodle. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε ήταν τύπου project
με θέμα «η Ενωμένη Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες» και αφορούσε στην οργάνωση και
υλοποίηση από τους μαθητές ενός εικονικού ταξιδιού σε χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές
κλήθηκαν α) να συζητήσουν και να σχεδιάσουν (στο άρθρωμα forum του Moodle) από
κοινού τη διαδρομή και το ταξίδι, το οποίο είχε διάφορους περιορισμούς, π.χ. οικονομικά
όρια, επίσκεψη σε μουσεία ή τόπους ενδιαφέροντος και β) να συν – γράψουν (στο wiki του
Moodle) ένα κείμενο με τις ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις, το οποίο απευθυνόταν στους
γονείς τους. Στο Σχήμα 1 αναπαρίσταται οπτικά η υλοποίηση του project.
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Τι περιλαμβάνει το σενάριο
α. Ηλεκτρονική και διά ζώσης συζήτηση
- σχεδιασμός ταξιδιού
β. Συγγραφή κειμένου προς τους γονείς
- Προφορική ενημέρωση
- Κατανομή μαθητών σε ομάδες, διευκρίνιση
κριτηρίων
- Εξοικείωση με τον ιστότοπο του Moodle
Θέματα forum:
- οργάνωση και διαχείριση εργασίας
- σχεδιασμός ταξιδιού
- είδος κειμένου που θα παραχθεί
- τήρηση οδηγιών συγγραφής κειμένου
- πολυμεσικές προσθήκες
- διόρθωση, προσθήκη, μετακίνηση,
διαγραφή κειμενικών τμημάτων
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1.
Ενημέρωση μαθητών και οδηγίες
του διδάσκοντος για το σενάριο
(4 ώρες)
2.
Συζήτηση σε ομάδες στο
forum του Moodle
(6 ώρες)
3.
Συγγραφή κειμένου στο
wiki
(10 διδακτικές ώρες)
Συγγραφή και ανάρτηση
ατομικών εργασιών στο
blog του Moodle με θέμα "Η
Ευρώπη έτσι όπως τη γνώρισα"

4.
Συνεντεύξεις μαθητών σχετικά με τις
απόψεις τους για τη διδακτική παρέμβαση
Σχήμα 1. Αναπαράσταση υλοποίησης του project

Συμμετέχοντες
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε τμήμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου της Αργολίδας, με 20
μαθητές και μαθήτριες (12 μαθητές και 8 μαθήτριες) και η διάρκειά της ήταν 8 εβδομάδες. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες κατανεμήθηκαν από τον διδάσκοντα σε 4 ομάδες των 5 ατόμων, με
κριτήρια κατανομής τις γνώσεις στους υπολογιστές, τις διαφορετικές μαθησιακές επιδόσεις
και τη σχετικά ισορροπημένη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών. Οι δραστηριότητες
υλοποιήθηκαν σύγχρονα, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και ασύγχρονα, με
συμμετοχή των μαθητών από το σπίτι. Συνοπτικά το εννοιολογικό περίγραμμα της
διδακτικής παρέμβασης ήταν: συζήτηση – γραφή - γνώση – αξιολόγηση. Οι μαθητές
συζήτησαν και συν-επεξεργάστηκαν το θέμα, συν – έγραψαν κείμενο και στο τέλος
αξιολόγησαν την εργασία.

Εργαλεία ανάλυσης
Η κύρια μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην ανάλυση της διδακτικής
παρέμβασης ήταν η ανάλυση περιεχομένου. Εφόσον το κύριο υλικό ήταν γραπτός,
ηλεκτρονικός λόγος σε μορφή forum – συζήτησης και σε μορφή συνεργατικού κειμένου σε
wiki η ενδεδειγμένη μέθοδος ήταν η ανάλυση περιεχομένου, δηλαδή η ποιοτική και
ποσοτική αποκωδικοποίηση του λόγου με βάση προκαθορισμένους δείκτες και κατηγορίες.
Σύμφωνα με τους Riffe, Lacy & Fico (1998, στο Rourke et al., 1999) η ανάλυση περιεχομένου,
ως συστηματική εξέταση συμβόλων της επικοινωνίας με βάση ένα σύστημα κατηγοριών έχει
ως σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για το νόημα και το περιεχόμενο.
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Εκπαιδευτική
εμπειρία
Επιλογή
περιεχομένου

Γνωστική
παρουσία

Διδακτική
παρουσία

Υποστήριξη
διαλόγου

Κοινωνική
παρουσία

Δημιουργία
κλίματος
Σχήμα 2. Οι παρουσίες του μοντέλου Garrison et al. (2000)
Για την ανάλυση των συζητήσεων στα forum του Moodle υιοθετήθηκαν δύο μοντέλα: Το
πρώτο είναι η κοινότητα διερεύνησης των Garrison et al. (2000) που χρησιμεύει στην
ερμηνεία της διαμεσολαβούμενης από υπολογιστή εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι κατά
κύριο λόγο μια κειμενικά βασισμένη διερεύνηση (text – based inquiry) που λαμβάνει υπόψη
της γραπτές αναρτήσεις ή τμήματα αναρτήσεων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονικές
μαθησιακές διαδικασίες (Garrison et al., 2000). Περιλαμβάνει τρεις κύριες διαστάσεις –
παρουσίες: α) την κοινωνική παρουσία, β) τη γνωστική παρουσία και γ) τη διδακτική
παρουσία. Το σημείο τομής αυτών των παρουσιών συνιστά την εκπαιδευτική εμπειρία
(educational experience). Το Σχήμα 2 παρουσιάζει το μοντέλο Garrison.
Το δεύτερο μοντέλο ανάλυσης των συζητήσεων ήταν η ταξινομία των Pena – Schaff &
Nicholls (2004), οι οποίοι ανέλυσαν την αλληλεπίδραση των μαθητών και τις στρατηγικές
δόμησης νοήματος σε forum συζήτησης και συστηματοποίησαν δείκτες και κατηγορίες
οικοδόμησης γνώσης, όπως ερώτηση, απάντηση, διευκρίνιση, ερμηνεία, σύγκρουση,
ισχυρισμό, συναίνεση, κρίση αντανάκλαση, υποστήριξη. Στην ουσία πρόκειται για μια
επέκταση του μοντέλου Garrison, ειδικά στη γνωστική διάσταση, που ήταν χρήσιμη για
μεγαλύτερη εμβάθυνση στους τρόπους οικοδόμησης της γνώσης από τους μαθητές.
Σε ό,τι αφορά στη μεθοδολογική διερεύνηση του συνεργατικού κειμένου στο wiki
ακολουθήθηκε η ταξινομία των Mak & Coniam (2008) με τέσσερα επίπεδα: προσθήκη,
επέκταση, αναδιοργάνωση ιδεών και διόρθωση λαθών. Οι επιμέρους δείκτες που
αξιοποιήθηκαν, εντός των προαναφερθέντων τεσσάρων επιπέδων αφορούσαν σε προσθήκη,
επεξεργασία, διαγραφή κειμένου, μετακίνηση τμημάτων κειμένου, γραμματική και
συντακτική διόρθωση, νέες ιδέες, πολυμεσικό εμπλουτισμό και μορφοποίηση. Η ανάλυση
των αναθεωρήσεων του wiki έγινε ανά ομάδα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τον
τρόπο εργασίας των ομάδων, ενώ από το συνολικό αριθμό αναθεωρήσεων επιλέχθηκαν οι
πιο ουσιώδεις και πιο πλούσιες σε αλλαγή περιεχομένου.

Αποτελέσματα
Συμμετοχή των μαθητών στο Forum συζήτησης
Σε όλες τις ομάδες υπήρξε μια αρχική φάση «ανίχνευσης» του νέου περιβάλλοντος και του
εικονικού συνομιλητή. Η κοινωνική παρουσία υπήρξε έντονη στις τρεις ομάδες και λιγότερο
στην τέταρτη και κυμάνθηκε από αμηχανία ή δισταγμό (πείτε κάτι και απάντηση τι να πούμε
στην ομάδα Γ΄) μέχρι πιο ανοιχτή και ελεύθερη επικοινωνία (ας ξεκινήσουμε). Οι
προσφωνήσεις και η συναισθηματική αποτύπωση μέσω των emoticons ήταν παράγοντες που
επέδρασαν θετικά στη διερεύνηση της γνώσης.
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Οι μαθητές αντιλήφθηκαν καθαρά τη γνωστική, μαθησιακή διαδικασία που διέπνεε την
ηλεκτρονική συζήτηση με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη συνειδητοποίηση του
συνεργατικού πλαισίου (πρέπει να δούμε και τη γνώμη του Α6 – γ, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να
αποφασίσουμε) της ομαδικότητας και της στοχοθεσίας (ας αρχίσουμε την εργασία αφού μοιράσαμε
ρόλους με στόχο την ολοκλήρωσή της).
Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις από κοινωνικής πλευράς η οικοδόμηση της γνώσης
πέρασε στη φάση της διερεύνησης. Πρωταρχικό ρόλο ανέλαβε η αφόρμηση ως γνωστική
διαδικασία, διότι απελευθέρωσε τη δημιουργική σκέψη των μαθητών. Σχεδόν όλοι
τοποθετήθηκαν ως προς την ανάληψη επιμέρους τομέα, μόλις προβλήθηκε η ιδέα της
διανομής αρμοδιοτήτων. Οι μαθητές ξεκίνησαν να ρωτούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και
πληροφορίες και να διατυπώνουν τη γνώμη τους.
Η διαπραγμάτευση στις ομάδες είχε όμως και κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά. Οι
μαθητές αρκετές φορές δεν εμβάθυναν τη σκέψη τους, επιχειρηματολογώντας ή αναλύοντας
περισσότερο την άποψή τους. Αυτό έδειξε το φαινόμενο των πολύ σύντομων, σχεδόν
τηλεγραφικών αναρτήσεων που αφορούσαν σε διαμοιρασμό πληροφορίας ενώ τα
μηνύματα διαπραγμάτευσης ή σύνθεσης υστερούσαν αριθμητικά.
Σημαντική θέση και στις 4 ομάδες είχαν οι στρατηγικές της ομοφωνίας και της
σύγκρουσης – αντιπαράθεσης. Στην περίπτωση της αντιπαράθεσης οι μαθητές φρόντισαν να
αιτιολογήσουν την άποψή τους (αποκλείουμε το καράβι, επειδή...). Η στρατηγική της ερμηνείας
(εξαγωγή συμπεράσματος) ήταν άλλος ένας σημαντικός δείκτης οικοδόμησης γνώσης.
Συμπληρωματικά στο δείκτη αυτό λειτούργησαν αυτοί της κρίσης ή αξιολόγησης των
θέσεων που είχαν διατυπωθεί και της αυτογνωσίας, στοιχείο που αποκάλυψε τη συνειδητή
μαθησιακή δραστηριότητα (πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλες τις παραμέτρους για το κείμενο).
Συνολικά, ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώθηκε το εξής σχήμα
οικοδόμησης της νέας γνώσης: προσέγγιση > αφόρμηση > διαπραγμάτευση > συμπέρασμα.
Τα μηνύματα, προϊούσης της συζήτησης, μεταλλάσσονται από κοινωνικά σε γνωστικά, ενώ
ο συνδυασμός «διάβασμα (της ανάρτησης) και γράψιμο» ωθούσε τους μαθητές να
αναπτύξουν ικανότητες απάντησης, επιχειρηματολόγησης και οργάνωσης της σκέψης τους.
Το Σχήμα 3 παρουσιάζει ένα παράδειγμα ανταλλαγής απόψεων στα forum συζήτησης
σχετικά με το είδος του κειμένου που πρέπει να συγγράψουν οι μαθητές στο wiki.
Κ8 – δ: Πιστεύω ότι το κείμενό μας θα πρέπει να είναι απλό και λιτό χωρίς μεγάλες και σύνθετες
λέξεις..... Κάθε φορά που θα γράφουμε μια ημερήσια αναφορά στους γονείς μας να γράφουμε
ημερομηνία και να τους εξηγούμε πόσα χιλιόμετρα κάναμε, πόσα χρήματα ξοδέψαμε και πόσα
μουσεία είδαμε.
δομή, έκταση
στοιχεία ύφους
περιεχόμενο
Α11 – δ: Το κείμενο θα πρέπει να είμαι σχετικά σύντομο ώστε να μην χρειαστεί μεγάλος χρόνος για
να το γράψουμε. Θα πρέπει παράλληλα να είναι αρκετά περιεκτικό ώστε να δίνονται επαρκείς
πληροφορίες. Καλό θα είναι να περιγράψουμε όσο καλύτερα μπορούμε όσα είδαμε ενώ καλό θα
ήταν να τους δείξουμε και κάποιες εικόνες ....
είδος κειμένου
τεχνικά χαρακτηριστικά
πολυμεσικότητ
α
Α9 – δ: Το κείμενο που θα γράψουμε στους γονείς μας, θα έχει ηλεκτρονική μορφή και θα είναι
πεζό. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ... Στο e-mail, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
περιγραφή και αφήγηση, ώστε οι γονείς να σχηματίσουν μια πιο καθαρή εικόνα για τις
δραστηριότητες της εκδρομής μας..

Σχήμα 3. Ανταλλαγή μηνυμάτων σε forum συζήτησης
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Η συνεχής διαπραγμάτευση των ιδεών εντός της ομάδας, με τις διαδικασίες που
προαναφέρθηκαν, ενέπλεξαν τους μαθητές σε μια διαδικασία δόμησης νέου νοήματος, το
οποίο είχε αρκετά αυθεντικά χαρακτηριστικά, δεδομένης της φύσης του «προβλήματος»
(σχεδιασμός εικονικού ταξιδιού). Σύμφωνα με τους Jonassen et al. (1995) αυτή η σκόπιμη,
στοχοπροσηλωμένη συμπεριφορά του μαθητή που αναζητά από κοινού είναι αυτή που
συνδέει τη γνώση και τελικά οδηγεί σε κριτική σκέψη και νοηματοδοτούμενη μάθηση.
Διαπιστώθηκε, τέλος, σαφής διαφορά μεταξύ των ομάδων, καθώς, επί παραδείγματι, στην
ομάδα Β’ ένα μέλος της λειτούργησε πιο καθοδηγητικά στη συζήτηση, ενώ η ομάδα Δ΄
επέμεινε περισσότερο στην επιχειρηματολογία και ερμηνεία των απόψεων που
καταγράφονταν. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της
Κοινότητας Διερεύνησης, για το σύνολο των αναρτήσεων κάθε ομάδας.
Το αρχικό σχήμα οικοδόμησης της νέας γνώσης συμπληρώθηκε και από έναν ακόμα
δείκτη, αυτό της διδακτικής παρουσίας. Ο διδάσκων είχε κυρίως καθοδηγητικό,
διευκολυντικό ρόλο. Οι αναρτήσεις του διδάσκοντος σχετίζονταν με ενθάρρυνση και
αναγνώριση της συμβολής των μαθητών (πολύ καλή αναζήτηση μέχρι τώρα), με δημιουργία
κλίματος στην τάξη (Έτσι λοιπόν καταλαβαίνω την πρόταση της Κ-1 να μην ταξιδέψετε σε εποχή
…), με συνόψιση συζήτησης (Βλέπω ότι επιλέγετε έναν άξονα να κινηθείτε …), με καθοδήγηση
για ενσωμάτωση πληροφοριών από άλλες πηγές (Μελετήστε τις «χρήσιμες πηγές» για την
εργασία σας…). Το ενδιαφέρον είναι ότι ο διδάσκων περιόρισε τον τυπικό, καθοδηγητικό του
ρόλο, όμως αυτός ο ρόλος αναλήφθηκε από συμμετέχουσα μαθήτρια, η οποία έδινε οδηγίες
στους υπολοίπους εν είδει συντονίστριας (Προτείνω να χωρίσουμε διαδρομές, διαλέξτε ο καθένας
και βρίσκουμε τα φθηνότερα εισιτήρια). Ο Πίνακας 1 αποδίδει συνολικά τον τρόπο οικοδόμησης
της νέας γνώσης και τα μοτίβα συζήτησης.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα ανάλυσης Κοινότητας Διερεύνησης
Παρουσίες

Κοινωνική
Παρουσία

Κατηγορίες
Συναισθηματική
έκφραση
Ανοιχτή /
ελεύθερη
επικοινωνία
Συνοχή ομάδας

Αναρτήσεις στις ομάδες συζητήσεων
ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ
Δείκτες
Α
Β΄

Διδακτική
Παρουσία

Εξερεύνηση

Ενσωμάτωση
Διδακτικός
Σχεδιασμός
Διευκόλυνση
συζήτησης
Ευθεία
καθοδήγηση

ΟΜΑΔΑ
Δ΄

emoticons

6

1

2

0

έκφραση χωρίς
φόβο

7

4

15

5

ενθάρρυνση
συνεργασίας

7

3

6

4

4
16
6

6
15
7

4
56
11

5
37
5

5

13

17

14

11

35

34

46

7

9

6

6

3

4

5

7

Αφόρμηση

Γνωστική
Παρουσία

ΟΜΑΔΑ
Γ΄

Διαπραγμάτευση
Ερώτηση
Προσωπική
άποψη
Ανταλλαγή
πληροφοριών
Σύνθεση ιδεών

Σύνολο

7

10

9

2

79

107

165

131
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Συμπαραγωγή κειμένου στο Wiki
Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα η οικοδόμηση του κειμενικού προϊόντος
υλοποιήθηκε σε τρία βασικά στάδια: σχεδιασμός > αναθεώρηση > δημοσίευση. Στα στάδια
αυτά υιοθετήθηκαν διάφορες στρατηγικές, όπως επεξεργασία, μετακίνηση, διόρθωση,
πολυμεσική προβολή. Οι μαθητές συμμετείχαν δημιουργικά, με φαντασία και χιούμορ στο
κοινό κείμενο. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στην εργασία των ομάδων το βασικό
μοτίβο είναι η προσθήκη νέου κειμένου. Η αλληλεπίδραση και η συνεργατικότητα αρχίζουν
να εμφανίζονται στη δεύτερη μεγάλη στρατηγική – μοτίβο, την επεξεργασία. Οι μαθητές
επαναδιαμορφώνουν το ήδη υπάρχον κείμενο. Αυτό πραγματοποιείται είτε στο δικό τους
κείμενο είτε στο κείμενο του συμμαθητή τους. Το Σχήμα 4 παρουσιάζει τη διαδικασία
οικοδόμησης γνώσης και τα αντίστοιχα μοτίβα.
Χρησιμοποίηση
emoticons, φράσεων
παρακίνησης και
συναισθ. έκφρασης

Προσέγγιση – φάση
αναζήτησης
εικονικού συνομιλητή

Στρατηγική ερώτησης
Ο μαθητής συμβάλλει
με ιδέες, προκαλείται
να ρωτήσει

Καθοδήγηση –
διευκόλυνση
διδάσκοντος

Πρόκληση συζήτησης
– αφορμή έναρξης

Στρατηγική
ερώτησης και
απάντησης
Διαπραγμάτευση
- επεξεργασία

Στρατηγική
συμφωνίας

Στρατηγική
ερμηνείας
Στρατηγική
σύγκρουσης
ή ομοφωνίας

Στρατηγική
αυτογνωσίας
Στρατηγική
αξιολόγησης

Στρατηγική
επεξήγησης

Εξαγωγή
συμπεράσματος

Οικοδόμηση
νέας γνώσης

Σχήμα 4. Οικοδόμηση νέας γνώσης και μοτίβα συζήτησης στα forum
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32η εκδοχή

36η εκδοχή

41η εκδοχή

San Siro: Είμαι το μοναδικό
αγόρι στην ομάδα οπότε
αποφασίσαμε με τα κορίτσια ….
να πάω στο γήπεδο ενώ τα
κορίτσια θα είναι σε ένα σπα. Το
γήπεδο ήταν φανταστικό, η
χωρητικότητά του είναι 90000
θεατές, επίσης το γήπεδο
μοιράζονται δυο ομάδες, η
Μίλαν και η Ίντερ. Το γήπεδο
κτίστηκε…

San Siro: Είμαι το
μοναδικό αγόρι στην
ομάδα οπότε … Το γήπεδο
ήταν φανταστικό

San Siro: Είμαι το μοναδικό αγόρι
στην ομάδα

(εδώ παρακολουθώ τον αγώνα).
Αυτό το γήπεδο ήταν φανταστικό
και δεν συγκρίνεται με τίποτα…

Σχήμα 5. Διαδοχικές εκδοχές περιεχομένου wiki

Σχήμα 6. Διαδοχική επεξεργασία κειμένου wiki
Άλλη στρατηγική – μοτίβο είναι η πολυμεσική προβολή. Οι μαθητές αισθάνονταν την
ανάγκη να παρουσιάσουν εικονιστικά ή τουλάχιστον μη - κειμενικά το ταξίδι τους, επειδή
το είδος του κειμένου, που συνέτασσαν, εμπεριείχε αυτή την πολλαπλή προβολή (είδος
ημερολογίου, με καθημερινή αναφορά σε χώρα και αξιοθέατα). Οι μαθητές επέλεξαν αρκετά
διαφοροποιημένα πολυμεσικά στοιχεία, όπως υπερσυνδέσμους, φωτογραφίες, σχολιασμό με
λεζάντες και υπότιτλους, 3D απεικονίσεις και εικονικές περιηγήσεις αξιοθεάτων. Μια ακόμα
στρατηγική – μοτίβο είναι οι νέες ιδέες. Οι μαθητές προέβησαν σε δημιουργία νέων μορφών
περιεχομένου και ύφους, χωρίς να τους έχει ζητηθεί από το σενάριο εργασίας ή να έχουν
καθοδηγηθεί. Στο Σχήμα 5 φαίνεται η διαδοχική επεξεργασία του κειμένου σε 3 εκδοχές και
η επιμονή στη βελτίωση του περιεχομένου. Στο Σχήμα 6 φαίνεται η συστηματική
αναθεώρηση που ασκούν στο κείμενο οι μαθητές καθώς διορθώνουν το κείμενο
απομακρύνοντας λεπτομέρειες και αναδεικνύουν τη σύγκριση των ευρωπαϊκών τους
εμπειριών με αυτές που έχουν στην Ελλάδα.
Οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι το κείμενο είχε συγκεκριμένες προδιαγραφές, είχε
συγκεκριμένη «αποστολή» (γνωστική και μαθησιακή). Η μελέτη των log files του Moodle
αποκάλυψε ότι οι μαθητές επανέρχονταν στη μελέτη των συμπερασμάτων της συζήτησης
στα forum προκειμένου να τα συμβουλευτούν και να εναρμονιστούν με τις αποφάσεις που
έλαβαν εκεί.
Ως προς τη διδακτική παρέμβαση ο διδάσκων παρενέβαινε στο ίδιο το κείμενο ως
συμμετέχων, στην ουσία όμως δε συν – έγραφε αλλά σημείωνε παρατηρήσεις, οι οποίες
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μάλιστα ήταν διακριτές χρωματικά. Οι πρώτες αναθεωρήσεις μετά από αυτή του
διδάσκοντος ενσωμάτωναν στην ουσία όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις, διορθώσεις που είχε
προτείνει ο διδάσκων. Και εδώ υπήρξε μεγάλος βαθμός υπευθυνότητας, αφού οι μαθητές όχι
απλώς αντιμετώπισαν αυτές τις παρατηρήσεις ως εξωκειμενικά στοιχεία αλλά στην πορεία
τις διέγραφαν απαλλάσσοντας το κείμενο από περιττά στοιχεία.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αλληλεπίδραση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους
μαθητές. Ειδικά στο επίπεδο του ύφους και της αναπαράστασης της πραγματικής
επικοινωνιακής περίστασης (κείμενο που απευθύνεται σε γονείς) οι μαθητές επηρεάστηκαν
και προσαρμόστηκαν στα στοιχεία που έχει αναδείξει η προηγούμενη αναθεώρηση ενός
συμμαθητή τους. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύεται και από το γεγονός της διπλής και τριπλής
επεξεργασίας, κάποιες φορές του ίδιου τμήματος κειμένου. Οι μαθητές συμπληρώναν και
βελτίωναν την εκδοχή του άλλου τελειοποιώντας το αποτέλεσμα.
Στα αρνητικά στοιχεία σημειώνονται τα εξής: Οι μαθητές έδωσαν λιγότερη έμφαση στην
επεξεργασία και διόρθωση ενώ προτίμησαν την προσθήκη νέου κειμένου, ενώ
παρατηρήθηκε μη ισόρροπη ποιοτικά συμμετοχή των μαθητών στις αναθεωρήσεις του wiki.

Αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές
Οι μαθητές προέκριναν τη συνεργατική φύση του μαθήματος και μάλιστα σε
ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον. Αντιλήφθηκαν τον ψηφιακό μαθησιακό χώρο ως
προέκταση του φυσικού σχολικού τους περιβάλλοντος με όλες τις κοινωνικές λειτουργίες. Οι
μαθητές, ωστόσο, εξέφρασαν την προτίμησή τους στη σύγχρονη, διαμεσολαβούμενη από
υπολογιστή, διδασκαλία. Η συνεργασία και η προσωπική δέσμευση για διαδικτυακές
συνεισφορές ήταν για αυτούς το κίνητρο να συνεχίσουν να συμμετέχουν, κάτι που
επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά (Li et al., 2012). Ως προς τη διδακτική παρουσία
κατεγράφησαν αντικρουόμενα συμπεράσματα. Από τη μια διάκεινται θετικά στον
διευκολυντικό – μη αυστηρά καθοδηγητικό ρόλο του διδάσκοντος, όπως επισημαίνουν και
οι Li et al. (2012). Από την άλλη, όπως επισημαίνεται και από τον Osgerby (2013), προτιμούν
τη βήμα προς βήμα καθοδήγηση και τις διά ζώσης παραδόσεις από την αυτοδιδασκαλία με
τη χρήση ΤΠΕ. Ενδεχομένως η εικόνα του διδάσκοντα που είχε αναπτυχθεί στη σχολική
τους εμπειρία ερχόταν σε αντίθεση με την εικόνα του διευκολυντή και δη με τη
διαμεσολάβηση υπολογιστή.

Συμπεράσματα
Από τη μελέτη όλων των ομάδων επιβεβαιώθηκαν συγκεκριμένα μοτίβα και στρατηγικές
μέσα από τις οποίες οι μαθητές οικοδόμησαν τη γνώση. Η διαπραγμάτευση των ιδεών
ακολούθησε συγκεκριμένη πορεία και οι μαθητές, ανάλογα με τις ομάδες στις οποίες
ανήκαν και τη δυναμική που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα μέλη, παρήγαγαν γλωσσικό
προϊόν. Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες οφείλονταν στη δυναμική που δημιουργήθηκε
μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι μαθητές επωφελήθηκαν της συνεργατικής μάθησης,
αναπτύσσοντας αυτές τις στρατηγικές, προκειμένου να επιτύχουν το επιδιωκόμενο
γλωσσικό αποτέλεσμα.
Αντιστοίχως οι μαθητές ακολούθησαν συγκεκριμένη πορεία όταν συν – έγραψαν το
κείμενο – τελικό προϊόν λόγου. Οι μαθητές βάσισαν τη δουλειά τους σε αυτή των
συμμαθητών τους, επηρέασαν και επηρεάστηκαν. Πολύ βασικοί παράγοντες για την
ολοκλήρωση της εργασίας ήταν η αυτοδέσμευση, η αυτενέργεια, η αλληλεπίδραση που
αναπτύχθηκαν.
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Η αξιολόγηση του τελικού κειμενικού προϊόντος έδειξε ότι οι μαθητές παρήγαγαν
γραπτό λόγο με βάση τις οδηγίες που τους δόθηκαν και τις συζητήσεις - διαπραγμάτευση
που υλοποίησαν στο forum.
Το ηλεκτρονικό περιβάλλον Moodle, στο οποίο σχεδιάστηκε όλη η μαθησιακή
δραστηριότητα, παρείχε στους μαθητές ευκαιρίες αυτενέργειας, ενεργού εμπλοκής,
συνεργασίας, αυτονομίας σε περιβάλλον σύγχρονο και ασύγχρονο. Φάνηκε ότι τελικά τόσο
το forum όσο και το wiki ενίσχυσαν τη μάθηση αλλά και τη θέληση των μαθητών για πιο
ενεργή συμμετοχή στην τάξη, εικονική ή μη. Προωθήθηκε επίσης η αυθεντική μάθηση από
τις μαθησιακές δραστηριότητες εντός της πλατφόρμας συνεργασίας (Ifenthaler, 2008,
Herrington et al., 2003).
Ένα θετικό στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης μνείας είναι ο πολυγραμματισμός που
αναπτύχθηκε από τη συμπαραγωγή στο wiki. Οι μαθητές διετύπωσαν μήνυμα μη λεκτικό,
μέσα από τις εικόνες, τους συνδέσμους που προσθέτουν στο κείμενο. Αρκετές φορές ο
σχολιασμός της εικόνας με τη λεζάντα ήταν το ίδιο το μήνυμα που ήθελαν να διατυπώσουν.
Τα στάδια και τα μοτίβα συνεργατικής γραφής επιτρέπουν την επίκληση στον Tobin
(2001, στο Li et al., 2012), ο οποίος θεωρεί ότι η παιδαγωγική της γραφής δεν είναι μόνο
αποτέλεσμα (product) αλλά και διαδικασία εν εξελίξει (process). Σύμφωνα με αυτή την
προσέγγιση δίνεται έμφαση στη σημασία των διαφορετικών σταδίων της σύνθεσης, ακριβώς
όπως ανεδείχθη παραπάνω.
Από την άλλη κατεγράφησαν και αρνητικά στοιχεία, όπως η απουσία εμβάθυνσης στην
επιχειρηματολόγηση των μαθητών, η δυσκολία συνεργασίας και παραγωγής γλωσσικού
προϊόντος με ασύγχρονη συμμετοχή και η απουσία εξοικείωσης ή προγενέστερης εμπειρίας
σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (Hara et al., 2000). Ο ρόλος της σύγχρονης, διά
ζώσης επικοινωνίας, διαμεσολαβούμενης από υπολογιστή ή όχι, παραμένει κυρίαρχος στο
πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.
Οι μαθητές επιβεβαίωσαν μέσω των συνεντεύξεων την ευνοϊκή στάση που επεφύλασσαν
στην ηλεκτρονική συνεργατική μάθηση. Παράλληλα κατέγραψαν ενστάσεις,
προβληματισμούς και προτάσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία μιας, στην ουσία, e –
τάξης.
Στους περιορισμούς - οριοθετήσεις της εργασίας πρέπει να σημειωθεί το βολικό δείγμα
(τυπικό τμήμα της Γ΄ τάξης από Γυμνάσιο Αργολίδας), κάτι που μειώνει τη δυνατότητα
γενίκευσης των αποτελεσμάτων.
Με βάση την ανάλυση της διδακτικής παρέμβασης προκύπτουν προτάσεις για
περαιτέρω αξιοποίηση και μελέτη. Μερικοί τομείς είναι ο ρόλος του διδάσκοντος, καθώς η
διδακτική παρουσία πρέπει να αποτιμηθεί ακριβέστερα στα πλαίσια της σύγχρονης και
ασύγχρονης διδασκαλίας. Ένας άλλος τομέας με ερευνητικό ενδιαφέρον θα ήταν η
εφαρμογή αντίστοιχων μαθησιακών δραστηριοτήτων και σε άλλες ενότητες της γλώσσας της
Γ΄ Γυμνασίου, που ενδεχομένως δε θα είχαν την έντονα βιωματική και αυθεντική
δραστηριότητα. Με αφορμή την παρούσα διδακτική παρέμβαση θα μπορούσαν να
μελετηθούν συστηματικά τα μοτίβα συνεργατικής μάθησης (collaborative flow patterns).
Ενδιαφέρον θα είχε επίσης η έρευνα του ίδιου αντικειμένου με τις ταξινομήσεις των Posner
& Baecker (1993, στο Noe & Robert, 2004) σχετικά με τους τύπους διαχείρισης του κειμένου ή
τις στρατηγικές γραψίματος. Τέλος, πρόταση για περαιτέρω μελέτη αποτελεί και η
αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών σε τέτοιου είδους εργασίες
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Περίληψη
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια διερεύνηση και σύγκριση αποθετηρίων διαμοίρασης Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκρίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που διαθέτει
και προσφέρει κάθε αποθετήριο και αξιολογούνται με βάση τη βιβλιογραφία και ως προς τις απαιτήσεις
Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας για τις εξειδικευμένες ανάγκες και
απαιτήσεις τέτοιων κοινοτήτων επιμέρους ειδικοτήτων, διαπιστώνεται η ανάγκη σχεδιασμού
εξειδικευμένων Διαδικτυακών Μετα-αποθετηρίων τα οποία θα καλύπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις
ανάγκες αυτών των Κοινοτήτων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνονται προτάσεις για τον
σχεδιασμό και τις προδιαγραφές ανάπτυξης ενός εξειδικευμένου Μετα-Αποθετηρίου Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής όπως αυτή των
εκπαιδευτικών Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Διαδικτυακό Αποθετήριο, Κοινότητα Μάθησης και
Πρακτικής

Εισαγωγή
Τα Διαδικτυακά Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων αποτελούν μια πολλά
υποσχόμενη υπηρεσία μέσω της οποίας γίνεται διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) εύκολα και αποτελεσματικά. Αξιόλογες
προσπάθειες έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα προς αυτήν την κατεύθυνση (όπως, το
Φωτόδεντρο, ο Αίσωπος, κ.α.) τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί καθώς όσο
και διεθνών αποθετηρίων (όπως, το Scientix, το Lams, κ.α). Η αξιοποίηση ενός
Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος όπως τα αποθετήρια από μια Κοινότητα
Μάθησης και Πρακτικής όπως αυτήν των εκπαιδευτικών καθιστά πιο εύκολη την οργάνωση,
αναζήτηση, εύρεση, και διαμοίραση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, επίσης καθιστά
εύκολη την πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε αυτούς τους πόρους δωρεάν χωρίς οικονομικούς
ή τεχνικούς περιορισμούς (Μεγάλου & Κακλαμάνης, 2015) και βοηθά την ανάπτυξη της
κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετέχουν στις κοινότητες αυτές, μέσω κατάλληλων
Διαδικτυακών αποθετηρίων που τις υποστηρίζουν, έχουν την δυνατότητα να
προσαρμόσουν στην διδασκαλία τους πόρους αυτούς, αλλά και να τους διαθέσουν
εμπλουτισμένους για επαναχρησιμοποίηση από την εκπαιδευτική Κοινότητα
(Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2013). Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του
εκπαιδευτικού μέσω του οποίου μπορεί να βελτιώσει τόσο το επίπεδο των γνώσεων του όσο
και τις εκπαιδευτικές του πρακτικές.
χχχ (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. χ-ψ
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017
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Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει και να συγκρίνει επιμέρους χαρακτηριστικά
και λειτουργίες ενδεικτικών Αποθετηρίων διαμοιρασμού ΑΕΠ ως προς τις ανάγκεςαπαιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας (Π/θμιας) και δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας)
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και το βαθμό κάλυψης των αναγκών και προτιμήσεων
τους. Για το σκοπό αυτό διατυπώνονται και ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Ποιες
οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα υπάρχοντα αποθετήρια ΑΕΠ στην Ελλάδα για
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; β) Σε ποιόν βαθμό καλύπτονται οι
ανάγκες των εκπαιδευτικών από αυτά τα Αποθετήρια; και γ) Ποια επιπλέον
χαρακτηριστικά – δυνατότητες δεν υπάρχουν στα υφιστάμενα αποθετήρια τα οποία θα
επιθυμούσαν να έχουν;
Οι επόμενες ενότητες αναφέρονται στο θεωρητικό πλαίσιο για α) τις Κοινότητες Μάθησης
και Πρακτικής β) τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους γ) τα Διαδικτυακά αποθετήρια,
περιγράφεται η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και τα Συμπεράσματα, ενώ τέλος γίνονται
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.

Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής
Ο όρος αυτός πρωτοεμφανίστηκε ως Κοινότητα Πρακτικής (Community of practice) το 1991
από τους θεωρητικούς Jean Lave και Etienne Wenger (1991). Στην αρχή οι πρώτες
κοινότητες δημιουργήθηκαν ως ομάδες επαγγελματιών που μοιραζόντουσαν τη γνώση τους,
συζητούσαν το νόημά της επαγγελματικής τεχνογνωσίας τους, και παρήγαγαν νέες ιδέες για
τις καθημερινές πρακτικές τους σε διαρκή βάση. Καθώς ο όρος αυτός συνέχισε να
εξαπλώνεται εισήχθησαν όροι που βασίζονται στην ιδέα της μάθησης και της κοινωνικής
συμμετοχής. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης (Etienne Wenger, 1998) υποστηρίζουν την αξία
των κοινοτήτων ως σημαντικό παράγοντα για τη μάθηση. Το άτομο μπορεί να συμμετέχει
ενεργά στις πρακτικές των Κοινοτήτων και μέσα από αυτήν την συμμετοχή να μαθαίνει,
συνεπώς οι Κοινότητες Πρακτικής αποτελούν και Κοινότητες Μάθησης. Ο ορισμός της
Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής (ΚΜΠ) σύμφωνα με τον Etienne Wenger (1998) είναι
ομάδες ανθρώπων που μπορούν να μοιράζονται μια ανησυχία ή ένα πάθος για κάτι που
κάνουν, και επιπλέον μπορούν να μάθουν πώς να το κάνουν καλύτερα, δεδομένου ότι
αλληλοεπιδρούν τακτικά. Σύμφωνα με τους Etienne Wenger και Beverly Trayner (2015) για
να είναι μία κοινότητα, ΚΜΠ θα πρέπει να εκπληρώνονται τέσσερα χαρακτηριστικά.
1) Η περιοχή ενδιαφέροντος: τα μέλη μιας ΚΜΠ πρέπει να έχουν τα ίδια
ενδιαφέροντα και να αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ τους σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντα αυτά.
2) Η κοινότητα: με στόχο την επιδίωξη των ενδιαφερόντων τους, τα μέλη της ΚΜΠ
δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους, επικοινωνούν, συνεργάζονται.
3) Η μάθηση: τα μέλη μιας ΚΜΠ μέσω της αλληλεπίδρασης, μαθαίνουν μεταξύ τους
το ένα από το άλλο και δημιουργούν νέες γνώσεις τις οποίες διαμοιράζονται με τα
υπόλοιπα μέλη.
4) Η πρακτική: τα μέλη μιας ΚΜΠ αναπτύσσουν ένα κοινό πλαίσιο πρακτικών για
την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων που έχουν τεθεί, τέτοιες πρακτικές
μπορεί να είναι οι εμπειρίες των μελών, τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν, την
διαδικασία λύσης που ακολουθήσαν σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα κ.α.

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
Σύμφωνα με την Α. Σπανάκα και Α. Καμέα (2013) η έννοια των Ανοικτών Εκπαιδευτικών
Πόρων (Open Educational Resources) είναι έννοια ασαφής. Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί
Πόροι (ΑΕΠ), αποτελούν ψηφιακές μαθησιακές πηγές οι οποίες προσφέρονται Διαδικτυακά,

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

3

αν και κάποιες φορές ενδέχεται να έχουν και έντυπη μορφή, (Downes, 2007), διαθέσιμες
ελεύθερα και ανοικτά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, ανεξάρτητους εκπαιδευόμενους,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, να μοιραστούν, να συνδυαστούν, να προσαρμοστούν
και να επεκταθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας, της μάθησης και της έρευνας. Ένα
καθοριστικό στοιχείο που διαφοροποιεί έναν ΑΕΠ από οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό
πόρο, είναι η άδεια χρήσης του (Kanwar & Uvalic´-Trumbic, 2011). Συνεπώς ένας ΑΕΠ
αποτελεί απλά έναν εκπαιδευτικό πόρο που περιλαμβάνει μία άδεια, η οποία διευκολύνει
την επαναχρησιμοποίηση και πιθανά την προσαρμογή του, χωρίς να χρειάζεται να ζητηθεί
πρώτα η σχετική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Από την άλλη
πλευρά, για να είναι ολοκληρωμένος ο ορισμός των ΑΕΠ, χρειάζεται να τονιστεί ακόμη μία
διάστασή τους: το ότι η πρόκληση είναι, όχι απλά να έχουμε πόρους ανοικτούς προς χρήση,
αλλά πόρους που θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα διαμοιραστούν (Atkins, Βrown &
Hammond, 2007).

Διαδικτυακά Αποθετήρια
Τα Διαδικτυακά αποθετήρια είναι πληροφοριακά συστήματα τα οποία χρησιμεύουν για την
απόθεση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο χρειάζεται να
διατηρηθεί μακροχρόνια (Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας). Είναι
μία ψηφιακή συλλογή που συγκεντρώνει και διατηρεί τη διανοητική παραγωγή μιας
ενιαίας ή μιας πολύ-ακαδημαϊκής κοινότητας (Crow, 2002). Περιλαμβάνει ένα σύνολο
υπηρεσιών, τις οποίες ένας οργανισμός μπορεί να προσφέρει στα μέλη της κοινότητάς του
για τη διαχείριση και τη διάδοση του ψηφιακού υλικού που δημιουργείται από το ίδρυμα
και τα μέλη του (Lynch, 2003). Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρουν τα αποθετήρια
αυτά είναι (Gibbons, 2004):
a. Διάθεση-διαμοιρασμός περιεχομένου: ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύει και να
διαμοιράσει περιεχόμενο προς τους άλλους χρήστες του αποθετηρίου.
b. Ευρετηρίαση και καταγραφή καταλόγων (μεταδεδομένα): μέσω της λειτουργίας
αυτής καθίσταται ευκολότερη η αναζήτηση και η εύρεση των περιεχομένων του
αποθετηρίου.
c. Έλεγχο πρόσβασης: η πρόσβαση στην υπηρεσία των αποθετηρίων γίνεται μέσω της
δημιουργίας ενός προσωπικού προφίλ του χρήστη.
d. Έρευνα και αναζήτηση: ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να βρει το
περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει.
e. Ανάκτηση, τροποποίηση και επαναδιανομή: ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει το
περιεχόμενο, να το τροποποιήσει και να το διανέμει εκ νέου στους υπόλοιπους
χρήστες.
f. Αποθήκευση – διατήρηση: υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) του
περιεχομένου στον τοπικό υπολογιστή από τον χρήστη.
g. Προστασία περιεχομένου και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας: το περιεχόμενο το
οποίο δημοσιεύει ο χρήστης προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα.
Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετά αποθετήρια ΑΕΠ (Σχήμα 1,Σχήμα 2)
μέσω των οποίων μπορεί ένας εκπαιδευτικός να διαμοιράσει το εκπαιδευτικό του υλικό ή
και να αναζητήσει νέο. Επίσης ο εκπαιδευτικός με την χρήση των αποθετηρίων αυτών
μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις του πάνω σε ένα αντικείμενο το οποίο πρόκειται να διδάξει,
καθώς και να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθεί. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί μέσω των Διαδικτυακών αποθετηρίων μπορούν να επικοινωνούν και να
συνεργάζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην
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διδασκαλία τους. Η πρόσβαση στα Διαδικτυακά αποθετήρια καθίσταται εύκολη, είναι
δωρεάν και δεν υπάρχουν τεχνολογικοί περιορισμοί. Είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθεί
ότι το περιεχόμενο των Διαδικτυακών αποθετηρίων προστατεύεται από δικαιώματα όπως τα
προσωπικά στοιχεία του δημιουργού του, αυτό συνεπάγεται ότι αυτός δίνει την άδεια του
για την εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου.

Σχήμα 1. Παραδείγματα αποθετηρίων ΑΕΠ στην Ελλάδα.

Σχήμα 2. Παραδείγματα διεθνών αποθετηρίων ΑΕΠ.

Μεθοδολογία
Για την έρευνα αυτή ακολουθήθηκε συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης. Η
ποιοτική προσέγγιση έγινε με βιβλιογραφική επισκόπηση και διερεύνηση μελετών
περίπτωσης ενδεικτικά πέντε δημοφιλών (ελληνικών και διεθνών) αποθετηρίων ΑΕΠ στο
Διαδίκτυο, τα οποία χρησιμοποιούν Έλληνες εκπαιδευτικοί και συγκρίθηκαν ως προς τα
χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τα στατιστικά χρήσης τους όπως αναφέρονται στο
Διαδίκτυο, επιλέχθηκαν τα ακόλουθα πέντε (5) αποθετήρια:
1. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου Φωτόδεντρο,
2. Πλατφόρμα ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Αίσωπος
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3. Αποθετήριο διδακτικών σεναρίων DSR
4. Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Scientix
5. Διεθνές Αποθετήριο κοινότητας Lams
Τα αποθετήρια τα οποία επιλέξαμε να μελετήσουμε περιέχουν διαφορετικά είδη ΑΕΠ. Το
Φωτόδεντρο περιέχει κυρίως μαθησιακά αντικείμενα, ενώ ο Αίσωπος περιέχει
ολοκληρωμένα ψηφιακά διδακτικά σενάρια, όπως και το DSR, το αποθετήριο Scientix
περιέχει μαθησιακά αντικείμενα, ιδέες και εκπαιδευτικές πρακτικές και το αποθετήριο της
κοινότητας Lams φιλοξενεί ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν
αναπτυχθεί μέσω του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού LAMS.
Για την ανίχνευση των προτιμήσεων, των αναγκών και του βαθμού ικανοποίησης των
Ελλήνων εκπαιδευτικών από τα υπάρχοντα Διαδικτυακά αποθετήρια σε σχέση με το
περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν, σχεδιάστηκε μία ποσοτική έρευνα.
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο
(Παράρτημα 1) σε ψηφιακή μορφή το οποίο είχε στόχο τη συλλογή: α)δημογραφικών
στοιχείων των εκπαιδευτικών (φύλο, εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα, έτη προϋπηρεσίας),
β) δεδομένων σχετικών µε τις προγενέστερες εμπειρίες και γνώσεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με τα Διαδικτυακά αποθετήρια ΑΕΠ, γ) ανάγκες και προτιμήσεις των
εκπαιδευτικών ως προς τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά των Διαδικτυακών
αποθετηρίων ΑΕΠ. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε μέσω του Google form
και διαμοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κοινοποιώντας
το στους εκπαιδευτικούς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook στις αντίστοιχες ομάδες
εκπαιδευτικών, καθώς και μέσω αποστολής προσωπικών email.

Αποτελέσματα
Ως προς τις επιθυμητές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά τα οποία επιθυμούν να έχουν οι
εκπαιδευτικοί, α) με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση και την μελέτη περίπτωσης των
πέντε δημοφιλέστερων αποθετηρίων ΑΕΠ, εκ των οποίων τριών ελληνικών (Φωτόδεντρο,
Αίσωπος, DSR) και δύο διεθνών (Scientix, Lams) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία
αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 με βάση τις εκτιμήσεις των συγγραφέων του άρθρου. Επίσης
κάθε λειτουργία/χαρακτηριστικό δεν υφίστανται στον ίδιο βαθμό, αλλά στον πίνακα
αποτυπώνεται η ύπαρξη τους ή όχι. Για παράδειγμα η On-line συζήτηση αλλού γίνεται
ενσωματωμένα στο σύστημα και αλλού με εξωτερική υπηρεσία συνομιλίας γενικά.
Πίνακας 1. Βασικές λειτουργίες – χαρακτηριστικά Αποθετηρίων
Λειτουργίες-Χαρακτηριστικά

Υποστήριξη
Φωτόδεντρο

1)
2)

3)
4)

Δημιουργία προσωπικού προφίλ
χρήστη
Οργάνωση και ταξινόμηση των
ΑΕΠ με βάση το Ωρολόγιο και
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
της Π/βθμιας και Β/βθμιας
εκπαίδευσης.
Προχωρημένη αναζήτηση με
πολλαπλά πεδία ΑΕΠ.
Περιέχει τους ΑΕΠ και τα
μεταδεδομένα τους.

Αίσωπος

DSR

Scientix

Lams
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

Δυνατότητα σχολιασμού από τα
μέλη της κοινότητας.
Δυνατότητα αξιολόγησης από τα
μέλη της κοινότητας.
On-line συζήτηση μεταξύ των
χρηστών.
Ημερολόγιο εκδηλώσεων της
κοινότητας.
Υποστήριξη προβολής αρχείων
διαφόρων ειδών.
Δυνατότητα αποθήκευσης ΑΕΠ
στον τοπικό υπολογιστή.
Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια
για την επαναχρησιμοποίηση των
ΑΕΠ.
Σύνδεση με Ελληνικούς και
Διεθνείς συσσωρευτές
εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Έλεγχος ποιότητας των ΑΕΠ που
αναρτώνται.
Ελκυστικό και εύκολο στη χρήση
περιβάλλον εργασίας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιλογή προς σύγκριση των λειτουργιώνχαρακτηριστικών των αποθετηρίων έγινε σύμφωνα με αυτά τα οποία προτείνουν οι
Μεγάλου & Κακλαμάνης (2015), Γραμμένος (2016), Καραγεωργοπούλου (2016), Παπαδάκης
κ.α (2010).
Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1 τα αποθετήρια που επιλέχθηκαν να εξεταστούν ενδεικτικά
καλύπτουν σε έναν σημαντικό βαθμό τις ανάγκες-λειτουργίες που έχουν τεθεί. Το διεθνές
αποθετήριο Scientix είναι το πληρέστερο με το μόνο μειονέκτημά του να είναι η μη
υποστήριξη οργάνωσης και ταξινόμησης των ΑΕΠ με βάση το Ωρολόγιο και Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών της Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό δεν υπάρχει και στα υπόλοιπα αποθετήρια. Ακολουθούν τα αποθετήρια
Φωτόδεντρο και Lams τα οποία καλύπτουν σχεδόν σε ίδιο βαθμό τα χαρακτηριστικάλειτουργίες του Πίνακα 1. Λιγότερα χαρακτηριστικά-λειτουργίες από αυτά που εξετάσαμε
πληρούν το αποθετήριο διδακτικών σεναρίων DSR, (λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι το
συγκεκριμένο αποθετήριο κατασκευάστηκε χωρίς χρηματοδότηση από φοιτητές, ερευνητές
και εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου Η/Υ και εκπαιδευτικής τεχνολογίας του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Πάτρας) και το
αποθετήριο ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Αίσωπος (δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καθορισμένα πλαίσια και δεν έχουν
ανακοινωθεί προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξή του).
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής συμπληρωματικής
προσέγγισης (με ερωτηματολόγιο), μικρής κλίμακας όπου θα πρέπει να αναφερθεί ότι
υπάρχουν υπολειπόμενες απαντήσεις, δεδομένου ότι η απάντηση δεν ήταν υποχρεωτική σε
όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Επίσης αρκετές από τις απαντήσεις που δόθηκαν
ήταν σύντομής ανάπτυξης. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 32 άτομα σε μια περίοδο
23 ημερών (από 20/12/2016, έως 12/1/2017), όπου ήταν διαθέσιμο για online συμπλήρωση
στο Διαδίκτυο για τους εκπαιδευτικούς και διαμοιράστηκε μέσω e-mail και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook).
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Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1) η πλειοψηφία που ανταποκρίθηκε ήταν
άνδρες με ποσοστό 60%, έναντι των γυναικών με ποσοστό 40%. Με βάση την εκπαιδευτική
βαθμίδα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίθηκαν ήταν της Β/θμιας εκπαίδευσης
με ποσοστό 60%, της Π/θμιας με ποσοστό 34%, και της Γ/θμιας με ποσοστό 6%. Επίσης
παρατηρούμε ότι ένα συντριπτικό ποσοστό περίπου το 67% είναι της ειδικότητας
Πληροφορικής ενώ ένα μικρό ποσοστό 13% να είναι δάσκαλοι και ένα 20% διαφόρων
άλλων ειδικοτήτων (Σχήμα 3)

Σχήμα 3. Ανταπόκριση των εκπαιδευτικών βάση της ειδικότητας τους.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα αποθετήρια χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και λιγότερο από τις άλλες ειδικότητες. Με βάση τα χρόνια
προϋπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί με 4-15 έτη είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν περισσότερο
(50%), ακολουθούν αυτοί με προϋπηρεσία 16-25 (37,5%) και ένα μικρό ποσοστό (12,5%) με
προϋπηρεσία 1-3 έτη. Αξιόλογο είναι να αναφέρουμε ότι δεν απαντήθηκε από
εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που
γνωρίζουν τι είναι ΑΕΠ είναι 65%. Το ίδιο ποσοστό είναι και οι εκπαιδευτικοί που
γνωρίζουν τι είναι αποθετήριο ΑΕΠ. Επίσης παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των
εκπαιδευτικών (44%) δεν έχουν χρησιμοποιήσει αποθετήρια ΑΕΠ κάνοντας λόγο για
δυσκολία χρήσης, ανεπαρκή πληροφόρηση, ακόμα και για χαμηλής ποιότητας εκπαιδευτικό
υλικό που αναρτώνται σε αυτά. Από τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τα
Διαδικτυακά αποθετήρια το 50% το χρησιμοποιεί μερικές φορές τον χρόνο, το 27% το
χρησιμοποιεί δύο με τρείς φορές το μήνα και ένα ποσοστό 14% μία με δυο φορές την
εβδομάδα. Είναι πολύ χρήσιμο να αναφέρουμε ότι μόνο το 9% των εκπαιδευτικών που
ανταποκρίθηκαν απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα αποθετήρια ΑΕΠ σε καθημερινή βάση
(Σχήμα 4).
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Σχήμα 4. Συχνότητα χρησιμοποίησης των αποθετηρίων ΑΕΠ από τους εκπαιδευτικούς.
Το αποθετήριο, το οποίο ανάφεραν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ότι χρησιμοποιούν
περισσότερο, είναι το Φωτόδεντρο, ακολουθούν το Αίσωπος, το Lams κ.α. Ένα σημαντικό
εύρημα της έρευνας είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών (7,4%), απάντησε
ότι τα υπάρχοντα αποθετήρια καλύπτουν κατά πολύ τις ανάγκες τους, το 37% απάντησε
αρκετά, το 29,6% μέτρια, το 7,4% λίγο ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (18,5%) απάντησε ότι τα
υπάρχοντα Αποθετήρια δεν καλύπτουν καθόλου τις ανάγκες τους (Σχήμα 5), για την
βελτίωση των αποθετηρίων αυτών ως προς τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά που θα
ήθελαν να πληροί ένα αποθετήριο οι εκπαιδευτικοί πρότειναν α) την ταξινόμηση των ΑΕΠ
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, β) πρόσβαση από ΑΜΕΑ, γ) δυνατότητα
μετάφρασης των ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες, δ) έλεγχος ποιότητας των ΑΕΠ οι οποίοι
δημοσιεύονται.

Σχήμα 5. Βαθμός κάλυψης αναγκών των εκπαιδευτικών από τα αποθετήρια ΑΕΠ.

Συμπεράσματα
Συμπεραίνουμε ότι, στο παρελθόν έχουν αναπτυχθεί αποθετήρια διαμοιρασμού ΑΕΠ, τα
οποία ενσωματώνουν αρκετές λειτουργίες και χαρακτηριστικά για την κάλυψη των
αναγκών των εκπαιδευτικών. Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται να είναι προς την σωστή
κατεύθυνση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και κάποια
χαρακτηριστικά-λειτουργίες τα οποία θα επιθυμούσαν οι εκπαιδευτικοί να υπάρχουν στα
υπάρχοντα αποθετήρια, αλλά απουσιάζουν, γεγονός το οποίο μας βοηθά στο να
καταλάβουμε ότι ο τελικός χρήστης θα πρέπει να συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στον
σχεδιασμό των αποθετηρίων ΑΕΠ. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό το οποίο ζητούν οι χρήστες,
το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα από τα αποθετήρια τα οποία έχουμε αναφέρει, είναι αυτό
της οργάνωσης και ταξινόμησης των ΑΕΠ, σύμφωνα με το ωρολόγιο και αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών των σχολείων της Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι κύριας σημασίας διότι, μπορεί να βοηθήσει τον
εκπαιδευτικό στην ευκολότερη αναζήτηση και εύρεση ΑΕΠ σύμφωνα με τις καθημερινές του
ανάγκες. Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν περισσότερο
εξειδικευμένα Διαδικτυακά αποθετήριά διαμοιρασμού ΑΕΠ, στα οποία να υπάρχει το
κατάλληλο προφίλ μεταδεδομένων το οποίο θα περιγράφει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια
τους ΑΕΠ έτσι ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης είναι
επιθυμητό να ενσωματώνονται σε αυτά οι περισσότερες από τις υπόλοιπες λειτουργίεςχαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν παραπάνω, και πληρούνται σε μεγάλο βαθμό από τα
αποθετήρια που έχουν επιλέγει προς αξιολόγηση, χωρίς όμως να αυξάνουν την
πολυπλοκότητα χρήσης, λειτουργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας για την
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χρησιμοποίηση τους από τους εκπαιδευτικούς. Η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός τέτοιου
αποθετηρίου θα φέρει πιο κοντά τον εκπαιδευτικό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
στην καθημερινή του διδασκαλία και θα μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις σε αυτά. Από την
έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τα αποθετήρια ΑΕΠ σε μεγάλο
βαθμό συνεπώς υπάρχει η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, ώστε να
χρησιμοποιούν περισσότερο τα Διαδικτυακά αποθετήρια. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει
σωστή ενημέρωση, επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν
χρησιμοποιούν τα αποθετήρια ΑΕΠ, με στόχο την προσέλκυση νέων μελών οι οποίοι, θα
αναρτούν, θα διαμοιράζουν και θα επαναχρησιμοποιούν εκπαιδευτικούς πόρους. Συνεπώς,
συστήνεται η ενσωμάτωση αυτών των λειτουργιών-χαρακτηριστικών και η υλοποίηση
εξειδικευμένων Μετα-Αποθετηρίων ΑΕΠ, το οποία θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα στα
χέρια των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και θα εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις
ανάγκες τους. Η αποτελεσματική αναζήτηση και η εύρεση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, με μεγαλύτερο βαθμό ευκολίας και σε λιγότερο
χρόνο, αποτελεί μια πρόκληση η οποία θα πρέπει να απαντηθεί στο μέλλον.
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Παράρτημα 1
Ερωτηματολόγιο άποψης εκπαιδευτικών για τα Διαδικτυακά Αποθετήρια
Ερωτήσεις
1.Φύλλο
2.Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα διδάσκετε το
τρέχον σχολικό έτος;
3.Σε ποιο κλάδο-ειδικότητα;
4.Έτη προϋπηρεσίας
5.Γνωρίζετε τι είναι οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί
Πόροι (ΑΕΠ);
6.Αν Nαι δώστε μία απάντηση.
7.Γνωρίζετε τι είναι Αποθετήριο ΑΕΠ;
8. Αν Nαι δώστε μία απάντηση.
9.Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ Αποθετήριο
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων;
10.Αν Όχι ποιος ο λόγος;
11.Αν Ναι ποια τρία Αποθετήρια
χρησιμοποιήσατε περισσότερο από το
προηγούμενο σχολικό έτος έως σήμερα;
12.Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε Αποθετήρια ΑΕΠ;

13.Σε τι βαθμό θεωρείς ότι τα υπάρχοντα
Αποθετήρια καλύπτουν τις ανάγκες σας;
14.Ποιες άλλες δυνατότητες θα θέλατε να έχει ένα
Αποθετήριο Μαθησιακών πόρων;
15.Ποιες άλλες υπηρεσίες θα θέλατε να σας
προσφέρει ένα Αποθετήριο ΑΕΠ;
16.Τι άλλο θα προτείνατε ώστε τα Διαδικτυακά
Αποθετήρια να μπορούν να καλύψουν καλύτερα
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών;

Πιθανές απαντήσεις
Άνδρας, Γυναίκα
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια
Κείμενο σύντομης απάντησης
1-3, 4-15,16-25, 26+
Ναι, Όχι
Κείμενο μακροσκελούς απάντησης
Ναι, Όχι
Κείμενο μακροσκελούς απάντησης
Ναι, Όχι
Κείμενο σύντομης απάντησης
Κείμενο σύντομης απάντησης

Κάθε μέρα, Μία-δύο φορές την
εβδομάδα, Δυο-τρείς φορές τον μήνα,
Μερικές φορές τον χρόνο
Πολύ, Αρκετά, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου
Κείμενο μακροσκελούς απάντησης
Κείμενο μακροσκελούς απάντησης
Κείμενο μακροσκελούς απάντησης

Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων:
Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση
Στέφανος Αρμακόλας1,2, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος2, Φωτεινή Μαγκάκη3
1

stefarmak@upatras.gr, cpanag@upatras.gr, fmaggaki@yahoo.com,
Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
2
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών
3
Εκπαιδευτικός

Περίληψη
Πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία έχουν ανοίξει ένα τεράστιο νέο τοπίο στη διαχείριση της
γνώσης. Ένα παγκόσμιο κίνημα αναπτύσσεται το οποίο προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακές
πηγές που χρησιμοποιούνται ως μέσο για την προώθηση της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Οι
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) είναι εκπαιδευτικά υλικά και πηγές που μοιράζονται ανοιχτά και
ελεύθερα προς χρήση από όλους. Τα αποθετήρια των ΑΕΠ είναι πλατφόρμες που περιλαμβάνουν και
διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά και έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην ανάπτυξη των Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Η βελτίωση της ποιότητας των αποθετηρίων των Ανοικτών Εκπαιδευτικών
Πόρων είναι ένας κρίσιμος κρίκος σε μία αλυσίδα στην οποία υπάρχει η ανάγκη να καθιερωθεί μια
σειρά ορθών πρακτικών που θα σταθεροποιήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες των αποθετηρίων
αυτών. Για την αξιολόγηση των αποθετηρίων ΑΕΠ, παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις, καθώς και
τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιολογηθούν τα αποθετήρια των Ανοικτών Εκπαιδευτικών
Πόρων.
Λέξεις κλειδιά: ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, αποθετήρια, αξιολόγηση.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, οργανισμοί (Unesco, Oecd, Ε.Ε, COL, κ.α.), ιδρύματα (πανεπιστήμια,
κολλέγια, κ.α.) και ιδιώτες ασχολούνται με την προώθηση, διάδοση και χρήση των
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Ο όρος ΑΕΠ (Open Educational Resources)
εμφανίστηκε επίσημα για πρώτη φορά το 2002 σε ένα Forum σχετικά με τον αντίκτυπο του
ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες
(UNESCO, 2002; Misra 2013). Από τότε, οι ΑΕΠ έχουν αναγνωριστεί ως εκπαιδευτικά υλικά
και πηγές που μοιράζονται ανοιχτά και ελεύθερα προς χρήση από όλους.
Ο Ischinger (2007), αναφέρει ότι πρόθεση των ΑΕΠ είναι να καταρριφθούν τα εμπόδια
που καθιστούν απρόσιτο αρκετό εκπαιδευτικό υλικό κλειδωμένο πίσω από κωδικούς
πρόσβασης μέσα σε ιδιωτικά συστήματα και να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη ανταλλαγή
περιεχομένου. Οι ΑΕΠ αποτελούν ένα μεγάλο βήμα για την ανταλλαγή διδακτικού υλικού,
διδακτικών μεθόδων και εργαλείων, και επιπλέον διευρύνουν τις ευκαιρίες στη γνώση για
τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη ψηφιακών αποθετηρίων
ΑΕΠ, της κατάταξής των καθώς και των στοιχείων αξιολόγησης.

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
Ο όρος Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (AEΠ), σύμφωνα με τον Ischinger (2007), είναι
ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά που προσφέρονται ανοικτά και ελεύθερα στην εκπαιδευτική
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 298-309, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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κοινότητα (εκπαιδευτές, μαθητές και μαθητές άνευ διδασκάλου) ώστε να χρησιμοποιηθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, μάθηση και έρευνα. Περιλαμβάνουν πλήρη
μαθήματα, ενότητες μαθημάτων, διδακτέα ύλη, διαλέξεις, αναθέσεις εργασίας, κουίζ,
δραστηριότητες για το εργαστήριο και την τάξη, παιδαγωγικό υλικό, παιχνίδια,
προσομοιώσεις, βίντεο συνεχούς ροής, τεστ, λογισμικά και κάθε άλλου είδους εργαλεία,
υλικά ή τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί η πρόσβαση στη γνώση καθώς και
πολλές άλλες πηγές που περιέχουν συλλογές σε ψηφιακή μορφή από όλο τον κόσμο (Misra,
2013; Smith & Lee, 2016). Οι πόροι δεν περιορίζονται στο περιεχόμενο, αλλά
περιλαμβάνουν τρείς βασικούς τομείς δραστηριοτήτων: τη δημιουργία λογισμικού ανοιχτού
κώδικα και ανάπτυξης εργαλείων, τη δημιουργία και παροχή μαθημάτων ανοιχτού
περιεχομένου και την ανάπτυξη προτύπων και εργαλείων αδειοδότησης (Albright, 2005, σελ.
1; Misra, 2013).
Οι McAndrew, et al. (2009), υποστηρίζουν ότι παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές
στην ορολογία (Hylén, 2006), οι ΑΕΠ είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά υλικά (μουσική,
βίντεο, εικόνες, λέξεις) τα οποία συνδυαζόμενα μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση.
Πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα, τροποποιήσιμα και από
κοινού με τους άλλους (Misra, 2013).
Με βάση αυτά τα στοιχεία οι Krämer και Klebl (2011), επισημαίνουν την συνεισφορά των
ΑΕΠ στην εκπαίδευση (edu-sharing) μέσω του κύκλου οικοδομήματος της εκπαιδευτικής
γνώσης όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1.
create

remix

use

Σχήμα 1: Κύκλος οικοδομήματος εκπαιδευτικής γνώσης και κοινής χρήσης, Krämer &
Klebl (2011)

Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
Τα αποθετήρια των ΑΕΠ (ROER) είναι πλατφόρμες που περιλαμβάνουν και διευκολύνουν
την πρόσβαση σε αυτά (Atenas & Havemann, 2014). Σύμφωνα με τους Μάνεση & Κουλούρη
(2015) το αποθετήριο είναι το μέρος στο οποίο δεδομένα φυλάσσονται και εναποτίθενται για
μελλοντική χρήση και μπορεί να είναι μέρη στα οποία φυλάσσονται και εντοπίζονται
δεδομένα, ψηφιακά δεδομένα, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, αρχεία, δείγματα ή οτιδήποτε
άλλο. Τα αποθετήρια επιδιώκουν διαλειτουργικότητα (εκθέτουν δηλαδή τα μεταδεδομέναβιβλιογραφικές λεπτομέρειες- κάθε στοιχείου του περιεχομένου τους) σε όλα τα επίπεδα και
στοχεύουν στη συλλογή περιεχομένου από άλλα αποθετήρια και αντίστοιχες ψηφιακές
συλλογές. Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται ο όρος, ένα αποθετήριο μπορεί να είναι
άμεσα προσβάσιμο στους χρήστες ή μπορεί να είναι ένα μέρος από το οποίο λαμβάνονται
ειδικές βάσεις δεδομένων, αρχεία ή έγγραφα με σκοπό την περεταίρω μετακίνηση ή διανομή
μέσα σε ένα δίκτυο.
Όπως αναφέρεται, τα αποθετήρια των ΑΕΠ είναι ψηφιακές βάσεις δεδομένων που
στεγάζουν μαθησιακό περιεχόμενο, εφαρμογές και εργαλεία όπως έγγραφα, κείμενα, βίντεο,
ηχογραφήσεις, εφαρμογές πολυμέσων και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία μέσω
αυτών των αποθετηρίων έχουν καταστεί προσβάσιμα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσω
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του Παγκόσμιου Ιστού (McGreal, 2010; Atenas & Havemann, 2013b; 2014). Η αξία των
αποθετηρίων ΑΕΠ, βρίσκεται σε σχέση με την ανάγκη για ανοιχτή και δημοκρατική
πρόσβαση σε πηγές διδασκαλίας, προωθώντας την ανάπτυξη και την διάδοση της γνώσης
και αφαιρώντας το κλασσικό εμπόδιο των πνευματικών δικαιωμάτων, βοηθώντας έτσι στη
μετατροπή του ρόλου του δασκάλου από έναν απλό παραγωγό σε παραγωγό-χρήστη
(Ischinger, 2007; Butcher, 2015).

Τύποι αποθετηρίων ΑΕΠ
Τα ηλεκτρονικά αποθετήρια γενικά περιλαμβάνουν τα Ιδρυματικά αποθετήρια
(Institutional repositories) τα οποία έχουν ως στόχο να συγκεντρώνουν πλήρως ένα
πανεπιστήμιο ή παρόμοιο ίδρυμα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μορφών, τα Θεματικά
αποθετήρια (Subject repositories) που βασίζονται στη συλλογή συγκεκριμένου θέματος,
συνήθως σε παραπάνω από του ενός ιδρύματος και συχνά με διεθνή κάλυψη, και τα
αποθετήρια Μορφής/Είδους (Format repositories) τα οποία είναι περιορισμένης εφαρμογής
και συλλέγουν συγκεκριμένες μορφές, π.χ. διατριβές σπουδαστών, ηλεκτρονικές
διπλωματικές, ερευνητικά δεδομένα, ψηφιακές εικόνες (Nicholas, Rowlands, Watkinson,
Brown & Jamali, 2012). Στα θεματικά αποθετήρια κατατάσσεται το Αποθετήριο Διδακτικών
Σεναρίων (Didactic Scenarios Repository http://www.eduonline.upatras.gr/scen/) καθώς
και η πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής «Αίσωπος».
Οι Armbruster και Romary (2009) εκτός από τα Θεματικά και τα Ιδρυματικά, προτείνουν
και α) τα Εθνικά αποθετήρια (National Repositories) τα οποία κανείς θα μπορούσε να
θεωρήσει ως μέρος μιας εθνικής ερευνητικής βιβλιοθήκης που εξυπηρετεί τη εκπαιδευτική
επικοινωνία στην γλώσσα της χώρας και στηρίζει τη δημόσια πολιτική π.χ. στη δημιουργία
ΑΕΠ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ενίσχυση της δημόσιας πρόσβασης στη γνώση
και β) τα αποθετήρια Έρευνας (Research repositories) υπό την αιγίδα χρηματοδοτούμενων
ερευνών για συλλογή στοιχείων τα οποία δίνουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα λόγω του
ότι το περιεχόμενό τους είναι διασταυρωμένο και απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να
παράγουν ή να συνεργαστούν σε ένα ερευνητικό έργο.

Θεματικά και Ιδρυματικά αποθετήρια
Σύμφωνα με τον Björk (2014) τα Θεματικά αποθετήρια (Subject-based repositories) είναι
ανοιχτές διαδικτυακές συλλογές εγγράφων εργασίας ή χειρόγραφων αντιγράφων
δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων ειδικευμένα σε συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο.
Δίνεται η δυνατότητα σε συγγραφείς, χωρίς εγγραφή, να ανεβάσουν το έργο τους αρκεί να
είναι μέσα στο θέμα και η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις είναι κατά μεγάλο μέρος χωρίς
επιβαρύνσεις.
Ως προς την οργανωτική τους μορφή, διακρίνονται σε τρείς τύπους, αυτά που έχουν
συσταθεί από πανεπιστήμια, τμήματα των πανεπιστημίων ή άλλους οργανισμούς, αυτά που
ανήκουν σε διεθνή οργανώσεις και αυτά που έχουν αναδυθεί ως ανεξάρτητα αποθετήρια
βασιζόμενα σε πρωτοβουλίες μεμονωμένων ερευνητών ή ομάδες επιστημόνων. Στην αρχή
της ανάπτυξής τους είχαν σημαντικό ποσοστό ζήτησης, αλλά με την εμφάνιση των
διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης και την ταχεία ανάπτυξη των Ιδρυματικών
αποθετηρίων φαίνεται να επιβραδύνθηκε η ανάπτυξή τους (Björk, 2014). Παραδείγματα
Θεματικών αποθετηρίων στην Ελλάδα είναι τα: Πανδέκτης- Θεματικό αποθετήριο
ανθρωπιστικών επιστημών (επιστημονικό και ερευνητικό υλικό στους τομείς των
Ανθρωπιστικών επιστημών, της Ιστορία και του Πολιτισμού, www.pandektis.ekt.gr),
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Ασκληπιός-Θεματικό αποθετήριο επιστημών Υγείας (επιστημονικό και ερευνητικό υλικό
στις επιστήμες Υγείας, τη Βιολογία και την Βιοτεχνολογία, www.asclepius.ekt.gr).
Τα Ιδρυματικά αποθετήρια (Institutional Repositories, IR) συλλέγουν το υλικό που
παράγουν τα μέλη της κοινότητας του ιδρύματος που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με τον Lynch
(2003, σελ 2), ένα ιδρυματικό αποθετήριο είναι «ένα σύνολο υπηρεσιών που ένα πανεπιστήμιο
προσφέρει στα μέλη της κοινότητάς του, για τη διαχείριση και διάδοση των ψηφιακών υλικών που
δημιουργούνται από το ίδρυμα και τα μέλη του». Ενώ ο Crow (2002) τα ορίζει ως ψηφιακές
συλλογές οι οποίες συλλέγουν και διατηρούν το πνευματικό προϊόν ενός ή
πολυακαδημαϊκών πανεπιστημιακών κοινοτήτων.
Ιδρυματικό αποθετήριο είναι μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, με εκπαιδευτικό υλικό,
δημιουργείται-ορίζεται από ένα ίδρυμα, πανεπιστήμιο κ.τ.λ. (σε αντίθεση με ένα Θεματικό
αποθετήριο), έχει χαρακτήρα συγκεντρωτικό και συνεχιζόμενο, είναι ανοιχτό και
διαλειτουργικό (με τη χρήση συμβατού λογισμικού) και ως εκ τούτου συλλέγει, αποθηκεύει
και διαδίδει ως μέρος της διαδικασίας της εκπαιδευτικής επικοινωνίας. Επιπλέον τα
περισσότερα Ιδρυματικά αποθετήρια έχουν ως βασική λειτουργία τους, την μακροπρόθεσμη
διατήρηση του ψηφιακού υλικού (Crow, 2002; Ware, 2004). Σύμφωνα με τον Lynch (2003),
το περιεχόμενο ενός Ιδρυματικού αποθετηρίου περιέχει τις πνευματικές εργασίες των
διδασκόντων και των σπουδαστών, ερευνητικά και μαθησιακά υλικά, καθώς και τη
τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων του ίδιου του ιδρύματος με την μορφή αρχείων γεγονότων
και επιδόσεων της συνεχιζόμενης πνευματικής ζωής του ιδρύματος.
Σύμφωνα με τον Gibbons (2004), οι βασικές λειτουργίες των Ιδρυματικών αποθετηρίων
είναι έξι: i) υποβολή υλικού, ii) εφαρμογή μεταδεδομένων, iii) έλεγχος πρόσβασης, iv)
ανεύρεση υποστήριξης, v) διανομή και vi) διαφύλαξη. Παρά το γεγονός ότι ένα Ιδρυματικό
αποθετήριο διαθέτει και άλλες λειτουργίες, αυτές οι έξι είναι απαραίτητες και ένα σύστημα
το οποίο στερείται κάποια από αυτές, δεν υποστηρίζει επαρκώς ένα Ιδρυματικό αποθετήριο.
Παραδείγματα Ιδρυματικών αποθετηρίων στην Ελλάδα είναι η Ψηφίδα - Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη
&
Ιδρυματικό
Αποθετήριο
του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
(http://dspace.lib.uom.gr/), το Ψηφιακό Αποθετήριο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
(http://estia.hua.gr/),
το
Νημερτής
του
Πανεπιστημίου
Πατρών
(http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/).

Αξιολόγηση αποθετηρίων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
Υπάρχουν τρία επίπεδα ποιότητας που μπορούμε να προσεγγίσουμε και τα οποία μπορούν
να εφαρμοστούν στον τομέα των ΑΕΠ και των αποθετηρίων (Clements & Pawlowski, 2012;
Clements, Pawlowski & Manouselis, 2014). Οι Γενικές Προσεγγίσεις (Generic quality
approaches) ή πρότυπα ποιότητας (quality standards) όπου παρέχονται από
πιστοποιημένους οργανισμούς ανεξάρτητες διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας ή
διασφάλισης ποιότητας. Παράδειγμα είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(International Standards Organization-ISO 9000:2000) (ISO 2010), και το μοντέλο Αριστείας
European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model (EFQM 2009). Οι
Ειδικές Προσεγγίσεις ποιότητας (Specific quality approaches) όπου παρέχονται
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ έννοιες διαχείρισης και
διασφάλισης ποιότητας που αφορούν τους τομείς της μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ένα παράδειγμα είναι η σειρά προτύπων ISO 19796-x για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και
εκπαιδευτικούς πόρους (ISO/IEC 2009). Οι ειδικές αυτές προσεγγίσεις αποσκοπούν στην
επίτευξη υψηλής ποιότητας συγκεκριμένων υλικών και πηγών όπως π.χ. των ΑΕΠ και
συναφών τεχνολογιών. Τέλος τα Ειδικά ποιοτικά Μέσα (Specific quality instruments) που
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αποσκοπούν στη διασφάλιση ποιότητας συγκεκριμένων σκοπών, όπως τη διασφάλιση
ποιότητας των μεταδεδομένων ή την αξιολόγηση περιεχομένου.
Ο Hylén (2006), κάνει επίσης κάποιες προσεγγίσεις σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας
των ΑΕΠ. Αναφέρει ότι μερικοί ιδρυματικοί πάροχοι, χρησιμοποιούν την επωνυμία ή την
φήμη του ιδρύματος για να «πείσουν» τον χρήστη ότι τα υλικά στην ιστοσελίδα είναι καλής
ποιότητας. Στην αντίθετη περίπτωση το κύρος του ιδρύματος βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι
περισσότεροι χρησιμοποιούν εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας πριν την κοινοποίηση των
μαθημάτων αλλά αυτές οι διαδικασίες δεν είναι ανοιχτές, υπό την έννοια ότι ο χρήστης της
πηγής δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μια δεύτερη προσέγγιση του Hylén (2006) για τη
διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΠ είναι η αξιολόγηση των πηγών με peers. Η αξιολόγηση
με peers είναι από τις πιο συνηθισμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στους
ακαδημαϊκούς χώρους. Μια τρίτη προσέγγιση διαχείρισης ποιότητας είναι οι χρήστες να
αφήνονται να αποφασίζουν, με όποια αιτιολογία τους αρέσει, για το αν ένας μαθησιακός
πόρος είναι υψηλής ποιότητας, χρήσιμος ή καλός από οποιαδήποτε άλλη άποψη. Αυτό
μπορεί να γίνει αφήνοντας τους χρήστες να βαθμολογούν ή να σχολιάζουν την πηγή, ή να
περιγράφουν το πώς την έχουν χρησιμοποιήσει, ή φανερώνοντας τον αριθμό των
downloads για κάθε πηγή στην ιστοσελίδα.
Οι Kear, Rosewell και Williams (2012), υποστηρίζουν αντίστοιχα, ότι μέτρα ποιότητας
μπορούν να προκύψουν με διάφορους τρόπους μέσα σε ένα αποθετήριο. Το αποθετήριο
μπορεί να λειτουργήσει κατ’ αναλογία με τη συμβατική ακαδημαϊκή έκδοση, όπου η
αξιολόγηση peer review ενεργεί ως μέσο ελέγχου ποιότητας της υποβολής στο αποθετήριο.
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει έλεγχος και έτσι η υποβολή (upload) υλικού
γίνεται από οποιονδήποτε, αλλά τα σχόλια των χρηστών και η ψηφοφορία λειτουργούν ως
ένα σύστημα σύστασης για τους άλλους χρήστες. Επιπροσθέτως η προέλευση του υλικού από
έναν συγγραφέα ή ίδρυμα, συνοδεύεται από την σχετική φήμη ή «επωνυμία». Έτσι ένας
χρήστης ενός αντικειμένου από το αποθετήριο των ΑΕΠ μπορεί να κρίνει την ποιότητά του
από διάφορες οπτικές γωνίες. Η τρέχουσα πρακτική ποικίλει ανάλογα με το αποθετήριο,
ορισμένα λειτουργούν με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, ενώ άλλα είναι πιο ελεύθερα στο
στάδιο της χρήσης και επικεντρώνονται στην ανατροφοδότηση από τους χρήστες της
κοινότητας.
Την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΠ που χρησιμοποιούνται στην
διδασκαλία και στα μαθησιακά περιβάλλοντα, βρίσκεται στα θεσμικά όργανα, στους
συντονιστές των προγραμμάτων και των μαθημάτων και στον κάθε εκπαιδευτικό που είναι
υπεύθυνος για την μετάδοση της εκπαίδευσης. Η ποιότητα των ΑΕΠ, εξαρτάται από το ποιες
πηγές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, πως επιλέγουν να τις προσαρμόσουν και να τις
συνδυάσουν και πως τις εντάσσουν στη διδασκαλία τους και στις μαθησιακές
δραστηριότητες των μαθητών (Butcher, 2015).
Προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των αποθετηρίων, οι Atenas και Havemann
(2013a) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας των
αποθετηρίων ΑΕΠ. Μετά από ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, ανέπτυξαν ένα σύνολο 10
δεικτών ποιότητας (Indicators for Quality Assurance- IQA) που έχουν χαρακτηριστεί ως
σημαντικοί ως προς τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των αποθετηρίων ΑΕΠ.
Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές, καθώς υποστηρίζουν με επιτυχία το
ήθος που στηρίζονται οι ΑΕΠ και κατ’ επέκταση και τα αποθετήρια των ΑΕΠ και τους
βασικούς άξονες από τους οποίους αυτό αποτελείται, δηλαδή την Αναζήτηση, τη Κοινή
χρήση, την Επαναχρησιμοποίηση και τη Συνεργασία (Search, Share, Reuse and Collaborate)
(Atenas & Havemann, 2013b; 2014). Αυτοί οι βασικοί άξονες αντιπροσωπεύουν τους
διάφορους τύπους δραστηριοτήτων που ιδανικά λειτουργούν μέσα ή από ένα αποθετήριο,
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και είναι αλληλοεξαρτώμενοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία πηγή πρέπει να είναι
κοινόχρηστη ώστε να μπορεί να αναζητηθεί, να προσαρμοστεί ή να αξιολογηθεί (Atenas &
Havemann, 2013b).
Οι Atenas και Havemann (2013b), αναφέρουν ότι τα αποθετήρια εκτός από αυτούς τους
τέσσερις άξονες (Search, Share, Reuse and Collaborate) πρέπει να περιλαμβάνουν και
ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτά αφορούν τόσο τις κοινωνικές όσο και τις τεχνικές πτυχές
των αποθετηρίων. Όπως αναφέρει ο Tuomi (2006), τα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι αυτά
που σχετίζονται με τα εργαλεία που επιτρέπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα σε ένα
αποθετήριο, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την
λειτουργικότητα της διασύνδεσης των αποθετηρίων ΑΕΠ. Αυτά τα χαρακτηριστικά ή
δείκτες διασφάλισης ποιότητας πρέπει να βελτιστοποιούν την πρόσβαση και την συμμετοχή,
να υποστηρίζουν τους χρήστες στην αναζήτηση, την ανάκτηση και επιλογή περιεχομένου,
καθώς και να καθιστούν το περιεχόμενο διαθέσιμο.
Οποιαδήποτε ανάπτυξη των αποθετηρίων ΑΕΠ πρέπει να εξετάζει τρείς βασικούς τομείς,
που είναι α) τα κοινωνικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των αποθετηρίων, β) τον δείκτη
ποιότητας και γ) τον βαθμό στον οποίο το αποθετήριο υποστηρίζει τους άξονες. Η παρουσία
ενός δείκτη δείχνει ότι το αποθετήριο έχει σχεδιαστεί να υποστηρίξει μια ιδιαίτερη πτυχή
της ανοιχτής πρακτικής (open practice). Οι άξονες και οι δείκτες ποιότητας (QI) μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για ένα πλαίσιο αξιολόγησης των αποθετηρίων ΑΕΠ και η
αξιολόγηση ξεκινά με τον έλεγχο για την παρουσία ή απουσία ενός δείκτη ποιότητας
(Atenas & Havemann, 2014).

Ρουμπρίκα αξιολόγησης αποθετηρίων ΑΕΠ
Η ρουμπρίκα αξιολόγησης αποθετηρίων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, αναπτύχθηκε
από μια ομάδα (BCOER Group) (University of British Columbia -UBC) και σχεδιάστηκε
αρχικά, ως εργαλείο για βιβλιοθηκονόμους στην αξιολόγηση αποθετηρίων ΑΕΠ για την
διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας. Η τελική έκδοση αυτής της ρουμπρίκας
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Η ρουμπρίκα δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει
τα αποθετήρια ΑΕΠ στους ακόλουθους τομείς (Smith & Lee, 2016):
 Κύρος (Authority), όπου επικεντρώνεται στα διαπιστευτήρια, τη φήμη και τη σχέση
που έχει ο δημιουργός ή το ίδρυμα με το θέμα το οποίο καλύπτεται από το
αποθετήριο ΑΕΠ.
 Κοινό (Audience), που εστιάζει στη κατηγοριοποίηση του κοινού για το οποίο
απευθύνεται το περιεχόμενο, με βάση την ηλικία, την εμπειρία ή εξειδίκευση.
 Πρόσβαση και Ποικιλομορφία (Access & Diversity), με εστίαση στη πρόβλεψη και
διαθεσιμότητα του περιεχομένου σε διάφορους τρόπους και ικανότητες μάθησης.
 Φιλικότητα προς το χρήστη (User friendliness), που επικεντρώνεται στα εμπόδια
πρόσβασης και χρήσης του περιεχομένου των ΑΕΠ.
 Θεματικότητα (Subject Coverage), με εστίαση στο βαθμό κάλυψης μιας θεματικής
ενότητας.
 Λειτουργία Αναζήτησης και Πλοήγησης (Search Functionality & Browsing), εστιάζει
στη λειτουργία της αναζήτησης του αποθετηρίου ΑΕΠ ώστε να βοηθήσει τους
χρήστες να βρουν ακριβώς αυτό που χρειάζονται χωρίς να ξοδεύουν πολύ χρόνο
κατά τη περιήγηση.
 Τύπος Πολυμέσων (Media type), που επικεντρώνεται στον τύπο των πολυμέσων
(βίντεο, αρχεία ήχου, κειμένου κ.α.) που βρίσκονται στο αποθετήριο.
 Αδειοδότηση και δικαιώματα (Licensing & Permissions).
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Η ρουμπρίκα καθορίζει ένα ορισμό για κάθε περιοχή και η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα
σύστημα με τρία επίπεδα, όπου το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη βαθμολογία (Πίνακας 1 στο
παράρτημα). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για τους σκοπούς αυτής της ρουμπρίκας, ένα
αποθετήριο ΑΕΠ ορίζεται ως ένα online σύστημα αποθήκευσης που επιτρέπει στους
εκπαιδευτικούς να μοιράζονται, να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικούς
πόρους. Το αποθετήριο περιέχει μια συλλογή μαθησιακών αντικειμένων που υποστηρίζουν
τη διδασκαλία. Αυτά τα αντικείμενα περιλαμβάνουν ανοιχτά σχολικά βιβλία (open
textbooks), σχέδια μαθήματος, διαδραστικές δραστηριότητες και εργαλεία (π.χ. εφαρμογές),
σημειώσεις, παρουσιάσεις powerpoint, βίντεο, κουίζ, κινούμενα γραφικά κ.α.. Επίσης θα
πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό των αποθετηρίων ΑΕΠ, οι λίστες των MOOC (Massive
Open Online Course) και τα πλήρη μαθήματα, οι ανοιχτής πρόσβασης δημοσιεύσεις όπως
περιοδικά, εκθέσεις κ.τ.λ., οι επί πληρωμή πόροι, κυβερνητικές ιστοσελίδες, και έγγραφα ή
πόροι που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια μιας μελέτης ή αρχειοθέτησης (Smith & Lee,
2016).

Σύνοψη
Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι αποκτούν συνεχώς όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχει
διευρυνθεί ο αριθμός των έργων, των ατόμων που συμμετέχουν και των πηγών που είναι
διαθέσιμα. Η ιδέα των ΑΕΠ ενισχύει τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές αξίες διάθεσης και
συνεργατικής δημιουργίας της γνώσης (Ischinger, 2007). Σύμφωνα με τους Atenas &
Havemann (2013b, 2014) οι ΑΕΠ και κατ’ επέκταση τα αποθετήρια ΑΕΠ, σχετίζονται με
τέσσερις βασικούς άξονες που αναφέρονται στην Αναζήτηση, Κοινή χρήση,
Επαναχρησιμοποίηση και Συνεργασία (Search, Share, Reuse and Collaborate). Αυτοί οι
βασικοί άξονες αντιπροσωπεύουν τους διάφορους τύπους δραστηριοτήτων που ιδανικά
λειτουργούν μέσα σε ένα αποθετήριο και είναι αλληλοεξαρτώμενοι μεταξύ τους.
Οι Yuan, MacNeill και Kraan (2008), υποστηρίζουν ότι προκειμένου να αυξηθεί η
εμβέλεια και ο αντίκτυπος των ΑΕΠ θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο αναδυόμενο κίνημα της ανοιχτής εκπαίδευσης.
Επίσης οι ΑΕΠ θα πρέπει να μοιράζονται ελεύθερα μέσω ανοιχτών αδειών που
διευκολύνουν τη χρήση, την αναδιαμόρφωση, τη μετάφραση, τη βελτίωση και κοινή χρήση
από όλους. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να δημοσιεύονται σε μορφές (formats) που
διευκολύνουν τόσο τη χρήση όσο και την επεξεργασία και να φιλοξενούνται σε ηλεκτρονικά
αποθετήρια μια ποικιλία από τεχνικές πλατφόρμες (platforms). Η βελτίωση της ποιότητας
των αποθετηρίων των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων είναι ένας κρίσιμος κρίκος σε μία
αλυσίδα στην οποία υπάρχει η ανάγκη να καθιερωθεί μια σειρά ορθών πρακτικών που θα
σταθεροποιήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες των αποθετηρίων αυτών. Για τη διασφάλιση
της ποιότητας των αποθετηρίων ΑΕΠ, πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις με τις
οποίες πρέπει να αξιολογούνται και να επικαιροποιούνται διαρκώς.
Τέλος σύμφωνα με τον Butcher (2015), είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η δύναμη και η αξία
των ανθρώπων που εργάζονται συνεργατικά για ένα κοινό σκοπό. Στην εκπαίδευση
υπάρχει η δυνατότητα να επαναπροσδιοριστούν οι προτεραιότητες των εκπαιδευτικών
συστημάτων, αποκαθιστώντας τις βασικές αξίες του οικοδομήματος της γνώσης που
στηρίζουν την καλή εκπαίδευση και να ενθαρρυνθούν οι χρήστες να μαθαίνουν ο ένας από
τον άλλο αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία όπως τα αποθετήρια ΑΕΠ.
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Παράρτημα
Πίνακας 1: Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Αποθετηρίων ΑΕΠ, πηγή Smith & Lee (2016)
Κριτήριο
Κύρος

-Το

3
περιεχόμενο

των

Επίπεδα Αξιολόγησης
2
-Το
περιεχόμενο
των

1
-Το περιεχόμενο των
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(Authority)

αποθετηρίων
ΑΕΠ
αξιολογείται με peers από
διαπιστευμένους χρήστες
του τομέα.
-Το
αποθετήριο
είναι
διασυνδεδεμένο
με
πανεπιστημιακά
ιδρύματα.

αποθετηρίων
ΑΕΠ
αξιολογείται από έμπειρους
χρήστες του τομέα.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ είναι
διασυνδεδεμένο με φορείς
που
παρέχουν
εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Κοινό
(Audience)

-Το
περιεχόμενο
των
αποθετηρίων ΑΕΠ είναι
οργανωμένο
και
προσβάσιμο ανά τύπο
κοινού.
-Το
περιεχόμενο
των
αποθετηρίων
ΑΕΠ
απαρτίζεται κυρίως από
υλικά
που
έχουν
αναπτυχθεί
για
σπουδαστές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
διαθέτει
εναλλακτικές
μορφές
(formats)
των
ανεβασμένων (uploaded)
υλικών, για παράδειγμα
ένα
αρχείο
βίντεο
συνοδεύεται
και
από
έγγραφη
απομαγνητοφώνηση.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
διαθέτει ποικιλία ως προς
τη γλώσσα, τη πολιτισμική
έκφραση
και
την
εκπαιδευτική προσέγγιση.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ δεν
απαιτεί καμία εγγραφή
για την πρόσβαση στο
περιεχόμενο.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
λειτουργεί σε όλα τα
λειτουργικά
συστήματα
(operating systems) και σε
ποικιλία προγραμμάτων
περιήγησης ιστού (web
browsers).
-Το αποθετήριο ΑΕΠ δεν
απαιτεί αμοιβή για τη
χρήση.
-Η
πλοήγηση
στο
αποθετήριο ΑΕΠ είναι
εύκολη στη χρήση.

-Το
περιεχόμενο
των
αποθετηρίων ΑΕΠ είναι
οργανωμένο ως προς το
κοινό αλλά η πρόσβαση
είναι περιορισμένη. -Το
περιεχόμενο
των
αποθετηρίων
ΑΕΠ
αποτελείται από υλικά που
έχουν αναπτυχθεί για όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Πρόσβαση και
Ποικιλομορφία
(Access &
Diversity)

Φιλικότητα προς
το χρήστη (User
friendliness)

-Το αποθετήριο ΑΕΠ έχει
μερικούς μόνο πόρους με
εναλλακτικές
μορφές
(formats).
-Το αποθετήριο ΑΕΠ έχει
πολύ λίγο περιεχόμενο με
ποικιλία ως προς τη
γλώσσα, τη πολιτισμική
έκφραση
και
την
εκπαιδευτική προσέγγιση.

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
απαιτεί εγγραφή για την
πρόσβαση σε ορισμένο
περιεχόμενο.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
περιέχει μερικό υλικό που
περιορίζεται
σε
ένα
λειτουργικό σύστημα ή
πρόγραμμα
περιήγησης
ιστού.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
περιέχει κάποιο υλικό που
απαιτεί
πληρωμή
για
πρόσβαση στο περιεχόμενο.
-Η
πλοήγηση
στο
αποθετήριο ΑΕΠ απαιτεί
κάποια εμπειρία στη χρήση.
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αποθετηρίων
ΑΕΠ,
δεν
έχει
εμφανή
πρότυπα αξιολόγησης
για την επιμέλεια του
περιεχομένου.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν έχει διασυνδέσεις
με πανεπιστήμια ή
αξιόλογους φορείς.
-Το περιεχόμενο των
αποθετηρίων
ΑΕΠ
δεν
έχει
εμφανή
οργάνωση με βάση
τον τύπο κοινού που
απευθύνεται.
-Το περιεχόμενο των
αποθετηρίων
ΑΕΠ
έχει ελάχιστα υλικά
για
σπουδαστές
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν
περιλαμβάνει
εναλλακτικές μορφές
πόρων .
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν έχει περιεχόμενο
με ποικιλία ως προς
τη
γλώσσα,
τη
πολιτισμική έκφραση
και την εκπαιδευτική
προσέγγιση.

-Το αποθετήριο ΑΕΠ
απαιτεί εγγραφή για
την πρόσβαση στο
περιεχόμενο.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
περιορίζεται σε ένα
συγκεκριμένο
λειτουργικό σύστημα
και
πρόγραμμα
περιήγησης ιστού.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
απαιτεί πληρωμή για
την πρόσβαση στο
περιεχόμενο.
-Η πλοήγηση στο
αποθετήριο
ΑΕΠ
είναι δύσκολη και/ή
απαιτεί
πρόσθετη
καθοδήγηση.

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

308

Θεματικότητα
(Subject
Coverage)

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
περιέχει
ολοκληρωμένα
υλικά για μια θεματική
περιοχή.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
συνδέει
σημαντικές
σχετιζόμενες έννοιες μέσα
σε μια θεματική ενότητα.

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
περιέχει
μερικά
μόνο
ολοκληρωμένα υλικά για
μια θεματική περιοχή.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
συνδέει
σημαντικές
σχετιζόμενες έννοιες μέσα
σε μερικές μόνο θεματικές
ενότητες.

Λειτουργία
Αναζήτησης και
Πλοήγησης
(Search
Functionality &
Browsing)

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
παρέχει μια προηγμένη
λειτουργία αναζήτησης με
περιορισμούς
επιλογής
αποτελεσμάτων για το
κοινό, το θέμα, τον τύπο
πολυμέσων,
την αδειοδότηση και τα
δικαιώματα.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
παρέχει
λειτουργία
περιήγησης ανάλογα με το
κοινό, το θέμα, τον τύπο
πολυμέσων,
την αδειοδότηση και τα
δικαιώματα.
-Τα
αποτελέσματα
αναζήτησης
και
περιήγησης
του
αποθετηρίου
ΑΕΠ
αποφέρουν
σχετικά
αποτελέσματα.

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
παρέχει μια προηγμένη
λειτουργία αναζήτησης με
μερικούς
ή
καθόλου
περιορισμούς
επιλογής
αποτελεσμάτων.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
παρέχει
περιορισμένη
λειτουργία περιήγησης, για
παράδειγμα ο ΑΕΠ παρέχει
περιήγηση ανάλογα με το
κοινό αλλά όχι για τον
τύπο πολυμέσων.
-Τα
αποτελέσματα
αναζήτησης και περιήγησης
του
αποθετηρίου
ΑΕΠ
αποφέρουν μερικά μόνο
σχετικά αποτελέσματα.

Τύπος
Πολυμέσων
(Media type)

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
περιέχει μεγάλη ποικιλία
τύπων πολυμέσων.

-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
περιέχει μερική ποικιλία
τύπων πολυμέσων.

-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν
περιέχει
ολοκληρωμένα υλικά
σε οποιοδήποτε θέμα.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν
περιέχει
σημαντικές
σχετιζόμενες έννοιες
μέσα στη θεματική
ενότητα.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν
παρέχει
προηγμένη
λειτουργία
αναζήτησης,
αλλά
μπορεί να έχει μια
βασική
λειτουργία
αναζήτησης.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
δεν παρέχει καμία
κατηγοριοποίηση στη
λειτουργία
της
περιήγησης.
-Τα
αποτελέσματα
αναζήτησης
και
περιήγησης
του
αποθετηρίου
ΑΕΠ
αποφέρουν
μη
σχετικά
αποτελέσματα.

-Το αποθετήριο ΑΕΠ
περιέχει
μικρή
ποικιλία
τύπων
πολυμέσων.
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Αδειοδότηση
και δικαιώματα
(Licensing &
Permissions)

-Στο αποθετήριο ΑΕΠ
είναι ελεύθερη η κοινή
χρήση, η τροποποίηση και
η
προσαρμογή
του
περιεχομένου
που
υπόκειται σε ορισμένους
περιορισμούς
και
οι
περισσότεροι πόροι είναι
σε ανοιχτή μορφή (open
format)
και
μπορούν
εύκολα να τροποποιηθούν.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
καλύπτεται
από
μια
εύρωστη και εύκολη στην
κατανόηση άδεια (π.χ.
Creative
Commons
ή
GNU).

-Στο αποθετήριο ΑΕΠ είναι
ελεύθερη η κοινή χρήση,
αλλά όχι η τροποποίηση
και η προσαρμογή του
περιεχομένου και ορισμένοι
μόνο
πόροι
είναι
σε
ανοιχτή
μορφή
(open
format)
και
μπορούν
εύκολα να τροποποιηθούν.
-Το
αποθετήριο
ΑΕΠ
καλύπτεται
από
μια
εύρωστη και εύκολη στην
κατανόηση
άδεια
(π.χ.
Creative
Commons
ή
GNU).
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-Στο αποθετήριο ΑΕΠ
είναι
ελεύθερη
η
κοινή χρήση μόνο για
εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
-Στο αποθετήριο ΑΕΠ
δεν είναι ελεύθερη η
τροποποίηση και η
προσαρμογή
του
περιεχομένου.
-Το αποθετήριο ΑΕΠ
καλύπτεται
από
ασαφείς
ή
μη
συγκεκριμένους
όρους χρήσης.

Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης
υποψήφιων εκπαιδευτικών
Ζαλαβρά Ελένη1, Παπανικολάου Κυπαρισσία2
zalavra@sch.gr, kpapanikolaou@aspete.gr
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας
Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
1

2

Περίληψη
To wiki είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να παρέχει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης με
κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών αξιοποίησής
του ως παιδαγωγικού εργαλείου στην εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών με την παρατήρηση
όμως ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους το πλαίσιο οργάνωσης των δραστηριοτήτων που
υλοποίησαν σε wiki δεν ακολουθεί κάποιο μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρούσα μελέτη
αναφέρεται σε μία συνεργατική δραστηριότητα συγγραφής εκπαιδευτικών σεναρίων από υποψήφιους
εκπαιδευτικούς, η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το μοντέλο των 5 σταδίων της Salmon και
υλοποιήθηκε σε wiki, αποτιμώντας έτσι το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Τα
αποτελέσματα της έρευνας μας καταγράφουν ότι το wiki παρείχε ευκολία πρόσβασης και χρήσης,
καθώς επίσης διευκόλυνε τη συνεργασία των συμμετεχόντων και τη μεταξύ τους ανταλλαγή
πληροφοριών. Επίσης, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το wiki συνέβαλε στην οικοδόμηση της γνώσης
τους στο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή στη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων, αλλά και στην
γενικότερη ανάπτυξη της γνώσης τους. Η συνολική θετική αποτίμηση της εμπειρίας που είχαν οι
συμμετέχοντες για την υλοποίηση στο περιβάλλον wiki της δραστηριότητας που σχεδιάστηκε σύμφωνα
με το μοντέλο των 5 σταδίων της Salmon υποδεικνύει ότι το wiki ενδείκνυται ως περιβάλλον
ηλεκτρονικής μάθησης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
Λέξεις κλειδιά: wiki, ηλεκτρονική μάθηση, Salmon, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί

Εισαγωγή
Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ορισμών για την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
οι οποίοι διαφοροποιούνται ως προς το ηλεκτρονικό μέσο που κάθε φορά χρησιμοποιείται
και ως προς το παιδαγωγικό μοντέλο που εφαρμόζεται. H Kahiigi Kigozi et al (2008) δίνει
ένα γενικό ορισμό αναφέροντας ότι “ηλεκτρονική μάθηση είναι μια μέθοδος μάθησης που
αξιοποιεί ευρέως Τ.Π.Ε για το μετασχηματισμό και την υποστήριξη της διαδικασίας της διδασκαλίας και
της μάθησης". Παιδαγωγικά μοντέλα που έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί στην περιοχή της
ηλεκτρονικής μάθησης είναι ο Εννοιολογικός Κύκλος του Mayes (1995), το Διαλογικό
Μοντέλο της Laurillard (2002, 2013) και το Μοντέλο των 5 σταδίων της Salmon (2002, 2013)
το οποίο επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη λόγω του ότι προτείνει ένα ολοκληρωμένο
μοντέλο οργάνωσης ηλεκτρονικής μάθησης σε στάδια που εμπλέκουν ατομικές και
συνεργατικές δράσεις.
Συγκεκριμένα, το μοντέλο των 5 σταδίων της ηλεκτρονικής μάθησης αποτυπώνει μια
προτεινόμενη σταδιακή ανάπτυξη της διδασκαλίας και μάθησης σύμφωνα με 5 στάδια, τα
οποία συνοψίζει η Salmon et al (2010) ως εξής:
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1ο στάδιο: ευκολία πρόσβασης και χρήσης, δημιουργία κινήτρων. Περιλαμβάνει την
δυνατότητα πρόσβασης και τη δημιουργία κινήτρων ως βασικές
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συμμετοχή κάθε εκπαιδευόμενου.
2ο στάδιο: συνεργασία και κοινωνικοποίηση. Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει
την προσωπική του online ταυτότητα και στη συνέχεια να ενισχυθεί η
αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους.
3ο στάδιο: ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι ανταλλάσουν πληροφορίες για
το μάθημα και αναλαμβάνουν κάποιες ατομικές εργασίες. Μέχρι και το 3ο
στάδιο, υπάρχει αλληλεπίδραση μέσω της στήριξης από τους άλλους
συμμετέχοντες για την επίτευξη των ατομικών στόχων του κάθε
εκπαιδευόμενου.
4ο στάδιο: οικοδόμηση της γνώσης. Οργανώνονται σύνθετες ομαδικές εργασίες και η
αλληλεπίδραση γίνεται πιο συνεργατική.
5ο στάδιο: ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι αναστοχάζονται για την εφαρμογή της γνώσης
που απόκτησαν και την ενσωμάτωση της online εμπειρίας τους σε άλλες
μορφές μάθησης.
Το μοντέλο των 5 σταδίων λόγω της απλότητας και της σαφήνειάς του, έχει τύχει
αποδοχής και έχει εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (Lisewski & Joyce,
2003; Hughes et al, 2004 όπως αναφέρεται στο Moule, 2007). Αν και η άκριτη υιοθέτηση του
ως προτύπου ηλεκτρονικής μάθησης έχει δεχθεί κριτική με βασικά επιχειρήματα ότι η
παιδαγωγική του αφορά μόνο κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση και ότι δεν
προβλέπει δια ζώσης αλληλεπίδραση (Moule, 2007), ενδιαφέρον αποτελεί ότι η χρήση του
μοντέλου έχει μελετηθεί και σε πλαίσιο μικτής μάθησης (Jaques & Salmon, 2007).
Στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης και ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου, οι τεχνολογίες που
κυρίως χρησιμοποιούνται είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων/Μάθησης για τη
διαχείριση ηλεκτρονικών τάξεων και εκπαιδευτικών διαδικασιών όπως παροχή υλικού,
ενίσχυση σύγχρονης και ασύγχρονης αλληλεπίδρασης, καθώς και εκπόνηση
δραστηριοτήτων με χρήση εργαλείων που προσφέρει το κάθε περιβάλλον. Ωστόσο τελευταία
αρκετές έρευνες μελετούν την εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 εστιάζοντας στις
δυνατότητες συνεργατικής μάθησης που προσφέρουν όπως wiki, blog (Rubio et al, 2010).
Ειδικότερα, το wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία προσφέρει στους χρήστες ένα
κοινό χώρο όπου μπορούν να προσθέσουν κείμενο, εικόνες, αρχεία και υπερσυνδέσεις
(Robertson, 2008) και κατά συνέπεια μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση ως ένα
εικονικό περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τη συμπαραγωγή
πολυτροπικών κειμένων.
Ενδιαφέρον είναι ότι, αν και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών, στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος μελετών αξιοποίησης του wiki για
εκπαιδευτικούς σκοπούς (Biasutti & ELDeghaidy, 2012; DeWitt et al, 2014; Donelly &
Hume, 2014; Judd et al, 2010; Hadjerrouit, 2012, 2013; LI, 2015; Matthew et al, 2009; Wheeler
et al, 2009), αυτές δεν έχουν οργανωθεί βάσει κάποιου μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης. Η
παρούσα μελέτη έρχεται να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνοντας ένα πλαίσιο
σχεδιασμού μιας δραστηριότητας ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων που οργανώθηκε σε
περιβάλλον wiki βάσει του μοντέλου των 5 σταδίων ηλεκτρονικής μάθησης της Salmon
(2006, 2013). Μάλιστα, το μοντέλο της Salmon αξιοποιήθηκε εκτός από πλαίσιο σχεδιασμού
και ως πλαίσιο αποτίμησης της εμπειρίας που είχαν οι συμμετέχοντες για την υλοποίηση της
δραστηριότητας σε περιβάλλον wiki.
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Μεθοδολογία έρευνας
H έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Συμμετέχοντες ήταν 49
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι
παρακολουθούσαν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ), έτσι
ώστε να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,
απαραίτητο για να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η δραστηριότητα οργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική
τεχνολογία – Πολυμέσα», ήταν υποχρεωτική και αποτελούσε την τελική εργασία του
εργαστηριακού σκέλους του μαθήματος.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν διερευνούν την αποτελεσματικότητα της
τεχνολογίας wiki ως προς τη στοχοθεσία των 5 σταδίων του μοντέλου της Salmon και είναι:
1. Το wiki διευκολύνει την πρόσβαση και χρήση του για τη συγγραφή εκπαιδευτικών
σεναρίων;
2. Υποστηρίζει το wiki τη συνεργασία των συμμετεχόντων σε μια δραστηριότητα
ηλεκτρονικής μάθησης που αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων;
3. Διευκολύνει το wiki την ανταλλαγή πληροφοριών σε μια ομαδοσυνεργατική
δραστηριότητα;
4. Θεωρούν οι επιμορφούμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ότι στο πλαίσιο της
εργασίας το wiki συνέβαλε στην οικοδόμηση της γνώσης τους στη συγγραφή
εκπαιδευτικών σεναρίων;
5. Θεωρούν οι επιμορφούμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πως στο πλαίσιο της
εργασίας η υλοποίηση μιας μαθησιακής δραστηριότητας σε wiki προάγει την
ανάπτυξη της γνώσης τους;

Οργάνωση έρευνας
Η διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 7 εβδομάδες και οργανώθηκε με βάση τα 5 στάδια
του μοντέλου της Salmon (2002, 2013) ως εξής:
1ο και 2ο στάδιο: τις πρώτες δυο εβδομάδες, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν
λογαριασμούς, έλαβαν δικαιώματα διαχειριστή στο http://eppaik2015.wikispaces.com/,
ενημερώθηκαν για το πλαίσιο της εργασίας, και ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες εκμάθησης
του περιβάλλοντος wiki μέσω διερεύνησης και σχολιασμού ενός πρότυπου εκπαιδευτικού
σεναρίου. Σκοπός ήταν, στα πρώτα δύο στάδια, να αντιμετωπιστούν καταρχάς πρακτικά
ζητήματα όπως η πρόσβαση των συμμετεχόντων στο περιβάλλον του wiki και στη συνέχεια
να δημιουργηθούν κίνητρα ενασχόλησης μέσω της διαμόρφωσης του προφίλ τους στο
περιβάλλον (προσωπική τους online ταυτότητα). Επιπλέον, ο δημόσιος σχολιασμός του
πρότυπου εκπαιδευτικού σεναρίου στόχευσε στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
3ο στάδιο: η 3η εβδομάδα οργανώθηκε με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την
αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε 16
ομάδες και τους ανατέθηκε να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικά ένα εκπαιδευτικό σενάριο σε
wiki. Κάθε ομάδα είχε να διαμορφώσει τη δική της περιοχή συζητήσεων και να την
αξιοποιήσει για να οργανώσει την ηλεκτρονική επικοινωνία και συνεργασία των μελών της
π.χ. για να ορίσουν το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τους ρόλους ευθύνης με βάση την
ατομική τους στοχοθεσία, τις εργασίες που αναλαμβάνουν, κ.λπ.
4ο στάδιο: τις επόμενες 3 εβδομάδες κάθε ομάδα διαμόρφωσε το σενάριο της. Οι
προδιαγραφές που έπρεπε να πληροί το σενάριο αναρτήθηκαν στην κεντρική σελίδα του
wiki και εστίαζαν στην ένταξη της τεχνολογίας σε αυτό με βασική απαίτηση να
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περιλαμβάνονται web 2.0 εργαλεία σε όλες τις δραστηριότητές του. Αξίζει να σημειωθεί ότι
με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των μελών κάθε ομάδας, στις
προδιαγραφές προβλέφθηκε ότι όλα τα μέλη της ομάδας έπρεπε να έχουν συλλογικά την
ευθύνη για την αρχική σελίδα του σεναρίου τους και κάθε μέλος να έχει την ατομική ευθύνη
μίας τουλάχιστον δραστηριότητας του σεναρίου, με κάθε δραστηριότητα να αντιστοιχεί σε
μία διακριτή σελίδα του wiki. Η πρόσβαση στην συγκεκριμένη σελίδα γινόταν μέσα από
την αρχική σελίδα του σεναρίου τους.
5ο στάδιο: την τελευταία εβδομάδα ζητήθηκε από κάθε συμμετέχοντα να σχολιάσει τρία
τουλάχιστον εκπαιδευτικά σενάρια άλλων ομάδων ως προς τη στοχοθεσία τους και την
ένταξη της τεχνολογίας σε αυτά. Η διαδικασία αυτή της αλληλοαξιολόγησης προβλέφθηκε
ώστε να κινητοποιήσει και τον αναστοχασμό των επιμορφούμενων ως προς το έργο που
είχαν και οι ίδιοι παράξει.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η δραστηριότητα οργανώθηκε με το μοντέλο της μικτής
μάθησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέφθηκαν δυο δια ζώσης συναντήσεις, μία στην
έναρξη της δραστηριότητας, όπου η διδάσκουσα παρουσίασε το περιβάλλον και ήταν
διαθέσιμη κατά τη δοκιμή της πρόσβασης των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα wiki, και
μία στην αρχή του 3ου σταδίου, όπου οργάνωσε την σύνθεση των ομάδων και έδωσε
εξηγήσεις σε σχέση με την ομαδική εργασία. H διδάσκουσα ήταν επίσης διαθέσιμη καθ’ όλη
τη διάρκεια οργάνωσης της δραστηριότητας, σε ομάδα συζητήσεων του wiki που είχε
οργανωθεί ειδικά για την υποστήριξη των συμμετεχόντων.

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων
Δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απόψεις των επιμορφούμενων υποψήφιων
εκπαιδευτικών σχετικά με την μαθησιακή εμπειρία τους στο πλαίσιο της δραστηριότητας.
Για την συλλογή τους χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο οργανώθηκε με βάση
τα 5 στάδια του μοντέλου της Salmon, περιελάμβανε 32 ερωτήσεις και υλοποιήθηκε ως
φόρμα Google. Για τις 28 απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert
ενώ, οι υπόλοιπες 4 απαντήσεις ήταν ανοικτού τύπου.
Για την ανάλυση των δεδομένων, η παρούσα έρευνα σε ευθυγράμμιση με μελέτη των
Feng & Beaumont (2010) επεκτείνει την αξιοποίηση του μοντέλου της Salmon (2002, 2013)
από πλαίσιο σχεδιασμού σε πλαίσιο αποτίμησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Πέραν των συμπερασμάτων που προκύπτουν από κάθε ερώτηση, επιλέχθηκε η ομαδοποίηση
των ερωτήσεων (βλ. Πίνακα 1) βάσει του μοντέλου των 5 σταδίων της Salmon. Έτσι, όπως
προτείνουν και οι Feng & Beaumont (2010), αποτιμάται η υλοποίηση κάθε σταδίου του
μοντέλου της Salmon καθώς και η δραστηριότητα συνολικά.

Αποτελέσματα
Το wiki διευκολύνει την πρόσβαση και χρήση του για τη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων;
Συγκεντρωτικά ως προς το 1ο στάδιο της ηλεκτρονικής μάθησης του μοντέλου της Salmon,
όπως φαίνεται και στο γράφημα 1, το 66% των συμμετεχόντων επιδοκίμασε την ευκολία
πρόσβασης και χρήσης του wiki.
Στα επιμέρους ερωτήματα που συγκροτούν την αποτίμηση της ευκολίας πρόσβασης και
χρήσης του wiki, η δυνατότητα του να παρέχει πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο χώρο
εκτιμήθηκε από τους 36 εκ των 49 συμμετεχόντων και επιπρόσθετα αποτέλεσε κίνητρο στο
46% να συμμετέχουν στην εργασία. Από τα χαρακτηριστικά του wiki, το 80% εκτίμησε
ιδιαίτερα την ευκολία ενσωμάτωσης Web 2.0 αντικειμένων και το 76% την ασφάλεια που
προσφέρει μέσω του ιστορικού ενεργειών και της επαναφοράς σε πρότερη κατάσταση.
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Δυσκολία στην πλοήγηση δήλωσε μόλις το 6% και ανάγκη υποστήριξης στη χρήση του wiki
το 22%.
Στις απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης οι 30 από τους 49 συμμετέχοντες ανέφεραν ως
χαρακτηριστικό του wiki χρήσιμο στην εκπόνηση της εργασίας τους, την ευκολία
διαμόρφωσης περιεχομένου των σελίδων και ενσωμάτωσης web 2.0 αντικείμενων, ενώ 4
συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής συνδέσμων. Στην καταγραφή
των στοιχείων που τους δυσκόλεψαν στη χρήση του wiki, το 33% απάντησε ότι δεν τους
δυσκόλεψε τίποτα και μόλις ένας ανέφερε ότι συνάντησε δυσκολία κατά την αρχική του
σύνδεση στην πλατφόρμα wikispaces. Από 5 συμμετέχοντες αναφέρθηκε πρόβλημα στη
χρονική απόκριση του wikispaces, όπως ότι: «υπήρχε μικρή καθυστέρηση στην απόκριση της
πλατφόρμας», «Όταν δούλευαν όλα τα μέλη παράλληλα, παρατηρήθηκε να "κολλάει" το wiki ή να μην
κάνει τις αλλαγές όπως τις δημιουργούσαμε, οπότε σε κάποιες φάσεις για να αποφύγουμε ορισμένα
"κολλήματα" συνεννοηθήκαμε και λειτουργούσαμε σειριακά». Όντως, το τεχνικό πρόβλημα που
αναφέρεται συχνότερα σε μελέτες εφαρμογής wikis είναι όταν πολλοί χρήστες
επεξεργάζονται ταυτόχρονα μια σελίδα με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιστασιακές
συγκρούσεις, και το λογισμικό να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ταυτόχρονη
δημοσίευση (Wheeler et al, 2009; LI, 2015).

Διαφωνώ
απόλυτα
Διαφωνώ 4%
9%
Ουδέτερα
21%

Συμφωνώ
Απόλυτα
33%

Συμφωνώ
33%

Σχήμα 1: Το wiki παρέχει ευκολία πρόσβασης και χρήσης
Επιπλέον προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες υποψήφιους
εκπαιδευτικούς στη χρήση του wikispaces κατά την υλοποίηση της υπό μελέτη
δραστηριότητας είναι: «δυσκολία προσαρμογής των γραμματοσειρών», «δυσκολεύτηκα στη στοίχιση
των εικόνων και των τίτλων στη μορφοποίηση της σελίδας», «δεν μπορούσα να φορτώσω τον
εννοιολογικό χάρτη μου έτσι όπως εγώ ήθελα, δηλαδή σαν εικόνα, επειδή ήταν μεγάλη σε μέγεθος και
δεν φαινόταν». Πρόκειται για αναφορές που συμφωνούν με την παρατήρηση προηγούμενων
μελετών ότι οι πλατφόρμες wikis πρέπει να περιλάβουν WYSIWYG συντάκτη για να
διευκολύνουν τη σύνταξη της πληροφορίας (Donelly & Hume, 2014; Hadjerrouit, 2012).
Υποστηρίζει το wiki τη συνεργασία των συμμετεχόντων σε μια δραστηριότητα ηλεκτρονικής
μάθησης που αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων;
Tη συμβολή του wiki στη συνεργασία που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
σεναρίου, αποτίμησε θετικά το 59% των υποψήφιων εκπαιδευτικών με επιμέρους όμως
αναφορές στην προτίμηση για δια ζώσης συνεργασία και τη διστακτικότητα άσκησης
κριτικής.
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Συγκεκριμένα, στις απαντήσεις παρατηρήθηκαν δυο αντίθετες τάσεις. Η θετική τάση
προκύπτει από το γεγονός ότι μόλις το 6% θεωρεί ότι το wiki δεν βοήθησε τη συνεργασία
τους και ταυτόχρονα το 74% δηλώνει ικανοποιημένο από την δυνατότητα που πρόσφερε το
wiki για ομαδοσυνεργατική ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Επίσης, το 69%
εκτίμησε ότι το wiki βοήθησε στην εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά τη συνεργασία των
ομάδων και το 80% θεώρησε σημαντική τη δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας που
παρέχει. Αντίθετα, η αρνητική τάση προκύπτει από το ότι μόνο το 30% θεωρεί ότι η
συνεργασία μέσω του wiki είναι πιο αποτελεσματική από τη δια ζώσης συνεργασία.
Επομένως, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενες αναφορές, στις οποίες οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προτιμούν τη διά ζώσης συνεργασία (Donelly & Hume, 2014; LI,
2015) και την αξιοποίηση του wiki στα κενά μεταξύ των συναντήσεων μιας ομάδας,
επισημαίνοντας επίσης ότι μπορεί να γίνει αρχικά η κεντρική σχεδίαση ενός wiki με δια
ζώσης συζήτηση και στη συνέχεια η επεξεργασία και οι λεπτομέρειες να γίνουν ασύγχρονα
(Donelly & Hume, 2014). Για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς υπάρχει επιπρόσθετα
το επιχείρημα ότι η δια ζώσης αλληλεπίδραση είναι βασικό συστατικό της διδασκαλίας και
της μάθησης και η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή
αλληλεπίδραση της σχολικής αίθουσας που περιλαμβάνει χειρονομίες, οπτική και φυσική
επαφή (LI, 2015).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ το 72% των ερωτηθέντων υποψήφιων εκπαιδευτικών
δήλωσε ικανοποιημένο από το γεγονός ότι οι εργασίες ήταν προσβάσιμες σε όλους μέσω του
wiki, στις απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης σχολιάστηκε αρνητικά η δυνατότητα
επεξεργασίας από όλους. Ένα 20% μάλιστα ανέφερε παρενέργειες με περιπτώσεις στις
οποίες είτε κάποιος έσβησε κατά λάθος την εργασία κάποιου άλλου και χρειαζόταν
επαναφορά ή κυρίως, όταν τροποποιούσε τμήμα της εργασίας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των υπολοίπων. Αποτυπώνεται δηλαδή, όπως και σε προηγούμενες μελέτες, η δυσαρέσκεια
όταν την συνεισφορά κάποιου επεξεργάζεται και αλλάζει κάποιος άλλος (Hadjerrouit, 2012,
2013; Wheeler et al, 2009).
Για την αξιοποίηση της περιοχής συζήτησης μόνο το 39% απαντά πως θεωρεί ότι η
περιοχή συζήτησης στο wiki μπορεί να προάγει τη συνεργασία. Στις απαντήσεις ελεύθερης
ανάπτυξης δίνουν ως λόγους προσωπικές αναστολές και ιδιοσυγκρασία. Το ζήτημα του
περιορισμένου σχολιασμού και της ελάχιστης συζήτησης στα wikis θίγεται από πολλούς
μελετητές (Donelly & Hume, 2014; Judd et al, 2010; Wheeler et al, 2009) με κύρια εξήγηση ότι
ο δημόσιος σχολιασμός μπορεί από κάποιους να θεωρηθεί προσβλητικός. Οι Donelly και
Humme μάλιστα, σε μελέτη περίπτωσης χρήσης wikis σε προπαρασκευαστικό παιδαγωγικό
πρόγραμμα Χημικών εκπαιδευτικών κατέγραψαν το ακραίο φαινόμενο της παντελούς
έλλειψης σχολιασμού και αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες στην μελέτη τους παρουσίασαν
έντονη απροθυμία να ασκήσουν κριτική σε συναδέλφους τους.
Διευκολύνει το wiki την ανταλλαγή πληροφοριών σε μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα;
Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών κατά
την υλοποίηση της δραστηριότητας που οργανώθηκε στο wiki, και κατά συνέπεια η
συνολική αποτίμηση του wiki ως προς το 3ο στάδιο της ηλεκτρονικής μάθησης είναι θετική
σε ποσοστό 70% (γράφημα 2).
Συγκεκριμένα, η δυνατότητα του wiki να ανταλλάσσουν πληροφορίες ισότιμα τα μέλη
μιας ομάδας δεν εκτιμήθηκε μόλις από το 6%, ενώ στο 85% των υποψήφιων εκπαιδευτικών
άρεσε που στο wiki κάθε ομάδα είχε το δικό της χώρο και το 65% θεώρησε ότι το γεγονός ότι
μπορούσε να βλέπει τις εργασίες των άλλων ομάδων του έδωσε ερεθίσματα και νέες ιδέες για
τη δική του εργασία. Οι συμμετέχοντες έχοντας την αίσθηση ενός αόρατου κοινού
ενεργοποιήθηκαν να συνεισφέρουν όσο γίνεται καλύτερη πληροφορία (Wheeler et al, 2009)
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και διαπιστώθηκε πως μόνο το 20% δεν κινητοποιήθηκε να βελτιώσει την εργασία του παρά
το γεγονός ότι υπήρχε πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων σε αυτή, άρα και δημόσια
έκθεση.

Διαφωνώ
απόλυτα
3%
Διαφωνώ
6%
Ουδέτερα
21%

Συμφωνώ
Απόλυτα
33%

Συμφωνώ
37%

Σχήμα 2: Το wiki διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε μια ομαδοσυνεργατική
δραστηριότητα
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η συνεργατική συμπεριφορά των συμμετεχόντων στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει μελετηθεί μέσω των δεδομένων
αλληλεπίδρασης που διατηρεί το wiki σε εργασία των Ζαλαβρά και Παπανικολάου (2015),
αποτιμώντας το επίπεδο συνεισφοράς των μελών της κάθε ομάδας, το χρονοδιάγραμμα της
συνεργασίας, την αλληλεπίδραση μέσω forum και τον βαθμό συνεργασίας που επιτεύχθηκε.
Θεωρούν οι επιμορφούμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ότι στο πλαίσιο της εργασίας το wiki
συνέβαλε στην οικοδόμηση της γνώσης τους στη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων;
Στη συντριπτική πλειοψηφία (80%) των συμμετεχόντων άρεσε η δυνατότητα που τους
παρείχε το wiki να διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό τους σενάριο. Το 65% δηλώνει ότι
βοηθήθηκε από τα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων που διατέθηκαν στο wiki και
μόλις 2 από τους 49 υποψήφιους εκπαιδευτικούς δε θεωρούν ότι βοηθήθηκαν από το
πρότυπο εκπαιδευτικού σεναρίου που υπήρχε διαθέσιμο στο wiki. Τελικά στις κρίσιμες
ερωτήσεις αν θεωρούν ότι η συνεργατική εκπόνηση εκπαιδευτικού σεναρίου στο wiki
ενίσχυσε τις γνώσεις τους στη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων απαντά θετικά το 70%,
καθώς και υψηλό ποσοστό, 76%, καταγράφεται στην πεποίθηση ότι το wiki ανταποκρίθηκε
στους στόχους της εργασίας.
Συγκεντρωτικά, στο 4ο στάδιο της ηλεκτρονικής μάθησης, η δραστηριότητα αποτιμάται
θετικά από το 75% των συμμετεχόντων ως προς την οικοδόμηση της γνώσης τους στην
εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων και είναι σε συμφωνία με έρευνες (LI, 2015; Matthew et
al 2009) που καταγράφουν σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς ότι είχαν σε βάθος κατανόηση
του θέματος που διαπραγματεύονταν κατά τη συνεργατική δημιουργία μιας σελίδας wiki.
Θεωρούν οι επιμορφούμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πως στο πλαίσιο της εργασίας η υλοποίηση
μιας μαθησιακής δραστηριότητας σε wiki προάγει την ανάπτυξη της γνώσης τους;
Σύμφωνα με την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, οι συμμετέχοντες
θεωρούν ότι το wiki συνέβαλε στην ανάπτυξη των γνώσεων τους. Συγκεκριμένα, η
ανατροφοδότηση που έλαβαν στην εργασία τους βοήθησε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς
σε ποσοστό 85% και μόνο 5 από τους 49 δηλώνουν ότι το wiki, όπου είναι διαθέσιμα τα
σενάρια όλων των ομάδων, δεν θα αποτελέσουν για αυτούς σημείο αναφοράς στο μέλλον.
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Θετική διάθεση καταγράφεται από το 70% να χρησιμοποιήσει μελλοντικά το wiki, αν έχει
διαθέσιμο χρόνο, και μόνο το 20% δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το wiki και σε εργασίες
άλλων μαθημάτων.
Στην ερώτηση ελεύθερης απάντησης του ερωτηματολογίου, αν θα επέλεγαν να
χρησιμοποιήσουν wiki στην τάξη τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θετικά απαντά το 63%
και από αυτούς, ως βασική αιτιολόγηση στην απόφασή τους, το 40% αναφέρει ότι η χρήση
ενός wiki θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα συνεργασίας και συμβολής σε ένα ομαδικό
αποτέλεσμα. Η θετική αυτή στάση συμφωνεί με καταγραφές μελετών που έχουν γίνει σε
υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην προοπτική να
ενσωματώσουν wiki στη μελλοντική διδασκαλία τους (DeWitt et al, 2014; Judd et all, 2010;
LI, 2015; Matthew et al, 2009).
Ενδεικτικές θετικές απαντήσεις είναι: «Ναι, θα επέλεγα να το χρησιμοποιήσω στην τάξη μου,
διότι είναι ένα μοντέρνο εργαλείο, αρκετά ενδιαφέρον για τα παιδιά, το οποίο προάγει τη συνεργασία και
σου δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσεις διαφορετικές ασκήσεις, πολυμεσικό υλικό, web 2.0 tools στις
σελίδες που δημιουργείς», «Ναι γιατί χρησιμοποιώντας το μπορείς να σχεδιάσεις μια ολόκληρη ενότητα
ή ένα κεφάλαιο και έτσι δεν ξεφεύγεις από το χρονοδιάγραμμα που έχεις θέσει ή που θέτει το ΑΠΣ.
Επίσης τα web 2.0 εργαλεία είναι πολύ ευχάριστα για τους μαθητές!!!», «Φυσικά και θα το επέλεγα. Ο
λόγος είναι γιατί έτσι θα μπορούσα να σχεδιάσω ένα σενάριο μαθήματος καλύπτοντας αρκετές διδακτικές
ώρες, να θέσω στόχους και να δώσω στους μαθητές πολύ καλές εργασίες και πηγές, για να ασχοληθούν
και να καταφέρω να επιτύχω τους στόχους!», «Ναι, θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω το wiki στην τάξη
μου, γιατί βοηθάει την έννοια της συνεργατικότητας μεταξύ των ατόμων μέσα σε μια τάξη.»
Οι αρνητικές απαντήσεις ήταν κυρίως μονολεκτικές και από τις ελάχιστες που
εξηγούσαν τους λόγους χαρακτηριστική είναι: «ΌΧΙ. Είμαι υπέρ της παραδοσιακής διδασκαλίας».
Συγκεντρωτικά, για την ανάπτυξης της γνώσης, ως προς το 5ο στάδιο της ηλεκτρονικής
μάθησης, το 59% αποτίμησε θετικά τη δραστηριότητα της ομαδοσυνεργατικής συγγραφής
εκπαιδευτικών σεναρίων και είναι σε συμφωνία με έρευνα του LI (2015) που καταγράφει
ενίσχυση της κατανόησης στο υπό διαπραγμάτευση θέμα μέσω μιας δραστηριότητας σε
wiki.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, το wiki παρείχε ευκολία πρόσβασης
και χρήσης καθώς και διευκόλυνε τη συνεργασία των επιμορφούμενων και την μεταξύ τους
ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το wiki συνέβαλε στην
οικοδόμηση της γνώσης τους στο γνωστικό αντικείμενο δηλαδή στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών σεναρίων αλλά και στην γενικότερη ανάπτυξη της γνώσης τους.
Η συνολική θετική αποτίμηση της εμπειρίας που είχαν οι συμμετέχοντες για την
υλοποίηση στο περιβάλλον wiki της δραστηριότητας που σχεδιάστηκε σύμφωνα με το
μοντέλο των 5 σταδίων της Salmon υποδεικνύει ότι το wiki ενδείκνυται ως περιβάλλον
ηλεκτρονικής μάθησης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Συνακόλουθα, το πλαίσιο
υλοποίησης της δραστηριότητας σύμφωνα με το μοντέλο των 5 σταδίων της ηλεκτρονικής
μάθησης της Salmon (2002, 2013) και την αξιοποίηση της τεχνολογίας wiki αποτελεί μια
επιτυχημένη εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.
Το γεγονός ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ότι το πλαίσιο της
δραστηριότητας συνέβαλε στην οικοδόμηση και ανάπτυξη της γνώσης τους, θα ήταν
ενδιαφέρον μελλοντικά το πλαίσιο αυτό να αποτιμηθεί ως προς το βαθμό που υποστηρίζει
την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της γνώσης. Σύμφωνα με τον πρόσφατο
προβληματισμό της ερευνητικής κοινότητας (Biasutti & ELDeghaidy, 2012; DeWitt et al,
2014) ότι η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί
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έτσι θα είναι σε θέση να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων και στους
μαθητές τους, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσον το πλαίσιο υλοποίησής της
συμβάλλει ειδικότερα στα επίπεδα της δημιουργίας, εφαρμογής, απόκτησης, ανταλλαγής
και εσωτερίκευσης της γνώσης σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
Πίνακας 1: Ερωτήσεις αποτίμησης της δραστηριότητας ομαδοποιημένες ως προς τα 5
στάδια του μοντέλου της Salmon για την Ηλεκτρονική μάθηση
Ερωτήσεις αποτίμησης του 1ου σταδίου του μοντέλου της Salmon
Χρησιμοποίησα το wiki χωρίς να χρειάζομαι ιδιαίτερη υποστήριξη.
Μπορούσα εύκολα να πλοηγηθώ στο wiki.
Μου άρεσε που μέσω του wiki μπορούσα από οπουδήποτε να έχω πρόσβαση στο υλικό της εργασίας.
H δυνατότητα να έχω πρόσβαση στο σενάριο της ομάδας μου από οπουδήποτε αποτέλεσε κίνητρο
Η δυνατότητα του wiki να κρατάει ιστορικό ενεργειών θεωρώ ότι μου πρόσφερε ασφάλεια.
Η δυνατότητα του wiki να κρατάει ιστορικό ενεργειών θεωρώ ότι με προώθησε να συμμετέχω ενεργά.
Μου αρέσει που μπορώ να ενσωματώσω Web 2.0 αντικείμενα στο σενάριό μου χωρίς να χρειάζομαι
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.
Τα δύο πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του wiki στην εκπόνηση της εργασίας ήταν:… (ανοικτού τύπου)
Δύο στοιχεία που με δυσκόλεψαν στην χρήση του wiki για την εργασία ήταν… (ανοικτού τύπου)
Ερωτήσεις αποτίμησης του 2ου σταδίου του μοντέλου της Salmon
Η δυνατότητα που πρόσφερε το wiki, συγγραφής του σεναρίου από κοινού με την ομάδα μου σε
χρόνο που εγώ επέλεγα βοήθησε τη συνεργασία μας.
Μου αρέσει που μοιράζομαι το σενάριό μου με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μου μέσω του wiki.
Θεωρώ την συνεργασία μέσω του wiki πιο αποτελεσματική από την δια ζώσης συνεργασία
H περιοχή συζήτησης του σεναρίου μας στο wiki μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία της ομάδας.
Έκανα άνετα / Δεν αισθάνθηκα άβολα να κάνω σχόλια στο wiki στην εργασία άλλων ομάδων.
Αν διαφωνείτε στην προηγούμενη ερώτηση εξηγήστε για ποιό λόγο; … (ανοικτού τύπου)
H χρήση του wiki ενίσχυσε την έννοια της ομαδικότητας σε επίπεδο τμήματος.
H χρήση του wiki βοήθησε τη συνεργασία της ομάδας μου.
Το wiki με βοήθησε να εξοικονομήσω χρόνο όσον αφορά τη συνεργασία μου με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας μου.
Ερωτήσεις αποτίμησης του 3ου σταδίου του μοντέλου της Salmon
Μου αρέσει που έχω τον έλεγχο του wiki και μπορώ να συμβάλλω ισότιμα με τους συμφοιτητές μου.
Μου αρέσει που στο wiki η ομάδα μου είχε το δικό της χώρο.
Η δυνατότητα να μοιραστώ το σενάριο της ομάδας με το υπόλοιπο τμήμα αποτέλεσε κίνητρο για να
βελτιώσω την εργασία μου.
Το γεγονός ότι μπορούσα να βλέπω το περιεχόμενο των σεναρίων των άλλων ομάδων με βοήθησε,
γιατί μου έδινε ερεθίσματα και νέες ιδέες.
Ερωτήσεις αποτίμησης του 4ου σταδίου του μοντέλου της Salmon
Μου αρέσει που μπορώ να διαμορφώσω το σενάριό μου όπως και όποτε επιθυμώ στο wiki.
Τα παραδείγματα των σεναρίων που δόθηκαν με βοήθησαν στη δική μου εργασία.
Το πρότυπο σεναρίου με τα συγκεκριμένα πεδία που περιελάμβανε βοήθησε στο σχεδιασμό του
σεναρίου.
Πιστεύω ότι το wiki ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και στους στόχους της εργασίας του μαθήματος.
Η συνεργατική συγγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου ενίσχυσε τις γνώσεις μου στην συγγραφή
εκπαιδευτικών σεναρίων
Ερωτήσεις αποτίμησης του 5ου σταδίου του μοντέλου της Salmon
Τα σχόλια που έγιναν από μέλη άλλων ομάδων στο σενάριο της ομάδας μου ενίσχυσαν την
ανατροφοδότηση και βελτίωση του σεναρίου μας.
Θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιήσω το wiki και στις εργασίες των άλλων μαθημάτων μου.
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Αν είχα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου, θα χρησιμοποιούσα πιο πολύ το wiki.
Τα wiki που είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά σενάρια όλων των ομάδων θα αποτελέσουν σημείο
αναφοράς στο μέλλον.
Θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω στην τάξη μου wiki; Αν ναι για ποιό λόγο; … (ανοικτού τύπου)
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Περίληψη
Στο άρθρο παρουσιάζεται η μελέτη και η αποτίμηση της χρήσης Web 2.0 εργαλείων σε εκπαιδευτκά
σενάρια. Έχει μεγάλη σημασία το παιδαγωγικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας και
ιδιαίτερα της Web 2.0 τεχνολογίας, της οποίας τα εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να
δημιουργήσουν ψηφιακά κατασκευάσματα και να τα μοιραστούν, να συνεισφέρουν στην παραγωγή
της γνώσης, να συνεργαστούν, να συνδέσουν, να διαμοιράσουν πληροφορίες και να συμμετέχουν σε
μία κοινότητα μάθησης (Eyyam etal., 2011, Grosseck, 2009). Τέτοια εργαλεία επιτρέπουν στους μαθητές
την από κοινού κατασκευή χρονογραμμών, εννοιολογικών/νοητικών χαρτών, συννεφόλεξων, κόμικ,
δυναμικών παρουσιάσεων, ψηφιακών αφηγήσεων και γενικότερα αντικειμένων που επιτρέπουν την
αναπαράσταση της γνώσης με πολλαπλούς τρόπους. Χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη μαθησιακών
στόχων σε ποικίλα αντικείμενα είναι τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης (digitalstorytelling), κατασκευής
comics και δυναμικών παρουσιάσεων. Επίσης εργαλεία που ενδείκνυνται για τη συνεργασία των
μαθητών για την συν-δημιουργία, συν-διαμόρφωση ενός δομήματος είναι αυτά με τη βοήθεια των
οποίων κατασκευάζεται ένα video, μια διαδραστική αφίσα ή και ένα διαδραστικό κείμενο. Το σώμα των
ερευνητικών δεδομένων αποτέλεσαν σενάρια που σχεδιάστηκαν από υποψήφιους εκπαιδευτικούς κατά
την επιμόρφωσή τους στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, και με κύριο
σχεδιαστικό άξονα ένα Παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των εργαλείων Web 2.0, που συνίσταται από
διαφορετικές μεταβλητές. Έμφαση δόθηκε στην Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση των εκπαιδευτικών.
Ο αλληλοσυσχετισμός του συνόλου των παραγόντων που συναπαρτίζουν το παιδαγωγικό πλαίσιο
οδήγησε στην ανάδειξη πολλών ειδών συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές του παιδαγωγικού μέρους
της διδασκαλίας και με τα Web 2.0 εργαλεία, παρέχοντας ενδείξεις για την εκπαιδευτική δυναμική των
εργαλείων, μέσα από τη μελέτη του τρόπου που υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τα ενσωματώνουν σε
εκπαιδευτικά σενάρια.
Λέξεις κλειδιά: Web. 2.0, Γνωστικές διαδικασίες, Είδη δραστηριοτήτων, Τεχνικές, Παιδαγωγικός
Σχεδιασμός

Εισαγωγή
Στην παρούσα έρευνα μελετάται η χρήση εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια που
ανέπτυξαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της επιμόρφωσής τους στην ενσωμάτωση
ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ανάπτυξη των σεναρίων
αξιοποιήθηκε ένα συνθετικό παιδαγωγικό πλαίσιο που αποτελείται από συγκεκριμένα
παιδαγωγικά δομήματα. Το πρώτο είναι το Μοντέλο της Νέας Μάθησης / Μάθησης μέσω
Σχεδιασμού (Cope & Kalantzis, 2015), το οποίο βασίζεται στους μαθησιακούς σχεδιασμούς
με τεχνολογίες και χρησιμοποιεί οκτώ γνωστικές διαδικασίες, δηλαδή τρόπους πρόσεγγισης
της γνώσης: Βιώνοντας το γνωστό, Βιώνοντας το νέο, Νοηματοδοτώντας με ορολογία,
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 320-333, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Νοηματοδοτώντας με θεωρία, Αναλύοντας κατάλληλα, Αναλύοντας δημιουργικά,
Εφαρμόζοντας λειτουργικά, Εφαρμόζοντας κριτικά. Το δεύτερο θεωρητικό δόμημα είναι
μία κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων (Laurillard, 2012) που αναγνωρίζει τις ακόλουθα
είδη: Αφομοίωσης, Συνεργασίας, Συζήτησης, Έρευνας, Πρακτική, Παραγωγική.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης
(Papanikolaou et al., 2016) περιελάμβαναν μεταξύ άλλων και διάφορες κατηγορίες
εργαλείων Web 2.0 με σκοπό την αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με σκοπό
την ενίσχυση της συνεργασίας και πολλαπλών αναπαραστάσεων όπως forum, wiki,
διαδικτυακούς τόπους φιλοξενίας video, εργαλεία παρουσιάσεων, εργαλεία δημιουργίας
comics, video, νοητικού χάρτη, εννοιολογικού χάρτη, συννεφόλεξο, χρονογραμμές,
διαδραστική αφίσα, ασκήσεις αξιολόγησης, εργαλείο για debate, εργαλείο για online
συνεργασία και εργαλείο σχεδιασμού διαγραμμάτων.
Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη του τρόπου και του βαθμού καλλιέργειας της
Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης (TPK του TPACK, βλ. παρακάτω) των εκπαιδευτικών,
κατά τη διάρκεια της εμπλοκής τους με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων με εργαλεία
Web 2.0. Έγινε για το σκοπό αυτό διερεύνηση των συσχετίσεων των Web 2.0 εργαλείων με
συγκεκριμένες πτυχές του παιδαγωγικού πλαισίου της κάθε δραστηριότητας όπου
εμφανίζονταν και ειδικότερα: με τη γνωστική διαδικασία που τις διέπει, το είδος
δραστηριότητας που υποστηρίζουν και την διδακτική τεχνική που υιοθετήθηκε.
Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα σχεδιασμού και αλληλοαξιολόγησης των σεναρίων που
χρησιμοποιήθηκε υποδείκνυε στους εκπαιδευτικούς ένα εύρος τεχνικών, τις οποίες είχαν τη
δυνατότητα να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν στις δραστηριότητες των σεναρίων τους.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τρόπους με
τους οποίους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συνδυάζουν web 2.0 εργαλεία με τα παιδαγωγικά
δομήματα στα εκπαιδευτικά σενάρια που σχεδιάζουν. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να
αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και στο σχεδιασμό
υποστηρικτικών περιβαλλόντων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων.

Μοντέλο Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ)
Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου
(ΤΠΓΠ) ή TPACK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge) (Mishra & Koehler,
2006). Η ικανότητα του να σχεδιάζει κάποιος, όπως και η ικανότητα να διδάσκει με
τεχνολογίες εμπεριέχει την ικανότητά του να συνθέτει τη γνώση που προκύπτει από τις
αλληλοσυσχετίσεις γνωστικού περιεχομένου (Content knowledge), του αντικειμένου
δηλαδή της διδασκαλίας, παιδαγωγικού μέρους της διδασκαλίας (Pedagogical knowledge),
δηλαδή τους στόχους, τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία
και της τεχνολογίας (Technological knowledge), δηλαδή των εργαλείων που διαμεσολαβούν
τη γνώση, μαζί με την αλληλεπίδραση των εμπειριών και του περιβάλλοντος (context) όπου
εφαρμόζονται αυτές οι αλληλοσυσχετίσεις (McKenney, 2015; Koehleretal, 2007). Το μοντέλο
αυτό αναφέρεται στις συνδέσεις των τριών αυτών στοιχείων ανά δύο. Η παιδαγωγική γνώση
του περιεχομένου αφορά παιδαγωγικές τεχνικές και γνώση για το τι μπορεί να κάνει
κάποιες έννοιες δύσκολες ή εύκολες. Η τεχνολογική γνώση του περιεχομένου εμπεριέχει τον
τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να αναπαραστήσει τη γνώση και το πώς η
τελευταία μπορεί να μεταφέρει πληροφορία. Η τεχνολογική παιδαγωγική γνώση σχετίζεται
με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σε συγκεκριμένα μαθησιακά και διδακτικά
πλαίσια, αφορά δηλαδή το πώς μπορεί ένα εργαλείο να προωθήσει τη συνεργασία των
μαθητών και την επίτευξη συγκεκριμένων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων (Koehler et al,
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2007). Σε αυτή την αλληλεπίδραση τεχνολογίας και παιδαγωγικού πλαισίου εστιάζει και η
παρούσα έρευνα.
Συμπερασματικά, η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε ένα παιδαγωγικό
πλαίσιο για τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου απαιτεί την κατανόηση της
δυναμικής τους αλληλεπίδρασης. Πράγματι και η προϋπάρχουσα έρευνα έχει μελετήσει το
κατά πόσο το μοντέλο TPACK όταν χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό μαθημάτων βελτιώνει
και ενισχύει τη γνώση και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και αυξάνει τις πιθανότητες για
παραγωγική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη (Chai, Koh & Tsai, 2013; Doukakis et
al., 2010; Jimoyiannis, 2010; Papanikolaou, Gouli, Makri, 2014).

Κατηγορίες και Παιδαγωγική Χρήση Web 2.0 εργαλείων
Οι αναφορές στη βιβλιογραφία για τα εργαλεία Web 2.0 εστιάζουν περισσότερο στην
κοινωνική διάσταση της χρήσης τους. Ειδικότερα αναφέρονται ιστολόγια (blogs), δηλαδή
ιστοσελίδες όπου ο καθένας μπορεί να εισάγει κείμενο, εικόνες ή συνδέσμους και να
εκφράσει μια γνώμη ή να κάνει κάποιο σχόλιο σε κάτι που ανέβασε κάποιος άλλος και
wikis, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που προωθούν την εξατομικευμένη μάθηση και τη
συνεργασία καθώς επίσης και την ομότιμη αξιολόγηση (peer review, Ajjan&Hartshorne, 2008;
Alexander, 2006). Επίσης, στα Web 2.0 εργαλεία καταγράφoνται εφαρμογές διαμοιρασμού
πολυμέσων (Photo / SlideSharing, VideoSharing), καθώς έρευνες δείχνουν ότι οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το Youtube για να διαφωτίσουν τους μαθητές τους σχετικά με
το περιεχόμενο του μαθήματος και να καταστήσουν σαφές το γνωστικό αντικείμενο,
προσφέροντας στους μαθητές έναν οπτικό – παραστατικό τρόπο διδασκαλίας , εφαρμογές
διαμοιρασμού συνδέσμων (Social Bookmarking), δικτυακούς τόπους στους οποίους οι
μαθητές μπορούν να ανταλλάζουν συνδέσμους, να ανεβάζουν πηγές και να ερευνούν με τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (Social Networking), οι
οποίες επιτρέπουν στον καθένα να συνδέεται με φίλους, οικογένεια κλπ., δημιουργώντας
έναν προσωπικό προφίλ και οι οποίες, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές μπορούν να
προωθήσουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μαθητών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και θα
χρησιμοποιούσαν -χωρίς όμως αυτή η προδιάθεση να εφαρμόζεται πάντα στην πράξη (Ajjan
& Hartshorne, 2008)- Web 2.0 τεχνολογίες όπως τα blogs, τα wikis και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει στα οφέλη που έχει η χρήση τους στην
παιδαγωγική πρακτική, ότι δηλαδή βελτιώνουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και
μαθητών αλλά και μαθητών μεταξύ τους, και ενισχύουν την ικανοποίηση των παιδιών για
το μάθημα και τις επιδόσεις τους σε αυτό (Eyyan et al., 2011). Συνεπώς οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί είναι θετικοί ως προς τη χρήση των Web 2.0 τεχνολογιών –τουλάχιστον των
κατηγοριών που προαναφέρθηκαν- στην τάξη τους, εκφράζοντας την άποψη ότι
δημιουργούν μια καλύτερη ατμόσφαιρα, υποστηρίζοντας το μάθημα και τους μαθητές
(Eyyan et al., ό.π.).

Μεθοδολογικός σχεδιασμός και περιβάλλον της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου». Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύθηκαν σενάρια που αναπτύχθηκαν
στις πλατφόρμες Μoodle (moodle.org) και INSPIREus (Papanikolaou, 2015). Τα σενάρια
αναπτύχθηκαν από υποψήφιους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο του
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Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και μεταπτυχιακούς
φοιτητές του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο μαθημάτων σχετικών με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Τα
σενάρια συνοδεύονταν από τεκμηρίωση των σχεδιαστικών επιλογών και αναφέρονταν
αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα το εργαλείο, το είδος δραστηριότητας, η γνωστική
διαδικασία, η τεχνική, ο στόχος και το είδος της αλληλεπίδρασης.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν ήταν τα εξής:
1. Ποια είδη δραστηριοτήτων ευνοούνται από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων
Web 2.0 και αντίστροφα, ποια εργαλεία προτιμώνται (και άρα ενδείκνυνται) για
συγκεκριμένα είδη δραστηριοτήτων;
2. Ποιες τεχνικές ευνοούνται από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων Web 2.0 και
αντίστροφα, ποια από αυτά προτιμώνται (και άρα ενδείκνυνται) για συγκεκριμένες
τεχνικές;
3. Υπάρχει σχέση μεταξύ του εργαλείου Web 2.0 και της γνωστικής διαδικασίας που
διέπει τη χρήση του;

Συλλογή και πλαίσιο ανάλυσης δεδομένων
Στη διάρκεια της έρευνας συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν 23 συνολικά σενάρια, από τα
οποία 4 αναπτύχθηκαν στο Μoodle και 19 στο INSPIREus, τα οποία περιελάμβαναν
συνολικά 399 δραστηριότητες (Ν=399). Η ανάπτυξη των σεναρίων αποτελούσε τη βασική
εργασία του μαθήματος, στην οποία ζητούμενο ήταν η σύνθεση ψηφιακών τεχνολογιών και
κυρίως Web 2.0 εργαλείων με τα παιδαγωγικά δομήματα της Νέας Μάθησης, της
κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων με βάση το μοντέλο της Laurillard (2012) και των
διδακτικών τεχνικών επιλογής των φοιτητών. Συνεπώς, κατά την ανάλυση των σεναρίων
λήφθηκαν υπόψη οι μεταβλητές: είδος δραστηριότητας, γνωστική διαδικασία και τεχνική,
σε σχέση με τα είδη Web 2.0 εργαλείων που επιλέχθηκαν σε κάθε δραστηριότητα.
Κατά την ανάλυση των δεδομένων, για κάθε σενάριο καταγράφηκαν:
ο τίτλος του σεναρίου,
το Web 2.0 εργαλείο της κάθε δραστηριότητας,
η γνωστική διαδικασία που διέπει τη χρήση του εργαλείου (Βιώνω, Νοηματοδοτώ,
Αναλύω, Εφαρμόζω και προσθέτοντας άλλη μία η οποία ήταν τόσο συχνή, ώστε
δεν μπορούσε να παραλειφθεί: Ανακεφαλαιώνω),
το είδος της δραστηριότητας και
η διδακτική τεχνική.
Για να ανιχνευθεί η πιθανή συσχέτιση καθεμιάς εκ των τριών μεταβλητών που
αποτέλεσαν το παιδαγωγικό πλαίσιο με τα Web 2.0 εργαλεία, (δηλαδή Web 2.0 και είδος
δραστηριότητας, Web 2.0 και γνωστική διαδικασία και Web 2.0 και τεχνική)
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS και ο δείκτης Spearman που ενδείκνυται για τη
συσχέτιση δύο κατηγορικών μεταβλητών. Επίσης, αναλύθηκε το πόσες φορές εμφανίζεται το
κάθε εργαλείο στο κάθε πεδίο της κάθε μεταβλητής του παιδαγωγικού πλαισίου για εκείνες
που παρουσίαζαν συσχέτιση με το Web 2.0. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αυτός, επειδή
οι μεταβλητές που θέλαμε να συσχετίσουμε δεν ήταν αναλογικές και τα δεδομένα δεν
ακολουθούν κανονική κατανομή. Επομένως, πήραμε ένα μη παραμετρικό τεστ. Οι
προϋποθέσεις για την χρήση του Spearman, οι οποίες πληρούνται στη συγκεκριμένη
περίπτωση, είναι να είναι τα δείγματα τυχαία, να είναι ανεξάρτητες οι παρατηρήσεις, οι
μεταβλητές να είναι ποιοτικές και οι κατανομές τους μη κανονικές. H αρχική υπόθεση Ho
του Spearman είναι ότι οι μεταβλητές στη διάθεση του ερευνητή είναι ανεξάρτητες/
ασυσχέτιστες. Αν το Sig. (significance) είναι < 0,05 τότε απορρίπτεται η αρχική υπόθεση και
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λαμβάνεται ο Συντελεστής συσχέτισης (Correlation Coefficient), αλλιώς αν είναι > 0,05 (δλδ
μεγαλύτερος από 0,05) δεν μπορεί ο ερευνητής να απορρίψει την αρχική υπόθεση και να
προβεί σε σίγουρα συμπεράσματα -μπορεί να είναι είτε εξαρτημένες γραμμικά οι
μεταβλητές, είτε ανεξάρτητες (Νόβα-Καλτσούνη, 2006).

Ευρήματα
(1) Ποια είδη δραστηριοτήτων ευνοούνται από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων Web 2.0 και
αντίστροφα, ποια εργαλεία προτιμώνται (και άρα ενδείκνυνται) για συγκεκριμένα είδη δραστηριοτήτων;
Παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ των εργαλείων Web 2.0 και του είδους δραστηριότητας,
το Sig,<0,05 και ο σ.σ. 0,65, άρα η ισχύς της χαρακτηρίζεται μέτρια γιατί είναι στο διάστημα
(0,4 , 0,6) (Νόβα-Καλτσούνη, 2006), γεγονός που αναδεικνύει ένα βαθμό καλλιέργειας
συνθετικής γνώσης των εκπαιδευτικών (τεχνολογικής και παιδαγωγικής) με τη χρήση του
συγκεκριμένου σχεδιαστικού πλαισίου. Το forum εμφανίζεται σε δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν Συζήτηση (Συζήτησης&Έρευνας, Συζήτησης&Παραγωγική, Συζήτησης)
αλλά και σε δραστηριότητες Συνεργατικές και Παραγωγικές. Το wiki το συναντάμε εύλογα
σε δραστηριότητες Συνεργασίας, Συζήτησης αλλά και Παραγωγής. Για αφομοίωση
πληροφοριών συνίσταται η χρήση διαδικτυακών τόπων φιλοξενίας video, καθώς και
εργαλείων παρουσιάσεων, δημιουργίας comics, νοητικών χαρτών, συννεφόλεξου,
χρονογραμμών και σχεδιασμού διαγραμμάτων. Επίσης, παρατηρείται ότι για την
παραγωγή ενός παραδοτέου προϊόντος χρησιμοποιούνται ποικίλα εργαλεία (forum, wiki,
επεξεργαστής κειμένου, εργαλείο παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας comics, λογισμικό
δημιουργίας video, λογισμικό δημιουργίας νοητικών και εννοιολογικών χαρτών, λογισμικό
δημιουργίας συννεφόλεξου και χρονογραμμών, λογισμικό δημιουργίας διαδραστικής
αφίσας και ασκήσεων και σχεδιασμού διαγραμμάτων). Στις δραστηριότητες συνεργασίας
απαντά η χρήση forum, wiki, επεξεργαστή κειμένου, λογισμικών δημιουργίας νοητικών
χαρτών και εννοιολογικής χαρτογράφησης, ενώ σε δραστηριότητες συζήτησης
χρησιμοποιούνται forum, wiki, εργαλείο debate και online συνεργασίας (Γράφημα 1).
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Γράφημα 1. Web 2.0-Είδος Δραστηριότητας
Επίσης, επισημαίνεται ότι το forum από τις 191 φορές που χρησιμοποιείται συνολικά,
είναι εμφανώς το εργαλείο που επιλέγεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα απ’ όλα τα Web 2.0
(Πίνακας 3, γραμμή 1), οι περισσότερες προτάσεις χρήσης του είναι σε δραστηριότητες
συζήτησης και πολύ λιγότερο το βλέπουμε να προτείνεται σε δραστηριότητες Συζήτησης &
Παραγωγική, Παραγωγικές, και ακόμα λιγότερες φορές εμφανίζεται σε Συζήτησης &
Έρευνας και Συνεργασίας (βλ. Πίνακα 1, γραμμή 1). Το wiki εμφανίζεται περισσότερες
φορές σε Παραγωγικές δραστηριότητες απ’ ότι σε Συζήτησης από τις συνολικά δεκατρείς
φορές που συναντάται (Πίνακας 1, γραμμή 2). Ο επεξεργαστής κειμένου χρησιμοποιείται
ισομερώς σε Παραγωγικές και Συνεργατικές δραστηριότητες (Πίνακας 1, γραμμή 4). Τα
εργαλεία παρουσιάσεων μοιράζονται σχεδόν ανάμεσα σε Αφομοιωτικές και Παραγωγικές
δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 1, γραμμή 5), ενώ το λογισμικό δημιουργίας comic που
συναντάται στις ίδιες δραστηριότητες, στις Παραγωγικές χρησιμοποιείται πολύ
περισσότερες φορές (βλ. Πίνακα 1, γραμμή 6). Οι νοητικοί χάρτες υπάρχουν σαφώς
περισσότερες φορές σε Παραγωγικές δραστηριότητες, παρά σε Αφομοίωσης και
Συνεργασίας (Πίνακας 1, γραμμή 8). Τα λογισμικά δημιουργίας Εννοιολογικού χάρτη,
Χρονογραμμών και σχεδιασμού διαγραμμάτων, εμφανίζονται πιο πολύ σε Παραγωγικές
δραστηριότητες με μικρή διαφορά απ’ ό,τι στις άλλες δραστηριότητες (Πίνακας 1, γραμμές
9, 11, 16).
(2) Ποιες τεχνικές ευνοούνται από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων Web 2.0 και αντίστροφα,
ποια από αυτά προτιμώνται (και άρα ενδείκνυνται) για συγκεκριμένες τεχνικές;
Το εργαλείο Web 2.0 σχετίζεται με την τεχνική με δείκτη συσχέτισης 0,66, το Sig,<0,05 και
ο δ.σ. 0,66, άρα η ισχύς του είναι ισχυρή, αφού βρίσκεται στο διάστημα (0,6 , 0,8) (ΝόβαΚαλτσούνη, 2006), γεγονός που αναδεικνύει και εδώ ένα βαθμό καλλιέργειας συνθετικής
γνώσης των εκπαιδευτικών (τεχνολογικής και παιδαγωγικής) με τη χρήση του
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συγκεκριμένου σχεδιαστικού πλαισίου. Ειδικότερα, το forum συναντάται σε τεχνικές
Ψηφοφορίας, Ερωταπαντήσεων, Άρθρωσης Επιχειρημάτων, Συζήτησης, Ατομικής Έκθεσης,
Εργασίας σε ομάδες και Παιχνιδιού ρόλων. Για εργασία σε ομάδες παρατηρείται επίσης η
χρήση wiki, επεξεργαστή κειμένου, εργαλείου παρουσιάσεων, εργαλείου δημιουργίας
comics, δημιουργίας συννεφόλεξου, διαδραστικής αφίσας και σχεδιασμού διαγραμμάτων.
Επίσης για τη μελέτη πηγών χρησιμοποιούνται εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε
δραστηριότητες αφομοίωσης (διαδικτυακός τόπος φιλοξενίας video, εργαλείο
παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας comics, λογισμικό δημιουργίας νοητικών χαρτών,
συννεφόλεξων και χρονογραμμών, λογισμικό δημιουργίας διαγραμμάτων, βλ. παρακάτω
συσχέτιση τεχνικής και δραστηριότητας). Το λογισμικό δημιουργίας comics συναντάται σε
δραστηριότητες με τεχνικές την Ατομική Έκθεση, τη Μελέτη πηγών, την Παρουσίαση, την
Εργασία σε Ομάδες και τοΠαιχνίδι ρόλων. Το λογισμικό νοητικής χαρτογράφησης δε
χρησιμοποιείται μόνο σε δραστηριότητες με τεχνική τη νοητική ή την εννοιολογική
χαρτογράφηση αλλά και σε δραστηριότητες με τεχνική την παρουσίαση και τη μελέτη
πηγών (Γράφημα 2).

Γράφημα 2. Web 2.0-Τεχνική
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Ως προς τη συχνότητα εμφάνισης του κάθε εργαλείου στην εκάστοτε τεχνική,
παρατηρούμε ότι το forum, το εργαλείο με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης στα σενάρια (βλ.
Πίνακα 3, γραμμή 1), χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές με την τεχνική της συζήτησης
και από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα χρήσης του, τα περισσότερα είναι με την τεχνική της
Συζήτησης & Ατομικής έκθεσης (Πίνακας 2, γραμμή 1). Το γεγονός ότι ένα εργαλείο καθαρά
προσανατολισμένο στο διάλογο και τη συνεργασία χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και
για ατομική εργασία υποδεικνύει μία τάση μεταφοράς του ατομικού τρόπου εργασίας και σε
ψηφιακό περιβάλλον.
Πολύ λίγες είναι οι φορές που συναντάμε το forum με τα υπόλοιπα ήδη τεχνικών στα
οποία εμφανίζεται (Παραγωγική, Συζήτησης & Παραγωγική, Συζήτησης & Έρευνας,
Συνεργασίας, Πίνακας 2, γραμμή 1). Οι φορές τις οποίες εμφανίζεται το wiki στην κάθε
τεχνική δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Πίνακας 2, γραμμή 2).
Επίσης, σχεδόν ισομερώς παρουσιάζεται ο επεξεργαστής κειμένου στις τεχνικές μαζί με τις
οποίες συναντάται, καθώς επίσης και το εργαλείο παρουσιάσεων (Πίνακας 2, γραμμές 4, 5).
Το λογισμικό δημιουργίας comic το βλέπουμε πάνω από τις μισές φορές που εμφανίζεται
συνολικά στην τεχνική Δημιουργίας Comic, λιγότερο στην τεχνική Εργασία σε Ομάδες και
ακόμα πιο σπάνια με τις υπόλοιπες (βλ. Πίνακα 2, γραμμή 6). Το video το συναντάμε με
μικρή διαφορά πιο πολύ στην τεχνική της Παρουσίασης, παρά της Δημιουργίας video και
της Ατομικής Έκθεσης (Πίνακας 2, γραμμή 7). Εύλογα, τα λογισμικά δημιουργίας
εννοιολογικού και νοητικού χάρτη και αφίσας τα συναντάμε πιο πολύ με την τεχνική της
εννοιολογικής και της νοητικής χαρτογράφησης και Δημιουργίας Αφίσας αντίστοιχα (βλ.
Πίνακα 2, γραμμές 8, 9, 12), ενώ το συννεφόλεξο χρησιμοποιείται ίσες φορές σε Εργασίες με
Λέξεις Κλειδιά και Μελέτη Πηγών και από μία στην Ατομική έκθεση και την Εργασία σε
ομάδες (βλ. Πίνακα 2, γραμμή 10). Η δημιουργία Χρονογραμμών χρησιμοποιείται για
Ατομική έκθεση (βλ. Πίνακα 2, γραμμή 11). Η χρήση του λογισμικού σχεδιασμού
διαγραμμάτων ισοκατανέμεται στις τεχνικές με ένα μικρό προβάδισμα υπέρ αυτής της
Παρουσίασης (βλ. Πίνακα 2, γραμμή 16).
(3) Υπάρχει σχέση μεταξύ του εργαλείου Web 2.0 και της γνωστικής διαδικασίας που διέπει τη
χρήση του;
Το Sign.> 0.05 ήταν 0,093, άρα δεν μπορούμε να έχουμε συμπέρασμα. Αυτό δεν σημαίνει
ότι σίγουρα δεν υπάρχει συσχέτιση, μόνο ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα,
παρόλο που θα αναμενόταν κάποια εργαλεία να συνάδουν με κάποιες διαδικασίες, όπως
για παράδειγμα ο διαδικτυακός τόπος φιλοξενίας video και τα εργαλεία που εμφανίζονταν
σε δραστηριότητες αφομοίωσης με Βιώνω ή Νοηματοδοτώ, ενώ το forum για παράδειγμα
όχι. Επίσης, η Νοηματοδότηση θα περιμέναμε να επιτυγχάνεται με εργαλεία εννοιολογικής
ή νοητικής χαρτογράφησης ή την κατασκευή συννεφόλεξου ή χρονογραμμής. Η Εφαρμογή
δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με το Youtube για παράδειγμα, ή άλλο διαδικτυακό
τόπο φιλοξενίας video. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα έπαιξε πιθανότατα το
γεγονός ότι στην καταγραφή της γνωστικής διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν συχνά
δύο από αυτές.

Συμπεράσματα
Η έρευνα αποσκοπούσε στο να καταδείξει το κατά πόσο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στο
σχεδιασμό σεναρίων λειτουργούσαν με συνθετική σκέψη, συνδυάζοντας ένα εργαλείο με
κάποιο συγκεκριμένο παιδαγωγικό πλαίσιο και επιπλέον το κατά πόσο δοκίμαζαν το ίδιο
εργαλείο να το ενταξουν σε άλλο πλαίσιο από αυτό που θα αναμενόταν, για παράδειγμα το
comic και το συννεφόλεξο όχι μόνο σε δραστηριότητες παραγωγής, αλλά και αφομοίωσης
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της γνώσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν αυτή τη συνθετική σκέψη αφενός και αφετέρου ότι σε
αρκετές περιπτώσεις τα εργαλεία προτείνονταν σε δραστηριότητες και τεχνικές διαφορετικές
από τις αναμενόμενες. Για παράδειγμα το λογισμικό δημιουργίας comic δε χρησιμοποιείται
μόνο για τη δημιουργία comic, αλλά και για τη μελέτη πηγών, την ατομική έκθεση, την
παρουσίαση, το παιχνίδι ρόλων, την εργασία σε ομάδες, παρόλο που τελικά η τεχνική που
εμφανίζεται περισσότερες φορές είναι η πρώτη. Η έρευνα έδειξε συσχετίσεις ανάμεσα στις
μεταβλητές Web 2.0 - τεχνική και Web 2.0 - είδους δραστηριότητας, ενώ δεν υπάρχει
σίγουρη απάντηση για τις μεταβλητές Web 2.0 - γνωστική διαδικασία. Κατά συνέπεια, οι
εκπαιδευτικοί προτιμούν για συγκεκριμένες δραστηριότητες ορισμένα εργαλεία και
ευνοούνται συγκεκριμένες τεχνικές από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων
Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να αναλύσει τις συσχετίσεις ανάμεσα στον παράγοντα
Web 2.0 και άλλους παράγοντες του παιδαγωγικού πλαισίου όπως τους στόχους που
καλύπτει η εκάστοτε δραστηριότητα, στην οποία εμφανίζεται το εργαλείο, ή και την
αλληλεπίδραση. Επίσης ως επέκταση της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να
διερευνηθούν συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων του παιδαγωγικού πλαισίου. Για
παράδειγμα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της τεχνικής και του είδους δραστηριότητας και
πόσες φορές συναντιέται η κάθε τεχνική στο κάθε είδος, κατ’ αντιστοιχία να βρεθούν και οι
συσχετίσεις των άλλων μεταβλητών μεταξύ τους.
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Πίνακας 3. Ποσοστά χρήσης εργαλείων web 2.0
Web 2.0

Forum
Wiki
Διαδικτυακός τόπος φιλοξενίας video

47.9%
3.3%
17.3%

Επεξεργαστές κειμένου

1.0%

Εργαλεία παρουσιάσεων

4.3%

Εργαλεία Δημιουργίας comics

8.5%

Εργαλεία Δημιουργίας video

2.3%

Εργαλεία Δημιουργίας νοητικών χαρτών

6.0%

Εργαλεία Δημιουργίας Εννοιολογικού χάρτη

1.5%

Εργαλεία Δημιουργίας συννεφόλεξου

3.5%

Εργαλεία Δημιουργία Χρονογραμμών

1.3%

Εργαλεία Δημιουργίας διαδραστικής αφίσας

1.3%

Web 2.0: Debate

.3%

Εργαλείο on-line συνεργασίας

.3%

Εργαλεία Δημιουργίας ασκήσεων
Λογισμικό σχεδιασμού διαγραμμάτων

.3%
1.3%
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Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις
άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες Common
Creatives
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70/ΠΕ13, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αφορά τη σχέση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ως προς τη νόμιμη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) που
χρησιμοποιούν από το Διαδίκτυο στην εκπαιδευτική τους πρακτική. Συγκεκριμένα αφορά τη
διερεύνηση των γνώσεων τους σε σχέση με τις ανοικτές άδειες και τις άδειες Common Creatives (CC)
που διέπουν τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Εάν γνωρίζουν τι είναι αυτές οι άδειες και πώς
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επιπλέον εάν οι ίδιοι ως δημιουργοί ή χρήστες ανοικτών εκπαιδευτικών
πόρων κάνουν χρήση αυτών των αδειών στο εκπαιδευτικό υλικό που παράγουν ή χρησιμοποιούν από
το Διαδίκτυο. Από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους
δεν γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν σωστά τις ανωτέρω άδειες κατά την εξεύρεση Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πόρων από το Διαδίκτυο και τη χρήση τους στη διδακτική τους πρακτική.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, ανοικτές άδειες, άδειες Common
Creatives (CC)

Εισαγωγή
Εκπαιδευτικοί και χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο στο χώρο της εκπαίδευσης η έννοια της
«ανοικτότητας». Έτσι γίνεται λόγος για ανοιχτό λογισμικό, ελεύθερο λογισμικό, ανοιχτούς
πόρους και μάλιστα εκπαιδευτικούς στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Η ελεύθερη χρήση
αυτών δε συνεπάγεται ακριβώς την κυριολεκτική έννοια της λέξης «ελευθερία», καθώς
υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και συγκεκριμένες άδειες χρήσεις από τους
δημιουργούς τους, προκειμένου να προστατευθούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Οι δημιουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το πνευματικό έργο τους συχνά ορίζουν
μια άδεια με βάση την οποία μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες του
διαδικτύου. Οι άδειες που διέπουν τα πνευματικά δικαιώματα είναι πολλές και
διαφορετικές και οι γνώσεις που απαιτούνται για την ορθή κατανόηση και χρήση τους είναι
εξειδικευμένες. Πρέπει ο κάθε χρήστης του διαδικτύου να μπορεί να αναζητά και να
χρησιμοποιεί περιεχόμενο το οποίο είναι δημοσιευμένο με την κατάλληλη άδεια για την
χρήση που επιθυμεί, στην περίπτωση που εξετάζουμε για εκπαιδευτική χρήση.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σήμερα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο και
τους πόρους του προκειμένου να βρουν, να χρησιμοποιήσουν, να τροποποιήσουν και να
αναπαράγουν υλικό χρήσιμο για τη διδασκαλία τους. Είναι όμως ενημερωμένοι και
κατάλληλα καταρτισμένοι ως προς την ορθή χρήση αυτών των πόρων; Γνωρίζουν αν έχουν
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή μη υλικό βρίσκουν στο
Διαδίκτυο; Πιθανολογείται ότι σχεδόν καθολικά αδυνατούν να θεωρήσουν ότι διαπράττουν
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 335-344, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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ποινικό αδίκημα χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό από μια ιστοσελίδα ή φωτοτυπώντας
ασκήσεις από ένα βιβλίο, σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄25/1993).

Άδειες Creative Commons (CC)
Οι άδειες Creative Commons (CC) αποτελούν το πιο διαδεδομένο σύστημα ανοικτής
αδειοδότησης ψηφιακών έργων. Οι άδειες προέρχονται από τον οργανισμό Creative
Commons, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό διεθνούς εμβέλειας ο οποίος στοχεύει στην
προώθηση της καλύτερης ταυτοποίησης, διαπραγμάτευσης και επαναχρησιμοποίησης
περιεχομένου με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (GUnet,
2014). Ο οργανισμός Creative Commons ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί μια προσπάθεια
επιφανών ακαδημαϊκών μεταξύ των οποίων και του Larry Lessing για τη διαμόρφωση μιας
νέας κατηγορίας πνευματικών δικαιωμάτων. Υποστηρίχτηκε από τη Νομική Σχολή του
Χάρβαρντ και το τμήμα για την Κοινωνία και Διαδίκτυο της Νομικής Σχολής του
Στάντφορντ (Bing, 2004). Οι άδειες Creative Commons έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν
ένα ευέλικτο και απλό τεχνολογικό και νομικό εργαλείο σε εκείνους τους δημιουργούς που
εκτιμούν ότι η προσβασιμότητα και χρήση των έργων τους έχει μεγαλύτερη αξία από τα
οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να διατηρήσουν κάποια δικαιώματα επί των
έργων τους.
Οι άδειες Creative Commons δεν είναι εναλλακτικές της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ούτε
υφίστανται εκτός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λειτουργούν εντός του συστήματος
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και επιτρέπουν στους δημιουργούς να τροποποιήσουν τους όρους
της πνευματικής ιδιοκτησίας με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους Οι
άδειες Creative Commons επιτρέπουν στους δημιουργούς να διανείμουν το περιεχόμενό
τους σε ένα ευρύ κοινό και να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το έργο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, διατηρώντας παράλληλα την πνευματική τους ιδιοκτησία (GUnet, 2014) Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι συγγραφείς δημιουργούν τους δικούς όρους πνευματικής
ιδιοκτησίας, γεγονός όμως που δεν συνιστάται για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
(Hofman & West, 2008).
Στις μέρες μας σημειώνεται σημαντική διάδοση στην ψηφιακή διανομή των έργων με τη
μορφή των αδειών Common Creatives licences. Αυτού του τύπου οι άδειες κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση με τις ανοιχτές άδειες. Πρόκειται για συμβάσεις-πλαίσιο που διατίθενται
δωρεάν και αφορούν τη διάθεση προστατευόμενων έργων στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτών των
αδειών επιτρέπεται στον χρήστη να προβεί εκ των προτέρων σε ορισμένες χρήσεις του
έργου, σύμφωνα με τους προδιατυπωμένους όρους των δικαιούχων, αντί να ζητείται
ξεχωριστή άδεια για κάθε ενέργεια που δεν υπόκειται στις εξαιρέσεις των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας (Βαγενά, 2008).
Οι άδειες CC δεν είναι αντίθετες στη φιλοσοφία της πνευματικής ιδιοκτησίας
Απεναντίας, συμβάλλουν στο να διατηρεί κανείς και να διαχειρίζεται τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας με πιο ευέλικτο και ανοιχτό τρόπο. Κατά συνέπεια ένας
δημιουργός που επιθυμεί π.χ. να διανείμει το έργο του δικτυακά για μη εμπορική χρήση
μπορεί να επιλέξει μία άδεια CC. Αντίστοιχα κάποιος που θέλει να δημιουργήσει ένα
ψηφιακό μάθημα και ψάχνει στο Διαδίκτυο υλικό, μπορεί να εντοπίσει μία μεγάλη ποικιλία
έργων (κείμενα, παρουσιάσεις, φωτογραφίες) με άδειες CC που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τρίτους, χωρίς να υπάρχουν νομικά κωλύματα. Οι συγκεκριμένες
άδειες παρέχουν ποικίλες μορφές αδειοδότησης, ανάλογα με τους όρους που επιθυμεί ο
εκάστοτε χρήστης να περιέχει η άδεια (ΤΕΙ Αθήνας, 2016).
Έτσι προκύπτουν 6 μορφές αδειών CC. Η διατύπωση του περιεχομένου κάθε άδειας
απαρτίζεται από τρεις ενότητες: το κυρίως κείμενο της άδειας εκμετάλλευσης, τη σύνοψη του
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περιεχομένου της και τα μεταδεδομένα της που επιτρέπουν την αναγνώριση έργων τα οποία
τίθενται στη διάθεση των χρηστών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών
αδειών. Κάθε μια από τις έξι διαφορετικές άδειες αποτελεί και ένα διαφορετικό συνδυασμό
εκχώρησης δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο δημιουργός μπορεί να επιλέξει άδεια με την
οποία γίνεται απλώς αναφορά στο όνομα του, ή αναφορά στο όνομα του και δυνατότητα
διανομής του έργου με ίδιους όρους, ή αναφορά στο όνομα του χωρίς όμως να επιτρέπεται η
δημιουργία παράγωγων έργων. Ακόμα, μπορεί να επιλέξει αναφορά στο όνομα του αλλά
να μη γίνεται εμπορική χρήση του έργου ή επιπλέον να μην επιτρέπεται ούτε η δημιουργία
παράγωγων έργων ή να μην υπάρχει δυνατότητα διανομής του έργου με ίδιους όρους
(ΕΛ/ΛΑΚ, 2016).
Οι παραπάνω άδειες δεν διαφοροποιούν τα όσα ήδη ισχύουν κατά την εθνική νομοθεσία,
ενώ τόσο το περιουσιακό όσο και το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού παραμένουν
(Koριατοπούλου & Αγγελή, 2008). Η δικαιοσύνη στη χώρα μας δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με
ζητήματα αυτών των αδειών. Ωστόσο, η εγκυρότητα και ισχύς αυτών των αδειών έχει
επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια της Ισπανίας και της Ολλανδίας (Βαγενά, 2008).

Σχήμα 7: Συνδυασμός αδειών CC (http://langoer.eun.org/home , 2016)
Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δημιουργία ενός απλού συστήματος
εκχώρησης των περιουσιακών δικαιωμάτων των δημιουργών προς τους χρήστες του
διαδικτύου. Οι έξι άδειες εκμετάλλευσης παρουσιάζουν τα δικαιώματα που αποκτούν οι
χρήστες. Οι λόγοι που ωθούν ένα δημιουργό να επιλέξει για το έργο του τις συγκεκριμένες
άδειες μπορούν να συνοψιστούν στην ελεύθερη διακίνηση πνευματικών έργων στο
Διαδίκτυο, την ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση και στους οικονομικούς λόγους
(Τσιαβός, 2007).
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Μεθοδολογία
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα
σχολεία της Θεσσαλονίκης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους
ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και πιο συγκεκριμένα εάν γνωρίζουν και χρησιμοποιούν
τις άδειες ανοικτού περιεχομένου.
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το γραπτό ανώνυμο
ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από σαφείς ερωτήσεις, απαλλαγμένο από αοριστίες,
σύντομο, έτσι ώστε να συμπληρώνεται γρήγορα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
συμμετεχόντων προκειμένου να εκμαιεύονται απαντήσεις όσον το δυνατόν πλησιέστερες
στην πραγματικότητα (Cohen & Manion, 1997). Το γεγονός της οικειοθελούς συμπλήρωσής
του αυξάνει την ειλικρίνεια των απαντήσεων (Javeau 2000). Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη
χρήση απλής γλώσσας, την αποφυγή περίπλοκων όρων και κατευθυνόμενων ερωτήσεων
έτσι ώστε να μην μπερδεύει τους συμμετέχοντες στη συμπλήρωσή του. Προς αυτή τη λογική
στην εισαγωγή του διευκρινίζεται ο όρος ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και πνευματικά
δικαιώματα, που αποτελούν και το κύριο αντικείμενο της έρευνας. Οι ερευνητικές ερωτήσεις
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου ερωτήσεις, ποσοτικής διαβαθμιστικής επιλογής
(καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) μετρήσιμες στην πενταβάθμια κλίμακα Likert
(Cohen & Manion, 1997), στις οποίες οι δυνατές απαντήσεις ήταν προτεινόμενες και
δεσμευτικές. Χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης, γιατί είναι
πιο κατανοητές και γιατί συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου συμπλήρωσης από
τους ερωτηθέντες.
Το δείγμα της έρευνας εξαρτάται από το στόχο της έρευνας και από τη φύση του υπό
διερεύνηση πληθυσμού, αφού πρωτίστως έχουν καθοριστεί τα είδη των σχέσεων που θα
διερευνηθούν (Cohen & Manion, 1997). Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα σχολεία
της Θεσσαλονίκης. Επειδή η πρόσβαση σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης ήταν αδύνατη
για την ερευνήτρια, λόγω χρονικού περιορισμού της υλοποίησης της έρευνας, επιλέχθηκαν
κάποια σχολεία στα οποία η πρόσβαση ήταν ευκολότερη λόγω της σύμφωνης γνώμης των
Διευθυντών των σχολείων που επέτρεψαν και τη διεξαγωγή της έρευνας, οπότε και
πραγματοποιήθηκε βολική δειγματοληψία. Στα σχολεία που διενεργήθηκε η έρευνα
εργάζονται συνολικά 310 εκπαιδευτικοί. Το σύνολο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων
ανήλθε σε 206 ερωτηματολόγια, αντιπροσωπεύοντας 66,45% των εκπαιδευτικών των
συγκεκριμένων σχολείων της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα το δείγμα αποτέλεσαν 83 άνδρες
και 123 γυναίκες εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 105 εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και 101 στη Δευτεροβάθμια. Ηλικιακά χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες (21-30, 3140, 41-50, 51-60) και ομοίως χωρίστηκαν βάσει ετών προϋπηρεσίας (0-5, 6-10, 11-20, 20 και
άνω). Οι ειδικότητες ταξινομήθηκαν σε 8 κατηγορίες (δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί,
φυσικοί, πληροφορικής, ξένων γλωσσών, άλλες ειδικότητες). Και στις σπουδές υπήρξαν 4
κατηγορίες (άλλο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, βασικό πτυχίο). Ως προς την
επιμόρφωση υπήρξαν 6 κατηγορίες (ΠΕΚ, ΤΠΕ Α΄, ΤΠΕ Β΄, Σεμινάρια Συμβούλου, Άλλο,
Καμία).
Η παρούσα έρευνα αφορά εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης. Εξαιτίας αυτού του
γεγονότος υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, σε γεωγραφικό επίπεδο. Λαμβάνοντας
υπόψη τους περιορισμούς αυτούς θεωρείται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη
έρευνα στοχεύει στο να καταγράψει εμπειρικά δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα που
αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης, ως προς τις επιμορφωτικές ανάγκες
τους για τα πνευματικά δικαιώματα και τους ΑΕΠ. Καθώς πρόκειται για σχετικά μικρό

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

339

αριθμό εκπαιδευτικών, σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην επικράτεια, είναι αναμενόμενο να μην στοιχειοθετείται
αντιπροσωπευτικό δείγμα, ώστε να γενικεύονται τα συμπεράσματα σε ευρύτερα ομοειδή
σύνολα (Cohen & Manion, 1997). Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης
επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών,
προκειμένου αυτές να εξασφαλίσουν νομιμότητα στη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών
περιεχομένων, ή ακόμη και ως ενδεικτικά στοιχεία σε περαιτέρω έρευνες.
Έτσι, λοιπόν, το βασικό ερευνητικό ερώτημα αφορά το εάν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις άδειες
ανοικτού περιεχομένου. Το ερώτημα αυτό αναλύθηκε σε τέσσερα επιμέρους ερωτήματα: 1.
Εάν γνωρίζουν τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου 2. Εάν γνωρίζουν τι είναι οι άδειες
Creative Commons και πώς να τις χρησιμοποιούν 3. Εάν δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό
και το ανεβάζουν σε πλατφόρμες/αποθετήρια 4. Εάν χρησιμοποιούν άδειες Creative
Commons όταν δημιουργούν ή χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό.

Αποτελέσματα
Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στο ερευνητικό ερώτημα εάν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν
και χρησιμοποιούν άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες CC πραγματοποιήθηκε αρχικά
περιγραφικά
Πίνακας 1: Γνωρίζω τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου

Συχνότητα
Καθόλου

Ποσοστό
%

Έγκυρο
Ποσοστό
%

Συνολικό
Ποσοστό

131

63,6

63,6

63,6

Λίγο

54

26,2

26,2

89,8

Αρκετά

16

7,8

7,8

97,6

3

1,5

1,5

99,0

2

1,0

1,0

100,0

206

100,0

100,0

Πολύ
Πάρα
Πολύ
Σύνολο

Η πρώτη ερώτηση ερευνά εάν γνωρίζουν τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου. Οι
απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν οι ακόλουθες: οι 131 (63,6%) καθόλου, οι 54 (26,2%)
λίγο, οι 16 (7,8%) αρκετά, οι 3 (1,5%) πολύ και οι 2 (1,0%) πάρα πολύ (πίνακας 1).Όπως
φαίνεται αυτοί που γνωρίζουν τι είναι οι άδειες ανοικτού περιχεομένου ανέρχονται σε ένα
ελάχιστο ποσοστό του 6%, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία αγνοεί το θέμα αυτό.
Πίνακας 2: Γνωρίζω τι είναι οι άδειες CC και πώς να τις χρησιμοποιώ
Ποσοστό
Συχνότητα
%

Έγκυρο
Ποσοστό
%

Συνολικό
Ποσοστό
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Καθόλου

155

Λίγο

75,2

75,2

75,2

38

18,4

18,4

93,7

Αρκετά

9

4,4

4,4

98,1

Πολύ

1

,5

,5

98,5

3

1,5

1,5

100,0

206

100,0

100,0

Πάρα
Πολύ
Σύνολο

Στην δεύτερη ερώτηση που διερευνά το εάν γνωρίζουν τι είναι οι άδειες CC και πώς να
τις χρησιμοποιούν, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: οι 155 (75,2%) καθόλου, οι 38 (18,4%)
λίγο, οι 9 (4,4%) αρκετά, οι 3 (1,5%) πάρα πολύ και 1 (0,5%) πολύ (πίνακας 2). Ομοίως η
πλειοψηφία και εδώ δεν αγνοεί τι είναι οι άδειες CC και μερικοί δηλώνουν ότι γνωρίζουν
λίγο.
Πίνακας 3: Δημιουργώ εκπαιδευτικό υλικό και το ανεβάζω σε πλατφόρμες
Συχνότητα
Καθόλου

Ποσοστό
%

Έγκυρο
Ποσοστό
%

Συνολικό
Ποσοστό

157

76,2

76,2

76,2

35

17,0

17,0

93,2

Αρκετά

8

3,9

3,9

97,1

Πολύ

4

1,9

1,9

99,0

2

1,0

1,0

100,0

206

100,0

100,0

Λίγο

Πάρα
Πολύ
Σύνολο

Στην τρίτη ερώτηση που αφορά το εάν δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό και το
ανεβάζουν σε πλατφόρμες/αποθετήρια, οι απαντήσεις τους κυμάνθηκαν ως εξής: οι 157
(76,2%) καθόλου, οι 35 (17%) λίγο, οι 8 (3,9%) αρκετά, οι 4 (1,9%) πολύ και οι 2 (1,0%) πάρα
πολύ (πίνακας 3). Στην ίδια λογική με τις προηγούμενες απαντήσεις κινείται και εδώ το
ποσοστό, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία δεν δημιουργεί και δεν ανεβάζει υλικό στο
Διαδίκτυο.
Πίνακας 4: Χρησιμοποιώ άδειες CC όταν δημιουργώ ή χρησιμοποιώ εκπαιδευτικό υλικό
Ποσοστό
Συχνότητα
%
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα
Πολύ
Σύνολο

Έγκυρο
Ποσοστό
%

Συνολικό
Ποσοστό

179

86,9

86,9

86,9

24

11,7

11,7

98,5

2

1,0

1,0

99,5

1

,5

,5

100,0

206

100,0

100,0
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Στην τέταρτη ερώτηση που αφορά το εάν χρησιμοποιούν άδειες CC όταν δημιουργούν ή
χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό, οι απαντήσεις τους ήταν οι εξής: οι 179 (86,9%)
καθόλου, οι 24 (11,7%) λίγο, οι 2 (1,0%) αρκετά, 1 (0,5%) πάρα πολύ και κανένας (0%) πολύ
(πίνακας 4). Την άγνοια των εκπαιδευτικών για τις άδειες CC φανερώνει το ποσοστό που
δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί άδειες CC όταν δημιουργεί ή όταν χρησιμοποιεί γενικά
εκπαιδευτικό υλικό.

Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση
Για να διαπιστωθεί κατά πόσο εξαρτώνται οι απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα από το
φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την ηλικία, την προϋπηρεσία, την ειδικότητα, τις σπουδές
και τις επιμορφώσεις, πραγματοποιήθηκε επαγωγική ανάλυση.
Είχε προηγηθεί έλεγχος της κανονικότητας κατανομής των μεταβλητών με το στατιστικό
κριτήριο Kolmogorov-Smirnov το οποίο ελέγχει την προσαρμογή των δεδομένων στην
κανονική κατανομή. Το κριτήριο ελέγχει τη μηδενική υπόθεση ότι η μορφή της κατανομής
των δεδομένων μας δεν διαφέρει από την κανονική. Για να είναι κανονική η κατανομή το
αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να είναι μη σημαντικό (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Στην
περίπτωσή μας βρέθηκε ότι δεν υπάρχει κανονική κατανομή καθώς έχουμε στατιστικά
σημαντικό αποτέλεσμα (p < 0,05). Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα
ανάμεσα στους παράγοντες φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης και των τεσσάρων ερωτήσεων που
αναφέρονται στη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Mann & Whitney
(U). Το εν λόγω μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να
διαπιστώσουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε δυο διαφορετικά
επίπεδα μιας ανεξάρτητης μεταβλητής και όταν χρησιμοποιούμε σχεδιασμό ανεξάρτητων
δειγμάτων. (Ρούσσος & Τσαούσης 2011). Εντός της παρενθέσεως αναγράφεται ο αριθμός του
δείγματος.
Πίνακας 5: Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ φύλου και 4 ερωτήσεων
Γνωρίζω τι
είναι οι άδειες
ανοικτού
περιεχομένου

Γνωρίζω τι
είναι οι άδειες
Creative
Commons και
πώς να τις
χρησιμοποιώ

Δημιουργώ
εκπαιδευτικό
υλικό και το
ανεβάζω σε
πλατφόρμες/
αποθετήρια

Χρησιμοποιώ άδειες
Creative Commons
όταν δημιουργώ ή
χρησιμοποιώ
εκπαιδευτικό υλικό

4344,500

5011,000

5045,000

5094,000

11970,500

12637,000

8531,000

12720,000

Z

-2,128

-,296

-,191

-,043

Asymp. Sig.
(2-tailed)

,033

,767

,849

,966

MannWhitney U
Wilcoxon
W

a. Grouping Variable: ΦΥΛΟ
Ο παράγοντας φύλο παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με το ότι γνωρίζουν
τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου, αφού U ( 83,123) = 4344,500 p = 0,033 (πίνακας
5).
Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στους
παράγοντες ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικότητα, σπουδές, επιμόρφωση και των τεσσάρων
ερωτήσεων που αναφέρονται στη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο
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Kruskal-Wallis (H). Το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis (Η) χρησιμοποιείται
όταν έχουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή με περισσότερα από δύο επίπεδα και όταν ο
σχεδιασμός είναι ανεξάρτητων δειγμάτων (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Εντός της
παρενθέσεως αναγράφεται ο βαθμός ελευθερίας.
Πίνακας 6: Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ ηλικίας και 4 ερωτήσεων
Γνωρίζω τι
είναι οι
άδειες
ανοικτού
περιεχομένου
Chi-Square

Γνωρίζω τι
είναι οι
άδειες Creative
Commons και
πώς να τις
χρησιμοποιώ

2,150

2,214

Δημιουργώ
εκπαιδευτικό
υλικό και το
ανεβάζω σε
πλατφόρμες/
αποθετήρια

Χρησιμοποιώ άδειες
Creative Commons
όταν δημιουργώ ή
χρησιμοποιώ
εκπαιδευτικό υλικό

8,933

6,303

df

3

3

3

3

Asymp. Sig.

,542

,529

,030

,098

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: ΗΛΙΚΙΑ

Όπως φαίνεται, η μεταβλητή ηλικία παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με τη
δημιουργία και το ανέβασμα εκπαιδευτικού υλικού σε αποθετήρια/ πλατφόρμες, αφού Η
(3) = 8,933 p = 0,030 (πίνακας 6).
Πίνακας 7: Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ ειδικότητας και 4 ερωτήσεων
Γνωρίζω τι
είναι οι άδειες
ανοικτού
περιεχομένου
Chi-Square 30,860
df

6

Asymp. Sig. ,000

Γνωρίζω τι
είναι οι
άδειες CC και
πώς να τις
χρησιμοποιώ

Δημιουργώ
εκπαιδευτικό
υλικό και το
ανεβάζω σε
πλατφόρμες/
αποθετήρια

Χρησιμοποιώ άδειες
CC όταν δημιουργώ
ή χρησιμοποιώ
εκπαιδευτικό υλικό

28,219

5,865

8,757

6

6

6

,000

,438

,188

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η μεταβλητή ειδικότητα παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με τη γνώση των αδειών
ανοικτού περιεχομένου, αφού Η (6) = 30,860 p = 0,000 και με τη γνώση και χρήση των
αδειών Creative Commons, αφού Η (6) = 28,219 p = 0,000 (πίνακας 7).
Πίνακας 8: Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ σπουδών και 4 ερωτήσεων
Γνωρίζω τι είναι Δημιουργώ
Χρησιμοποιώ άδειες
Γνωρίζω τι
οι άδειες
εκπαιδευτικό
Creative Commons όταν
είναι οι άδειες
Creative
υλικό και το
δημιουργώ ή
ανοικτού
Commons και
ανεβάζω σε
χρησιμοποιώ
περιεχομένου
πώς να τις
πλατφόρμες/α
εκπαιδευτικό υλικό
χρησιμοποιώ
ποθετήρια
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Chi-Square

9,860

15,165

15,302

20,108

df

3

3

3

3

Asymp. Sig.

,020

,002

,002

,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: ΣΠΟΥΔΕΣ

Η μεταβλητή σπουδές παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με τη γνώση των αδειών
ανοικτού περιεχομένου, αφού Η (3) = 9,860 p = 0,020, με τη γνώση και χρήση των αδειών
creative commons, αφού Η (3) = 15,165 p = 0,002, με τη δημιουργία και το ανέβασμα
εκπαιδευτικού υλικού σε αποθετήρια/ πλατφόρμες, αφού Η (3) = 15,302 p = 0,002 και με τη
χρήση των αδειών CC κατά τη χρήση ή δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, αφού Η (3 )=
20,108 p = 0,000 (πίνακας 8).
Πίνακας 9: Στατιστική σημαντικότητα μεταξύ επιμόρφωσης και 4 ερωτήσεων
Γνωρίζω τι
είναι οι
άδειες
ανοικτού
περιεχομένου

Γνωρίζω τι
είναι οι άδειες
CC και πώς να
τις
χρησιμοποιώ

Δημιουργώ
εκπαιδευτικό
υλικό και το
ανεβάζω σε
πλατφόρμες/
αποθετήρια

Χρησιμοποιώ άδειες
CC όταν δημιουργώ
ή χρησιμοποιώ
εκπαιδευτικό υλικό

Chi-Square

25,980

11,787

16,052

4,660

df

5

5

5

5

Asymp. Sig.

,000

,038

,007

,459

a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τέλος, η μεταβλητή επιμόρφωση παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με τη γνώση των
αδειών ανοικτού περιεχομένου, αφού Η (5) = 25,980 p = 0,000, με τη γνώση και χρήση των
αδειών creative commons, αφού Η (5) = 11,787 p = 0,038, με τη δημιουργία και το ανέβασμα
εκπαιδευτικού υλικού σε αποθετήρια/ πλατφόρμες, αφού Η (5) = 16,052 p = 0,007 (πίνακας
9).

Συμπεράσματα
Αναφορικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και τις CC άδειες, είναι φανερή μια
αρνητική όψη στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, καθώς οι περισσότεροι απαντούν ότι
δεν γνωρίζουν καθόλου τις συγκεκριμένες άδειες. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν
γνωρίζουν τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου η συντριπτική πλειοψηφία (άνω του
90%) απαντά καθόλου και λίγο. Στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι οι άδειες CC και πώς
να τις χρησιμοποιούν, σε όμοιο με το ανωτέρω ποσοστό φαίνεται ότι αγνοούν παντελώς το
θέμα. Σχετικά με το εάν δημιουργούν και ανεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό σε
πλατφόρμες/αποθετήρια, η συντριπτική πλειοψηφία επίσης φαίνεται ότι δεν ασχολείται με
αυτό το θέμα. Το εντυπωσιακότερο όμως ποσοστό αρνητικής απάντησης βρίσκεται στην
ερώτηση εάν χρησιμοποιούν άδειες CC όταν δημιουργούν ή χρησιμοποιούν υλικό από το
Διαδίκτυο, όπου σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν (98,5%) απάντησαν αρνητικά. Είναι
αδιαμφησβήτητο το γεγονός της άγνοιας των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα των αδειών
ανοικτού περιεχομένου και άδειών CC.
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Επίσης, από τις επαγωγικές αναλύσεις που έγιναν προκύπτει ότι το φύλο επηρεάζει μόνο
την απάντηση στην ερώτηση γνωρίζω τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου, ενώ η
βαθμίδα εκπαίδευσης δεν επηρεάζει καθόλου τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας. Η ηλικία
επηρεάζει, αφενός, τη δημιουργία και το ανέβασμα εκπαιδευτικού υλικού σε πλατφόρμες
και λογικά, καθώς οι νεότεροι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση λογισμικών και
ΤΠΕ γενικότερα. και αφετέρου επηρεάζει τη χρήση αδειών CC κατά τη δημιουργία και
χρήση υλικού από το Διαδίκτυο, με την ίδια λογική της μεγαλύτερης εξοικείωσης των
νεότερων με θέματα διαδικτύου και ΤΠΕ. Αντιθέτως, η προϋπηρεσία φαίνεται να μην
επηρεάζει καθόλου τη γνώση και τη χρήση των αδειών ανοικτού περιεχομένου. Η
ειδικότητα από την άλλη μεριά, επηρεάζει συγκεκριμένα μόνο τη γνώση των αδειών αυτών,
αλλά καθόλου τη χρήση τους. Το επίπεδο των σπουδών είναι σημαντικό για τη γνώση και
χρήση των ανωτέρω αδειών και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ομοίως και το επίπεδο
επιμόρφωσης που συμβάλλει σε όλες τις απαντήσεις, εκτός από τη χρήση των αδειών CC.
Συγκεντρωτικά και με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, φαίνεται ότι η βαθμίδα
εκπαίδευσης και η προϋπηρεσία δεν επηρεάζει καθόλου το εάν γνωρίζουν και
χρησιμοποιούν άδειες ανοικτού περιεχομένου ή άδειες CC. Το φύλο, η ηλικία και η
ειδικότητα επηρεάζουν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ το επίπεδο σπουδών και
επιμορφώσεων δείχνουν να επηρεάζουν καθολικά τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τι
είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου, ούτε οι άδειες CC, δεν δημιουργούν και δεν
ανεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό σε πλατφόρμες/αποθετήρια και σχεδόν κανείς από τους
ελάχιστους που δημιουργούν ή χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο, δεν
χρησιμοποιεί άδειες CC.
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Περίληψη
Η μικτή μάθηση (blended learning) συνιστά έναν παιδαγωγικά λειτουργικό μηχανισμό που συνδυάζει
στοιχεία διά ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας με μαθησιακές δραστηριότητες, με στόχο την
πρόσθετη παιδαγωγική αξία. Σε ένα μικτό περιβάλλον που εστιάζει στην ασύγχρονη επικοινωνία,
σημαντικό ρόλο παίζει ο διδάσκων/συντονιστής, το μαθησιακό περιεχόμενο και φυσικά, το μαθησιακό
κοινό. Οι τρεις αυτοί παράγοντες και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν έχουν αποτυπωθεί στο μοντέλο της
Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry) ως “παρουσίες”: διδακτική, κοινωνική και γνωστική,
των οποίων οι αλληλεξαρτήσεις διασφαλίζουν την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας. Η παρούσα
έρευνα εστίασε στην κοινωνική πτυχή της αλληλεπίδρασης εφήβων μαθητών σε ασύγχρονο περιβάλλον
και επιχείρησε να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αυτή αναπτύσσεται, σε συνδυασμό με τη διδακτική
παρουσία (στοχευμένες παρεμβάσεις του συντονιστή). Τα ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν την
ποιότητα και το βάθος της διάδρασης και της κοινωνικής παρουσίας συντονιστή και συμμετεχόντων
και τους τρόπους εκδήλωσης του φαινομένου της κοινωνικής παρουσίας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν
τρόπους ανίχνευσης της «πυκνότητας» της κοινωνικής παρουσίας και παράγοντες που μπορεί να τη
διευκολύνουν, προσφέροντας στον εξ αποστάσεως συντονιστή / διδάσκοντα, αλλά και τον ερευνητή
στο πεδίο της ασύγχρονης επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, μία χρήσιμη εκκίνηση.
Λέξεις κλειδιά: μικτή μάθηση, κοινωνική παρουσία, διδακτική παρουσία

Εισαγωγή: περιβάλλοντα μικτής μάθησης
Η μικτή μάθηση θεωρείται μια από τις τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικής μάθησης. Οι άλλες
δύο είναι η ενισχυμένη και η διαδικτυακή μάθηση (Garrison & Kanuka, 2004). O όρος
χρησιμοποιείται με αυξανόμενη συχνότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους
εταιρικούς κύκλους (Graham, 2004). Oρίζεται ως η μάθηση στην οποία συνδυάζονται
σημαντικά στοιχεία των παραδοσιακών μεθόδων, όπως η δια ζώσης εκπαίδευση, με τα
πλεονεκτήματα των ασύγχρονων δραστηριοτήτων μάθησης (Harding, Kaczynski & Wood,
2005). Ο ευρέως αποδεκτός ορισμός της είναι «Συστήματα Μάθησης που συνδυάζουν τη δια
ζώσης διδασκαλία με αυτή που διαμεσολαβείται από υπολογιστή» (Graham, ό.π.). Η
πρόσθετη αξία της συνίσταται στις διαδραστικές δυνατότητες της τεχνολογίας που την
πλαισιώνει (Garrison, Cleveland- Innes & Fung, 2004), αλλά και στις δυνατότητες της
τεχνολογίας αυτής α) να διευκολύνει ταυτόχρονα και την ατομική και την ομαδική μάθηση
-αφού οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα στο χρόνο και το χώρο,
αλλά να είναι παρ’ όλα αυτά μαζί-, β) την έμφαση στη γραπτή επικοινωνία, που ενθαρρύνει
τον προβληματισμό και την ακρίβεια της έκφρασης, δίνει τη δυνατότητα να
αντιμετωπιστούν αμφισβητήσιμες ιδέες και να καλλιεργηθεί ο αναστοχασμός, αφού τα
φόρουμ συζήτησης προσφέρουν μόνιμη καταγραφή (Garrison & Kanuka, ό.π.). Ακόμη,
υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα ουσίας και λιγότερη διάσπαση της προσοχής
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 345-356, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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(Meyer, 2003). Από την άλλη πλευρά θετικό της δια ζώσης μάθησης είναι το ότι αξιοποιείται
η προφορική επικοινωνία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια και αυθορμητισμό που είναι
μεταδοτικά στοιχεία, αλλά και γρήγορο ρυθμό (Garrison & Kanuka, ό.π. ; Meyer, 2003).
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη της κοινωνικής πτυχής της μάθησης σε μικτό
περιβάλλον. Συνδυάζει το θεωρητικό δόμημα της «κοινωνικής παρουσίας» (από το μοντέλο
της Κοινότητας Διερεύνησης) με την αλληλεπίδραση / διάδραση των συμμετεχόντων. Ο
στόχος της είναι να αναδείξει τρόπους ανάπτυξης του φαινομένου και να σκιαγραφήσει
τεχνικές που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο συντονιστής σε πλαίσιο μικτής μάθησης.

Το μοντέλο της κοινότητας διερεύνησης στη μικτή μάθηση
Δομή και διάρθρωση του μοντέλου. Κατηγορίες κοινωνικής παρουσίας
Για τη μελέτη της κοινωνικής παρουσίας στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε το μοντέλο της
κοινότητας διερεύνησης –στο εξής ΚΔ- (Community of Inquiry- CoI, Garrison, Anderson &
Archer, 2000). Το μοντέλο ΚΔ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση
περιβαλλόντων εξ αποστάσεως ή μικτής εκπαίδευσης τα οποία εστιάζουν στη συνεργατική
εποικοδομητική προσέγγιση. Βασική παραδοχή του είναι ότι η μάθηση ανώτερoυ επιπέδου
επιτυγχάνεται σε μια κοινότητα με βασικά στοιχεία την κριτική σκέψη και τη συζήτηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον είναι να
υποστηρίζει τη σκόπιμη διερεύνηση και την ουσιαστική συνεργασία (Garrison, ClevelandInnes & Fung, 2010). Η μάθηση συντελείται μέσα από την αλληλεπίδραση τριών βασικών
συνιστωσών: της γνωστικής παρουσίας, της διδακτικής παρουσίας και της κοινωνικής
παρουσίας (Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 1999).
Η κοινωνική παρουσία ορίζεται ως η ικανότητα των συμμετεχόντων να προβάλλουν τα
προσωπικά τους χαρακτηριστικά -κοινωνικά και συναισθηματικά-, να παρουσιάσουν
δηλαδή τον εαυτό τους στους άλλους ως «πραγματικούς ανθρώπους» (Rourke et al, ό.π.). Με
άλλα λόγια, είναι ο βαθμός στον οποίο νιώθουν κοινωνικά και συναισθηματικά
συνδεδεμένοι με τους άλλους σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον (Swan et al, 2008).
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο ορισμός παρουσιάζει παραλλαγές, αλλά ο πυρήνας του είναι ο
παράγων της συναισθηματικής σύνδεσης των συμμετεχόντων (Swan, Garrison, &
Richardson, 2009).
Η κοινωνική παρουσία χαίρει ιδιαίτερης προσοχής στην εξ αποστάσεως και μικτή
εκπαίδευση και έχει εξεταστεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά (Gunawardena & Mclsaac,
2004). Αναγνωρίζοντας τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη των
χαρακτηριστικών της δια ζώσης επικοινωνίας (π.χ. άμεσων απαντήσεων) στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, οι την έχουν αναδείξει ως ένα κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει
τη μάθηση (Richardson & Swan, 2003).
Παρατηρώντας τη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη παρουσία και την επιτυχία
στα διαδικτυακά μαθήματα ο Tu (2000) συνέδεσε την ανάπτυξη της κοινωνικής παρουσίας
με το σχεδιασμό του μαθήματος. Βασισμένος σε στοιχεία της κοινωνικής μαθησιακής
θεωρίας, διέκρινε τρεις διαστάσεις του σχεδιασμού οι οποίες επηρέαζαν την ανάπτυξή της–
κοινωνικές συνθήκες, διαδικτυακή επικοινωνία και διαδραστικότητα.
Οι Garrison, Anderson and Archer (2000) διακρίνουν την κοινωνική παρουσία σε τρεις
κατηγορίες δεικτών: έκφραση συναισθημάτων (ειδικά εικονίδια, χιούμορ, αυτοαποκάλυψη),
ανοιχτή επικοινωνία (χρήση της ένδειξης “απάντηση”, παράθεση μηνυμάτων άλλου, ρητή
αναφορά στο περιεχόμενο των μηνυμάτων άλλων, ερωτήσεις, έπαινος, αναγνώριση,
έκφραση εκτίμησης και συμφωνίας) και συνοχή της ομάδας (προφορικότητα, χαιρετισμοί,
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προσφωνήσεις, απεύθυνση στην ομάδα με χρήση συμπεριληπτικών λέξεων). H ίδια ομάδα
(Rourke et al., ό.π.) αναζήτησε ενδείξεις κοινωνικής παρουσίας σε διαδικτυακούς διαλόγους
και κατέληξε σε τρεις κατηγορίες δεικτών δημιουργώντας ένα πρότυπο αξιολόγησής της. Η
ανοιχτή επικοινωνία μετονομάστηκε σε «αλληλεπιδραστικές/διαδραστικές» απαντήσεις, η
συναισθηματική παρουσία σε «συναισθηματικές» απαντήσεις και η συνοχή της ομάδας σε
«συνεκτικές» απαντήσεις.

Τρόποι εγκαθίδρυσης της κοινωνικής παρουσίας
Παρά το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κοινωνική παρουσία, λίγες είναι οι έρευνες
που να υποδεικνύουν συγκεκριμένους τρόπους για την εγκαθίδρυσή της (Lowenthal &
Dunlap, 2010). Ο Aragon (2003) αναφέρει συγκεκριμένες στρατηγικές δημιουργίας
κοινωνικής παρουσίας για τους σχεδιαστές του μαθήματος, τους εκπαιδευτές, και τους
συμμετέχοντες (π.χ. μηνύματα καλωσορίσματος από τον εκπαιδευτή, προφίλ μαθητών,
ενσωμάτωση ήχου, εικόνας και βίντεο, δημοσίευση εισαγωγικών παρουσιάσεων, συχνή
ανατροφοδότηση, δόμηση συνεργατικών δραστηριοτήτων, συνεισφορά του εκπαιδευτή στη
συζήτηση, έγκαιρη απάντηση στα μηνύματα των μαθητών, διαμοιρασμός προσωπικών
εμπειριών του εκπαιδευτή). Οι Duvall, Powell, Hodge & Ellis (2007) διαπίστωσαν ότι οι
μαθητές ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα μηνύματα κειμένου και έκριναν ότι ήταν χρήσιμο
για τη βελτίωση της επικοινωνίας στην ηλεκτρονική τάξη, καθώς η συνεργασία και η
επικοινωνία που δημιουργείται μέσω της χρήσης τους καλλιέργησε μια αίσθηση της
κοινότητας. Οι Dunlap & Lowenthal έχουν ακολούθως μελετήσει τη συμβολή του Τwitter
(Dunlap & Lowenthal, 2009), της ψηφιακής μουσικής (Lowenthal & Dunlap, ό.π.) και της
ψηφιακής αφήγησης (Lowenthal & Dunlap, 2007). Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήσαμε την
έρευνά τους για την ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με την οποία η αφήγηση βοηθά τους
ανθρώπους να συνδεθούν με άλλους μέσω της δημοσιοποίησης προσωπικών πληροφοριών
και απόψεων και της συσχέτισης των κοινών εμπειριών. Δημιουργήσαμε την τελευταία
δραστηριότητα που ήταν η κατασκευή ενός ψηφιακού κόμικ, αλλά σε αντίθεση μ’ αυτούς
που πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την κοινωνική παρουσία κατά
την έναρξη των μαθήματων (Lowenthal & Dunlap, 2007), την τοποθετήσαμε στο τέλος με
στόχο να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κοινωνική παρουσία.

Η διδακτική παρουσία και η σχέση της με την κοινωνική
Η διδακτική παρουσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση των μαθησιακών
ακολουθιών, διαμεσολαβώντας το γνωστικό αντικείμενο
και διευκολύνοντας την
ενεργητική μάθηση (Garrison, Anderson & Archer, 2000). Ο εκπαιδευτικός καλείται να
μελετήσει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, να δημιουργήσει δραστηριότητες,
να σχεδιάσει το χρονοδιάγραμμα, να διαχειριστεί τη συνεργασία και τον προβληματισμό
των συμμετεχόντων και να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν και παρέχοντας έγκαιρη
ενημέρωση και ανάλογη κατεύθυνση (Garrison, Cleveland-Innes & Shing Fung, 2010).
Σύμφωνα με τους Garrison et al. (2000), η διδακτική παρουσία είναι το συνδετικό στοιχείο
μεταξύ των παρουσιών.
Οι Anderson, Rourke, Garrison και Archer (2001) διέκριναν τη διδακτική παρουσία σε
τρεις κατηγορίες: (1) εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οργάνωση (2) διευκόλυνση λόγου και (3)
διδακτική καθοδήγηση. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασμού
και προγραμματισμού της δομής του μαθήματος, της αλληλεπίδρασης και της αξιολόγησης.
Η διευκόλυνση της συζήτησης είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης των
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μαθητών και αφορά τη διαχείριση και τον σχολιασμό της συζήτησης των μαθητών, την
ενθάρρυνση, την υποβολή ερωτήσεων, το μοίρασμα του νοήματος, τον προσδιορισμό των
περιοχών συμφωνίας και διαφωνίας, την αναζήτηση συναίνεσης και κατανόησης, τη
φροντίδα για τη σωστή κατεύθυνση των συζητήσεων, την αξιολόγηση του λόγου και της
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας, την ενθάρρυνση των ανενεργών φοιτητών και τον
περιορισμό των κυρίαρχων όταν γίνονται επιβλαβείς. Η διδακτική καθοδήγηση έχει να
κάνει με το ρόλο του ως εμπειρογνώμονα που διαμεσολαβεί τη γνώση / τεχνογνωσία του.
Η διδακτική παρουσία επηρεάζει άμεσα την κοινωνική παρουσία καθώς είναι
απαραίτητη ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, να υπάρξει ανοικτή
επικοινωνία και συνοχή της ομάδας. Σύμφωνα με τους Garrison κ.ά. (2000) η πρωταρχική
σημασία της είναι η προώθηση της γνωστικής παρουσίας, υποκινώντας έμμεσα τη
διαδικασία της κριτικής σκέψης. Φυσικά, όταν υπάρχουν συναισθηματικοί στόχοι, τότε η
κοινωνική παρουσία έχει βαρύνουσα σημασία. Oι Garrison, Cleveland-Innes & Shing Fung
(ό.π.) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των τριών διαστάσεων της CoI.
Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι η διδακτική παρουσία επηρεάζει άμεσα τη γνωστική
παρουσία, ότι η κοινωνική παρουσία έχει έμμεση επίδραση στη γνωστική παρουσία και ότι
η διδακτική παρουσία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική παρουσία. Oι Gilbert
και Dabbagh (2005) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «ο αριθμός και το είδος των
αναρτήσεων του μεσολαβητή αύξησαν το επίπεδο της αλληλεπίδρασης».

Σχεδιασμός της ερευνητικής παρέμβασης
Το εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε για την έρευνα βασίστηκε στη συνομιλ α
Λογοτεχν ας και Ιστορ ας στην πο ηση του Ρ τσου (Ρωμιοσ νη, ο τ πος μας, Ανυπ ταχτη
πολιτε α, Αυτ πτης μ ρτυρας). Σκοπός του ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση
της ποίησης και της τέχνης με την ανθρώπινη εμπειρία και συνεπώς κινήθηκε στο χ ρο της
διαθεματικ τητας.
Οι συμμετ χοντες στην ρευνα ταν 6 μαθητ ς απόφοιτοι της Α΄Λυκείου, καθώς το
σενάριο αφορά ύλη της «Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Β’ Λυκείου. Οι δραστηριότητες
πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα περίπου 6 εβδομάδων, κατά το οποίο λαβαν χ ρα πέντε
δραστηριότητες. Οι πρώτες δύο πραγματοποιήθηκαν σε δύο δια ζώσης συναντήσεις, ενώ οι
υπόλοιπες εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Μοοdle. Τα ψηφιακά εργαλεία και υλικά
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: υπολογιστές, Διαδίκτυο, εφαρμογές γραφείου (Word,
Powerpoint),
εκπαιδευτικά
λογισμικά
(για
κατασκευή
ιστοριογραμμής
https://www.timetoast.com/, κόμικ https://www.pixton.com/gr/, το συγγραφικό πακέτο
«Αβάκιο» και κινητές συσκευές για ηχογράφηση). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 διμελείς
ομάδες. Ο χωρισμός δεν ήταν τυχαίος αλλά συνυπολογίστηκαν η επίδοση, η
προσωπικότητα και η τυχόν γνωριμία. Η ερευνήτρια έπαιξε το ρόλο του εμψυχωτή –
διευκολυντή στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης. Για τη δημιουργία του σεναρίου
αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα του Μoodle που παρέχεται δωρεάν από την ιστοσελίδα
https://www.gnomio.com/. Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν και σύντομη περιγραφή τους. Η δυνατ τητα δημοσ ευσης των συγγραφικ ν
πονημ των των μαθητ ν, χαρ σαν στα κε μενα επικοινωνιακ στ χο, καθώς τους
εκπαίδευσαν στους ρ λους του συγγραφ α και του αναγν στη, επικοινωνιακές δεξιότητες
οι οποίες τοποθετήθηκαν στο κέντρο της διερεύνησης της μαθητικής αυτής κοινότητας.
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Μεθοδολογία και πλαίσιο ανάλυσης
Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε αντλεί στοιχεία από το ερευνητικό παράδειγμα
της έρευνας σχεδιασμού (Design-based Research), με σκοπό να ανταποκριθεί στις
αναδυόμενες ανάγκες μίας ποιοτικού τύπου μελέτης με αυθεντικό κοινό. Όπως αναφέρει ο
Hevner (2007) στην έρευνα σχεδιασμού, ο ερευνητής ακολουθεί την επιθυμία του να
βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο συντελείται η έρευνα με την εισαγωγή νέων και
καινοτόμων εργαλείων και δραστηριοτήτων. Στην παρούσα έρευνα ο ρόλος του ταυτίστηκε
με αυτόν του συντονιστή με τον τρόπο που περιγράφεται στα ευρήματα σε σχέση με τη
διδακτική παρουσία.
Η ερευνητικ τεχνικ που εφαρμόστηκε ε ναι η αν λυση
περιεχομ νου, μία μέθοδος για την μελέτη κειμένων που υπαγορεύει την ανάλυσή τους ως
προς την παρουσία και τη συχνότητα συγκεκριμένων όρων, αφηγήσεων ή εννοιών –που
συνιστούν αντίστοιχα, μονάδες ανάλυσης- (Αθανασ ου, 2000). Ως μονάδα ανάλυσης
ορίστηκε η ανάρτηση (post) και το σχόλιο (comment), δύο τύποι επικοινωνιακών ενεργειών
που ορίζονται λειτουργικά ως εξής: α) Ανάρτηση: H συνεισφορά του μαθητή, με την οποία
εκφράζει τις προτάσεις του σε σχέση με το παραδοτέο της άλλης ομάδας, β) Σχόλιο: Η
συνεισφορά του μαθητή με την οποία εκφράζει τις προτάσεις του σε σχέση με το παραδοτέο
άλλης ομάδας, απαντώντας παράλληλα σε άποψη που είχε εκφραστεί από άλλον, αλλά και
η συνεισφορά του μέλους της ομάδας που απαντά στις απόψεις που εκφράστηκαν σε σχέση
με το παραδοτέο της ομάδας του.
Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων της έρευνας

Δδρδ
Δραστηριότητα 1

Δια-ομαδική κατασκευή ιστοριογραμμής
(κοινωνικοπολιτικ πλα σιο εποχ ς)
Συζήτηση στο φόρουμ
επί της ιστοριογραμμής

Δραστηριότητα 2

Παιχνίδι στο Αβάκιο (τρόπος ζωής στην εξορία)
και δημιουργία κειμένου
στον επεξεργαστή
Συζήτηση στο φόρουμ επί του βιώματος και των
κειμένων

Δραστηριότητα 3

Ηχογράφηση απαγγελίας ποιημάτων/ Ψηφιακό
αποτύπωμα προσωπικής έκφρασης (πρωτοβ θμια
καταν ηση, έννοια επιτονισμού )
Συζήτηση στο φόρουμ επί των απαγγελιών

Δραστηριότητα 4

Μεταγραφή των ποιημάτων μέσω της δημιουργίας
πολυτροπικών παρουσιάσεων (βαθύτερη κατανόηση)
Συζήτηση στο φόρουμ επί των παρουσιάσεων
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Δραστηριότητα 5

Δημιουργία κόμικ (διάλογος για τη στρατευμένη
τέχνη)/ η Επιχειρηματολογία των ηρώων προήλθε
από πηγές που δόθηκαν τις οποίες επεξεργάστηκαν
και δημιούργησαν κείμενο στο word
Συζήτηση στο φόρουμ επί των κόμικ

Πλαίσιο ανάλυσης και ερευνητικά ερωτήματα


1ο ερώτημα: Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται η διακύμανση της διάδρασης στο
συγκεκριμένο περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας και από ποιους παράγοντες
επηρεάζεται;
 2ο ερώτημα: Σε τι συνίσταται η πυκνότητα της κοινωνικής παρουσίας και ποιες οι
επιδράσεις της στην ασύγχρονη επικοινωνία σε μικτό περιβάλλον μάθησης;
 3ο ερώτημα: Με ποιους τρόπους μπορεί να επιδράσει ο συντονιστής της ασύγχρονης
επικοινωνίας στην ανάπτυξη της κοινωνικής παρουσίας;
Η ανάλυση έγινε σε τρία επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν ένα προς ένα στα τρία ερευνητικά
ερωτήματα.

Επίπεδα ανάλυσης
1ο: Βαθμός συμμετοχής – βάθος διάδρασης
Έγινε καταγραφή της διάδρασης των συμμετεχόντων σε σχέση με 4 μεταβλητές: α) χρονική
διάρκεια του μαθήματος, β) συμμετοχή ανά δραστηριότητα, γ) ατομικό προφίλ
συνεισφορών και δ) τύποι συνεισφορών (απλές και σύνθετες). Οι 3 πρώτες μεταβλητές
ομαδοποιήθηκαν στον παράγοντα «συμμετοχή» και η 4 η αποτέλεσε το συνθετικό
παράγοντα «βάθος διάδρασης». Το βάθος της διάδρασης κυμαίνεται σε ένα συνεχές μεταξύ
μικρής συμμετοχής / απλών συνεισφορών και μεγάλης συμμετοχής / σύνθετων
συνεισφορών. Οι δύο παράγοντες συσχετίστηκαν μεταξύ τους για να αναδείξουν τα
στιγμιότυπα ή «κριτικά επεισόδια» της ασύγχρονης εποικοινωνίας όπου το φαινόμενο της
διάδρασης παρουσιάζει ένταση, κορύφωση ή πτώση.

2ο: Πυκνότητα κοινωνικής παρουσίας
Έγινε κατάταξη των σχολίων και των αναρτήσεων των μαθητών στις θεματικές κατηγορίες
του προτύπου αξιολόγησης της κοινωνικής παρουσίας (του μοντέλου της ΚΔ).
Αναδείχθηκαν τα στιγμιότυπα ηλεκτρονικού διαλόγου όπου παρουσιάζεται πυκνή
κοινωνική παρουσία, και διασταυρώθηκαν μέσω της επιλογής ενός χαρακτηριστικού
δείγματος συνομιλιών. Κατόπιν ερμηνεύθηκε η επίδραση που ασκεί το φαινόμενο της
πυκνότητας της κοινωνικής παρουσίας στην πορεία της συζήτησης και τη συνολική
διάδραση των συμμετεχόντων γενικότερα.

3ο: Συσχετισμοί κοινωνικής - διδακτικής παρουσίας – βαθμού συμμετοχής
Εξετάστηκαν οι συσχετίσεις: α) διδακτικής παρουσίας – βαθμού συμμετοχής των μαθητών,
β) κοινωνικής παρουσίας συντονίστριας – κοινωνικής παρουσίας μαθητών, γ) διδακτικής
παρουσίας – κοινωνικής παρουσίας μαθητών.
Το 1ο επίπεδο βασίστηκε στην υπόθεση ότι ο βαθμός συμμετοχής σχετίζεται με το βάθος
της διάδρασης: δηλαδή ότι η εξασφάλιση ενός ικανού αριθμού συνεισφορών των
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συμμετεχόντων οδηγεί σε σύνθετου τύπου συνεισφορές. Το 2ο επίπεδο επαλήθευσε την
υπόθεση αυτή και ανέδειξε τη μεταβλητή της πυκνότητας της κοινωνικής παρουσίας:
δηλαδή ότι η πυκνότητα της κοινωνικής παρουσίας εμφανίζεται σε στιγμιότυπα όπου
υπάρχει μεγάλος βαθμός συμμετοχής και πυκνότητα διάδρασης.
Στο 3ο επίπεδο διερευνήθηκαν οι αλληλοσυσχετίσεις των μεταβλητών που ανέδειξαν τα
δύο προηγούμενα επίπεδα.

Ευρήματα
1ο ερώτημα: Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται η διακύμανση της διάδρασης στο
συγκεκριμένο περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας και από ποιους παράγοντες
επηρεάζεται;
α) διάδραση και χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων
Το μάθημα ξεκίνησε στις 18/06/16 και ολοκληρώθηκε στις 11/07/2016, διήρκεσε
δηλαδή συνολικά 24 ημέρες. Η επικοινωνιακή της κορύφωση τοποθετείται στο διάστημα
από 30/06 μέχρι 04/07, διάρκειας 5 ημερών κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των
62 συνεισφορών από τις 128 (Σχήμα 1). Αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο διάστημα
δεν υπάρχουν παρεμβάσεις της συντονίστριας.
β) συμμετοχή ανά δραστηριότητα
Oι δραστηριότητες που συγκέντρωσαν το εντονότερο ενδιαφέρον ήταν αυτές που
προκάλεσαν τις περισσότερες συνεισφορές, είχαν δηλαδή τη μεγαλύτερη διάδραση. Αυτές
ήταν η "Ιστοριογραμμή” (34) και οι “Απαγγελίες” (33). Ακολούθησε η δραστηριότητα
«Παιχνίδι» (25), ενώ η «Παρουσίαση» (18) και το «Κόμικ» (18) παρουσίασαν τη μικρότερη
διάδραση. Δεν υπήρξαν μεγάλες αποκλίσεις στο βαθμό συμμετοχής ανά δραστηριότητα,
γεγονός που οφείλεται στο γεγονός ότι συντονίστρια δεν περιορίστηκε στο ασύγχρονο
περιβάλλον, αλλά επέλεξε να κάνει χρήση του Facebook, του τηλεφώνου και σε κάποιες
περιπτώσεις και δια ζώσης συναντήσεων.
γ) ατομικά προφίλ διάδρασης
Ο ελάχιστος αριθμός ατομικών συνεισφορών ήταν 15, ενώ ο μέγιστος 21. Δεν υπήρξαν
μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των συνεισφορών, κι αυτό ερμηνεύεται από το μικρό
αριθμό των συμμετεχόντων, που διευκόλυνε την επαφή της συντονίστριας με τον καθένα
ξεχωριστά. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στα προφίλ των μαθητών δεν εντάσσεται η πολύ κοινή
στη βιβλιογραφία προσωπικότητα του συνεσταλμένου συμμετέχοντα (lurker). Τρεις μαθητές
παρουσίασαν απόκλιση στην αναλογία αναρτήσεων - σχολίων, ενώ ένας ομοιογένεια. Το
επιθυμητό είναι να υπάρχει μικρή απόκλιση στην αναλογία αναρτήσεων - σχολίων, καθώς
αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δε διστάζει να εκφράσει την άποψή του, αλλά ταυτόχρονα
σχολιάζει και τις συνεισφορές των υπολοίπων.
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Μαθητές

20 Ιουλίου

18 Ιουλίου

16 Ιουλίου

14 Ιουλίου

12 Ιουλίου

8 Ιουλίου

10 Ιουλίου

6 Ιουλίου

4 Ιουλίου

2 Ιουλίου

30 Ιουνίου

28 Ιουνίου

26 Ιουνίου

24 Ιουνίου

22 Ιουνίου

20 Ιουνίου

18 Ιουνίου

25
20
15
10
5
0

Εκπαιδευτής

Σχήμα 1. Συνεισφορές ανά ημέρα
δ) τύποι συνεισφορών (απλές και σύνθετες)
Οι τύποι απλών και σύνθετων συνεισφορών που ανιχνεύθηκαν στο σώμα των
δεδομένων καταγράφονται στον Πίνακα 2. Υπήρξαν 5 σχόλια μαθητή προς όλους τους
υπόλοιπους μαθητές, 2 σχόλια της συντονίστριας προς κάποιο μαθητή, 2 σχόλια μαθητή σε
ανάρτηση συντονίστριας, 1 σχόλιο μαθητή σε σχόλιο καθηγητή, 28 σχόλια μαθητή σε
ανάρτηση άλλου μαθητή, 5 σχόλια μαθητή σε σχόλιο άλλου μαθητή, 5 σχόλια μαθητή προς
δύο άλλους μαθητές. Επί του συνόλου των 128 συνεισφορών, το 37.5% (48 δημοσιεύσεις)
αποτελείται από σύνθετες συνεισφορές. Οι συνεισφορές που εμφανίστηκαν με τη
μεγαλύτερη συχνότητα ήταν οι απλές συνεισφορές τύπου γ (αναρτήση μαθητή) και οι
σύνθετες συνεισφορές τύπου ε (σχόλιο μαθητή σε ανάρτηση μαθητή). Όπως προαναφέρθηκε,
οι αναρτήσεις των μαθητών είναι επιφανειακή μορφή διάδρασης καθώς αποτελούν την
ελάχιστη υποχρεωτική συνεισφορά που είχε οριστεί από τη συντονίστρια.
Πίνακας 2. Κατηγορίες απλών και σύνθετων συνεισφορών
Απλές

α) Ανάρτηση συντονίστριας
β) Ανάρτηση συντονίστριας που εκπροσωπεί ομάδα
γ) Ανάρτηση συντονίστριας

Σύνθετες

α) Σχόλιο μαθητή προς όλους
β) Σχόλιο συντονίστριας προς μαθητή
γ) Σχόλιο μαθητή σε ανάρτηση συντονίστριας
δ) Σχόλιο μαθητή σε σχόλιο συντονίστριας
ε) Σχόλιο μαθητή σε ανάρτηση μαθητή
στ) Σχόλιο μαθητή σε σχόλιο μαθητή
ζ) Σχόλιο μαθητή προς δύο
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2ο ερώτημα: Σε τι συνίσταται η πυκνότητα της κοινωνικής παρουσίας και ποιες οι
επιδράσεις της στην ασύγχρονη επικοινωνία σε μικτό περιβάλλον μάθησης;
Στη συζήτηση εντοπίστηκαν 420 δείκτες κοινωνικής παρουσίας. Επειδή κάποιοι δεν
ταίριαζαν στις υπάρχουσες πτυχές δημιουργήθηκε η πτυχή «Χαρακτηριστικά της ιδιολέκτου
του μαθησιακού κοινού» με δείκτες τη χρήση αγγλικών, greeklish, engreek και ψηφιακού
λόγου. Υπερίσχυσε η αλληλεπιδραστική πτυχή (ανοιχτή επικοινωνία) με 159 δείκτες,
δηλαδή
37,86% επί του συνολικού αριθμού δεικτών. Η συναισθηματική πτυχή
(συναισθηματική έκφραση) ήταν επίσης αξιοσημείωτη με 117 δείκτες, δηλαδή 27,86% και
ακολουθούν η συνεκτική πτυχή με 75 δείκτες, δηλαδή 17,86% και η πτυχή της ιδιολέκτου με
69 δείκτες, δηλαδή 16,42%.
Στη συνέχεια καταμετρήσαμε τους δείκτες κοινωνικής παρουσίας ανά δραστηριότητα. Η
μεγαλύτερη πυκνότητα κοινωνικής παρουσίας βρέθηκε στη δραστηριότητας “Απαγγελίες”
όπου εντοπίστηκαν 140 δείκτες κοινωνικής παρουσίας, δηλαδή 33% επί του συνολικού
αριθμού δεικτών. Στο Σχήμα 2 παρατηρούμε ότι η πυκνότητα κοινωνικής παρουσίας και η
συμμετοχή ανά δραστηριότητα που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο επίπεδο ανάλυσης
(σελ.7) παρουσιάζουν ομοιομορφία ως προς την εναλλαγή των τιμών τους. Δηλαδή οι
δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας
κοινωνικής παρουσίας, αντίστοιχα οι δραστηριότητες που οι τιμές συνεισφορών τους
κυμαίνονται κοντά στον μέσο όρο παρουσιάζουν τιμές πυκνότητας κοινωνικής παρουσίας
που είναι κοντά στον μέσο όρο του συνόλου (83), ενώ δραστηριότητες με χαμηλή
συνεισφορά παρουσιάζουν και της χαμηλότερες τιμές πυκνότητας κοινωνικής παρουσίας.
Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η συνεισφορά της κάθε δραστηριότητας έχει ανάλογη σχέση
με την πυκνότητα κοινωνικής παρουσίας.
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Σχήμα 2. Κοινωνική παρουσία ανά δραστηριότητα
Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που επιδεικνύει πυκνότητα κοινωνικής παρουσίας
είναι το παρακάτω, το οποίο προέρχεται από τη δραστηριότητα “Απαγγελίες” που από
άποψη πυκνότητας ήταν στην πρώτη θέση:
“ηλια πολυ καλη η εργασια σου μου αρεσε πραγματικα...το μονο αρνητικο που βρηκα
ειναι οτι δεν μας εξηγεις τι συμβολιζει ο ποιητης με το φεγγαρι κατα τα αλλα μου αρεσε
πολυ και την βρηκα πολυ ευχαριστη :)))))))θα τα πουμε στην επομενη εργασια, μεχρι τοτε να
περνατε καλα :** bb gg wp”.
Η συνεισφορά αυτή έχει έξι δείκτες κοινωνικής παρουσίας:

κλητική προσφώνηση (“ηλια”)
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έπαινος (“πολυ καλη η εργασια σου μου αρεσε πραγματικα...”, “μου αρεσε
πολυ και την βρηκα πολυ ευχαριστη”)

μη συμβατικ κφραση συναισθ ματος με χρ ση ειδικ ν εικονιδ ων και
επαναληπτικ ς στ ξης (“:))))))) , :**”)

προφορικ τητα (“θα τα πουμε στην επομενη εργασια, μεχρι τοτε να περνατε
καλα”)

ψηφιακ ς λ γος (“bb gg wp”)

χιο μορ (“μεχρι τοτε να περνατε καλα”)
3ο ερώτημα: Με ποιους τρόπους μπορεί να επιδράσει ο συντονιστής της ασύγχρονης
επικοινωνίας στην ανάπτυξη της κοινωνικής παρουσίας;
α) διδακτική παρουσία και βαθμός συμμετοχής των μαθητών
Οι συνεισφορές της συντονίστριας ήταν περισσότερες στην πρώτη δραστηριότητα και το
σύνολο των συνεισφορών ήταν μεγαλύτερο στην ίδια δραστηριότητα. Βέβαια και στην τρίτη
δραστηριότητα που η μεσολαβήτρια είχε λίγες συνεισφορές, το σύνολο των συνεισφορών
αντίθετα ήταν σχεδόν όσο υψηλό ήταν στην πρώτη. Αυτό δείχνει ότι στην αρχή ήταν
χρήσιμος ο μεγάλος αριθμός συνεισφορών της μεσολαβήτριας για να προωθηθεί η
συμμετοχή των μαθητών, η οποία διατηρήθηκε για ένα διάστημα, αλλά μειώθηκε στις δύο
τελευταίες δραστηριότητες λόγω της επικείμενης λήξης του εγχειρήματος. Η συντονίστρια
στην πρώτη δραστηριότητα επεδίωξε με τα σχόλιά της να ενεργοποιήσει τους μαθητές κι
αφού είδε ότι το κατάφερε αποστασιοποιήθηκε και επανήλθε μόνο στην τελευταία
δραστηριότητα που το ενδιαφέρον ήταν μειωμένο.
β) κοινωνική παρουσία συντονίστριας – κοινωνική παρουσία συμμετεχόντων
Στις συνεισφορές της συντονίστριας υπήρχαν 23 δείκτες κοινωνικής παρουσίας και η
μεγαλύτερη πυκνότητα κοινωνικής παρουσίας παρουσιάστηκε στη δραστηριότητα
«ιστοριογραμμή» (15 δείκτες). Παρατηρούμε λοιπόν ότι η μεσολαβήτρια είχε έντονη
κοινωνική παρουσία στην πρώτη δραστηριότητα κι έδωσε έτσι το ερέθισμα στους μαθητές
να τη μιμηθούν. Έτσι, στη συνέχεια παρόλο που η ίδια δεν είχε, οι μαθητές εξακολούθησαν
να έχουν φτάνοντας στην τρίτη δραστηριότητα να έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα (113
δείκτες) λόγω της εξοικείωσής τους. Στην τελευταία δραστηριότητα που το ενδιαφέρον των
μαθητών είχε μειωθεί, η μεσολαβήτρια αυξάνοντας λίγο τους δείκτες, κατόρθωσε να υπάρξει
μια ικανοποιητική κοινωνική παρουσία και στους μαθητές.
γ) διδακτική παρουσία και κοινωνική παρουσία συμμετεχόντων
Από την αντιστοίχιση δεικτών της διδακτικής παρουσίας με δείκτες της κοινωνικής
παρουσίας, βρέθηκε ότι όντως η κατηγορία «Διευκόλυνση της συζήτησης» είναι αυτή που
περιέχει τις κοινωνικές πτυχές των συνεισφορών του δασκάλου που προωθούν τις
συνεισφορές του μαθητή οι οποίες παρουσιάζουν δείκτες κοινωνικής παρουσίας. Όσον
αφορά την κατηγορία «Σχεδιασμός και οργάνωση συζήτησης» διαπιστώθηκε ότι προωθεί
μόνο την εμφάνιση δεικτών της κατηγορίας «Ανοικτή επικοινωνία». Τέλος, η κατηγορία
«Διδακτική καθοδήγηση» προωθεί την εμφάνιση δεικτών των κατηγοριών «Ανοικτή
επικοινωνία» και «Συναισθηματική έκφραση». Χαρακτηριστικό παράδειγμα συσχετισμού
της διδακτικής με την κοινωνική παρουσία φαίνεται στο Σχήμα 3. Ο εκ μέρους του
καθηγητή «εντοπισμός των τομέων της συμφωνίας/διαφωνίας μεταξύ των μαθητών», η
«απεύθυνση ερωτήσεων» και η «παρουσίαση του περιεχομένου» τους βοηθά να «συνεχίσουν
τη συζήτηση», να «αναφερθούν στο περιεχόμενο των μηνυμάτων των άλλων», να
«εκφράσουν τη συμφωνία τους», να «χρησιμοποιήσουν την κλητική προσφώνηση»
προκειμένου να αντιπαρατεθούν ή να συμφωνήσουν, αλλά και να προβούν οι ίδιοι σε
«ερωτήσεις».
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Σχήμα 3. Ενδεικτικό απόσπασμα επίδρασης διδακτικής στην κοινωνική παρουσία

Συμπεράσματα
Αναφορικά με τη διακύμανση της διάδρασης στο συγκεκριμένο περιβάλλον ασύγχρονης
επικοινωνίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν (1 ο ερευνητικό ερώτημα),
αναδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής του συντονιστή προκειμένου να υπάρξει
κορύφωση της κοινωνικής παρουσίας, η οποία καθορίζει σε κρίσιμο βαθμό το βάθος της
διάδρασης.
Αναφορικά με την πυκνότητα της κοινωνικής παρουσίας και της επιδράσεις της στην
ασύγχρονη επικοινωνία σε μικτό περιβάλλον μάθησης (2ο ερευνητικό ερώτημα):
επισημαίνεται αναλογία ανάμεσα στο βάθος της διάδρασης και τον υψηλό βαθμό
συμμετοχής και την πυκνότητα της κοινωνικής παρουσίας. Το φαινόμενο μπορεί να
επιτευχθεί σε στιγμιότυπα κορύφωσης της διάδρασης.
Αναφορικά με τους συσχετισμούς κοινωνικής, διδακτικής παρουσίας και βαθμού
συμμετοχής (3ο ερευνητικό ερώτημα), αναδεικνύεται η έντονη επίδραση της διδακτικής
παρουσίας του συντονιστή στην κοινωνική παρουσία των μαθητών, αλλά επιπλέον,
σημαντικό ρόλο παίζει και η κοινωνική διάσταση της επικοινωνίας του μαζί τους.
Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης για την
κοινωνική διάσταση της μάθησης σε μικτά περιβάλλοντα, και το ρόλο του συντονιστή για
την ανάπτυξη τόσο του βαθμού συμμετοχής, όσο και της ίδιας της κοινωνικής παρουσίας.
Υποδεικνύουν τρόπους ανάπτυξης των δύο παραπάνω φαινομένων και στρατηγικές που θα
μπορούσε να υιοθετήσει ο συντονιστής της μικτής μάθησης προς αυτό το σκοπό. Περαιτέρω
έρευνα θα μπορούσε να αναδείξει συσχετισμούς της αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής
παρουσίας με τη γνωστική πτυχή του μοντέλου της ΚΔ.
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Γκουτσίδης Ιωάννης, Αντωνίου Παναγιώτης
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων φοιτητών απέναντι στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης (πλατφόρμα BigBlueButton), στο πλαίσιο
υποστήριξης της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως βασικό συμπέρασμα της αναφέρεται η θετική
στάση που εκδήλωσαν οι φοιτητές στην ενσωμάτωση της τηλεκπαίδευσης στην τυπική εκπαιδευτική
πρακτική, αλλά και το γεγονός ότι διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο,
ηλικία, συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
κ.ά.), παίζουν καθοριστικό ρόλο ως κριτήρια αποδοχής για την εφαρμογή των τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία,
διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό αντίστοιχων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, επικεντρωμένων στις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες του κάθε συμμετέχοντα.
Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, BigBlueButton

Εισαγωγή
Η εξάλειψη των διάφορων χωρικών και χρονικών περιορισμών που ενέχει η πρόσβαση στο
απαιτούμενο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό, προσέδωσε μεγάλη αξία στο Διαδίκτυο, ως ένα
μέσο με έντονη επιρροή στην προσέλκυση, στην παρακίνηση, και στη μάθηση των
εκπαιδευόμενων, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Bekele, 2010; Γκίκας, 2013).
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κάνοντας χρήση των υποδομών του Διαδικτύου,
ολοκληρώνεται με διάφορα εργαλεία και εφαρμογές λογισμικού, όπως αυτά των
τηλεδιασκέψεων. Από τεχνολογικής άποψης η τηλεδιάσκεψη θα μπορούσε να οριστεί ως η
αμφίδρομη, πολυμεσική (εικόνα, βίντεο, ήχος) και σε πραγματικό χρόνο, επικοινωνία,
μεταξύ δύο ή/και περισσότερων μερών, ανεξαρτήτως φυσικής τοποθεσίας (Moore &
Kearsley, 2012). Στην περίπτωση που η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται εντός ενός
οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν ενεργά σε ατομικές, αλλά και ομαδικές
δραστηριότητες, συνδράμοντας στη συνεργατική οικοδόμηση νέας γνώσης (Αντωνίου κ.α.,
2011).
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη
χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης, συμπεριλαμβάνονται η αποδέσμευση των συμμετεχόντων
από τους περιορισμούς της φυσικής τοποθεσίας, η μείωση του κόστους μετακίνησης, η
αμεσότητα μεταξύ των συμμετεχόντων χωρίς να βρίσκονται στην ίδια αίθουσα, ο
διαχειριστικός ρόλος που αναλαμβάνει πλέον ο εκπαιδευτής, ο οποίος μπορεί να επενδύσει
καλύτερα σε διαδικασίες ανατροφοδότησης, η πληθώρα των διαθέσιμων εκπαιδευτικών
εργαλείων κ.ά. (Arkorful & Abaidoo, 2014). Στον αντίποδα, η ανάγκη ευρυζωνικής
σύνδεσης με το Διαδίκτυο, η έλλειψη υποστήριξης από την πλευρά του εκπαιδευτή, η
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 357-368, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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γραμμή μάθησης του εκάστοτε εργαλείου τηλεδιάσκεψης, αλλά και ατομικά
χαρακτηριστικά, δυσχεραίνουν το έργο των συμμετεχόντων (Seeling, 2010; Ρωσσίου, 2010).
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η εξέταση τόσο της υπάρχουσας εμπειρίας των
συμμετεχόντων σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, όσο και οι
στάσεις που διαμόρφωσαν αναφορικά με το συγκεκριμένο εργαλείο, μετά την επαφή τους με
αυτό, σε ένα οργανωμένο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, επιχειρήθηκε ο
εντοπισμός των ατομικών χαρακτηριστικών που ενδέχεται να αποτρέψουν τους
συμμετέχοντες από την αποδοτική συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες με χρήση
παρόμοιων εργαλείων.

Η πλατφόρμα του BigBlueButton
Το BigBlueButton (BBB) είναι μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ανοικτού κώδικα, η οποία
σχεδιάστηκε πρωτίστως για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (BigBlueButton Inc., 2016a). Στοχεύει
κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους.
Με τη διανομή του λογισμικού υπό τους όρους της GNU Lesser General Public License (Free
Software Foundation Inc., 2014), οι οποίοι επιτρέπουν την ενσωμάτωσή του σε εκπαιδευτικές
ή εμπορικές εφαρμογές, επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση του συνολικού κόστους, σε
σχέση με αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά τηλεδιασκέψεων (Γεωργαλάς & Πολλάτος, 2011).
Ο παράγοντας του κόστους είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος, ειδικά στον χώρο
της εκπαίδευσης.
Οι χρήστες του BigBlueButton, μπορούν να συνδεθούν, μέσω ενός προγράμματος
πλοήγησης στο Διαδίκτυο (browser), σε μια συνεδρία τηλεδιάσκεψης ως θεατές, ως
συντονιστές, ή ως παρουσιαστές, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Ως θεατής, ένας χρήστης
μπορεί να μοιραστεί την κάμερα του Η/Υ του, να ζητήσει τον λόγο, να συνομιλήσει με
άλλους κ.ά. Με τον ρόλο του συντονιστή, ένας χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή/και να
απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα των υπόλοιπων συμμετεχόντων, να αποβάλλει
συμμετέχοντες από τη συνεδρία, να ορίσει έναν άλλο χρήστη ως ενεργό παρουσιαστή κ.λπ.
Ο παρουσιαστής – εκπαιδευτής, με τη σειρά του, μπορεί να μεταφορτώσει στην πλατφόρμα
τις αντίστοιχες διαφάνειες του και να διαχειριστεί την παρουσίαση του, να δώσει τον λόγο
σε κάποιον συμμετέχοντα κ.ά.
Μεταξύ των πλέον διαδεδομένων εργαλείων που προσφέρει η πλατφόρμα του
BigBlueButton, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης, είναι ο ασπροπίνακας, ο
διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας, το βίντεο, οι συνομιλίες φωνής και κειμένου κ.ά.
(Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013). Όλα αυτά τα εργαλεία βρίσκονται στη διάθεση του
παρουσιαστή – εκπαιδευτή, σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον, με στόχο την όσο το δυνατό
ακριβέστερη εξομοίωση παραδοσιακών εποπτικών μέσων που χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται σε περιβάλλοντα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ενώ τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το BigBlueButton αναπτύσσονται με εργαλεία
ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), οι συνδεόμενοι χρήστες,
βασίζονται σε πρόσθετο λογισμικό επί του προγράμματος για την πλοήγηση τους στο
Διαδίκτυο και το οποίο στηρίζεται στην τεχνολογία Adobe Flash (Adobe Systems Inc., 2014).
Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του λογισμικού, γίνεται προσπάθεια για υποστήριξη και της
τεχνολογίας HyperText Markup Language 5 (HTML5), με απώτερο στόχο οι συνδεόμενοι
χρήστες να μην δεσμεύονται από επιπλέον πρόσθετα, στα λογισμικά περιήγησης που
χρησιμοποιούν, αλλά τα τελευταία, να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη, κάνοντας
χρήση ανοικτών προτύπων (BigBlueButton Inc., 2015). Παρόλα αυτά, για λόγους
συμβατότητας με την πλειονότητα των προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο και

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

359

σύνδεσης με το BigBlueButton, ως πρώτη επιλογή, είθισται να χρησιμοποιείται η τεχνολογία
Flash (BigBlueButton Inc., 2016b).

Σχήμα 1. Περιβάλλον διεπαφής του BigBlueButton με τον χρήστη
Ο διακομιστής του BigBlueButton εκτελείται σε περιβάλλον Linux και μπορεί να
εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως τα επίσημα πακέτα εγκατάστασης της Ubuntu,
τον πηγαίο κώδικα, ή με την χρήση εικονικών μηχανών (The Linux Foundation, 2016;
Canonical Ltd., 2016).

Η έρευνα
Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις και στάσεις ενήλικων
εκπαιδευόμενων που χρησιμοποιήσαν, ως συμπληρωματική στην τυπική εκπαίδευση, τη
σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Σημασία της έρευνας
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιήθηκε για την υποστήριξη του μαθήματος
Παιδαγωγικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), στο πλαίσιο του Ετήσιου
Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), μέσω ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της πλατφόρμας του
BigBlueButton, αναφορικά με τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευόμενων, που
συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015
– 2016.
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Σημαντική παράμετρο, αποτέλεσε το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε ένα
δείγμα ήδη πτυχιούχων εκπαιδευόμενων, προερχόμενων από διάφορα επιστημονικά πεδία
και με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας στη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Το φύλο, η ηλικιακή διακύμανση, η συνάφεια με το
γνωστικό αντικείμενο, αλλά και η πρότερη εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, αποτελούν χαρακτηριστικά που χρήζουν μελέτης, για τον τρόπο με τον οποίο
επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αποδοχή καινοτόμων τεχνολογιών. Επιπλέον, οι
απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος, ήταν ήδη ενεργοί εκπαιδευτικοί ή έχουν
πολλές πιθανότητες να απασχοληθούν μελλοντικά στην εκπαίδευση και να κληθούν με τη
σειρά τους να κάνουν χρήση παρόμοιων εργαλείων. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί το
κατά πόσο οι συμμετέχοντες αυτοί ήταν δεκτικοί στην αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης.

Ερευνητικοί στόχοι
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, οι ερευνητικοί στόχοι, μπορούν να οριστούν ως εξής:
• διερεύνηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων σε προγράμματα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και
• καταγραφή των απόψεων και των στάσεων που διαμόρφωσαν οι συμμετέχοντες που
παρακολούθησαν το μάθημα Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ, χρησιμοποιώντας μια
πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, όπως το BigBlueButton.

Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξάγονται από τους προαναφερθέντες στόχους,
συνοψίζονται ως εξής:
1. Κατά πόσο θα ήταν δεκτικοί και διατεθειμένοι οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν, ως
εκπαιδευόμενοι, ή και ως εκπαιδευτές, παρόμοιες πλατφόρμες;
2. Υπήρχε σχέση εξάρτησης μεταξύ χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η ηλικία και η
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, στην χρήση και ενσωμάτωση μιας
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, όπως το BigBlueButton, στην εκπαιδευτική πράξη;
3. Διαφοροποιήθηκαν οι απόψεις και στάσεις των συμμετεχόντων, με προηγούμενη
εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ό, τι αφορά στην
υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη;

Περιγραφή του δείγματος
Για την επιλογή του δείγματος, εφαρμόστηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας (Cohen
et al., 2008).
Από το σύνολο του πληθυσμού των φοιτητών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο
παράρτημα των Σαπών Ροδόπης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, που ήταν 120
φοιτητές, το δείγμα αποτελούνταν από 40 φοιτητές. Οι όποιοι περιορισμοί στη συμμετοχή
του δείγματος οφείλονταν κυρίως στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στη λειτουργικότητα της
πλατφόρμας και των διαθέσιμων υποδομών, αλλά και στην ευελιξία της εξ αποστάσεως
σύγχρονης λειτουργίας της συνεδρίας. Από το σύνολο των 40, παρελήφθησαν 36
συμπληρωμένα ψηφιακά ερωτηματολόγια, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό συμμετοχής
90%.
Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 23 ήταν άνδρες και 13 γυναίκες, ποσοστά 64% και 36%
αντίστοιχα.
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Η ηλικιακή διακύμανση αποτέλεσε ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα του υπό μελέτη
δείγματος, αφού συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες ηλικίας από 24 έως και 49 ετών. Οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, στις οποίες από 21 έως 30 ετών, υπήρχαν 7 φοιτητές
(ποσοστό 19%), από 31 έως 40 ετών, 24 (ποσοστό 67%) και από 41 έως 50 ετών, υπήρχαν 5
φοιτητές (ποσοστό 14%).
Οι συμμετέχοντες, κατείχαν πτυχία πληθώρας επιστημονικών πεδίων και η συνάφεια με
το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και η εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, παρουσίαζε μεγάλη διακύμανση, δεδομένου ότι αρκετοί εξ αυτών, δεν είχαν
συχνή επαφή με τους Η/Υ και το Διαδίκτυο. Αναφορικά με την πρότερη συμμετοχή σε
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 27 εκ των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά
(ποσοστό 75%), έναντι 9 (ποσοστό 25%), που απάντησαν αρνητικά. Η κατανομή των
συμμετεχόντων ανάλογα με τον βασικό τίτλο σπουδών που διέθεταν, απεικονίζεται στον
πίνακα 1.
Πίνακας 1. Ειδικότητες συμμετεχόντων στην έρευνα
Ειδικότητα

Συχνότητα

Ποσοστό %

ΠΕ07: Γερμανικής Φιλολογίας

2

6,0

ΠΕ09: Οικονομολόγων

1

3,0

ΠΕ12: Μηχανικών

7

19,0

ΠΕ14: Γεωπόνων

3

8,0

ΠΕ17: Τεχνολόγων

9

25,0

ΠΕ18: Τεχνικών Ειδικοτήτων

4

11,0

ΠΕ19 – 20: Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ

10

28,0

Σύνολο

36

100,0

Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη διαμορφώθηκε κατάλληλα, ούτως
ώστε να συνάδει με τη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα (Μπράτιτσης κ.α., 2010;
Λιναρδής κ.α., 2011).
Οι ερωτήσεις ήταν δομημένες σε τρεις άξονες, αναφορικά με:
1. δημογραφικά στοιχεία,
2. εμπειρία χρήσης ΤΠΕ και προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
3. απόψεις και στάσεις σε ζητήματα σχετικά με την υποστήριξη του μαθήματος από την
πλατφόρμα του BigBlueButton.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επικεντρώνονται στα στοιχεία που συνελέγησαν
από τον τρίτο άξονα των ερωτήσεων. Στην κατηγορία αυτή υπήρχαν διχοτομικές ερωτήσεις
τύπου ναι/όχι, πολλαπλής επιλογής και διαβαθμισμένης επιλογής 5 βαθμίδων με την
απόλυτη συμφωνία/προθυμία να αντιπροσωπεύεται από την υψηλότερη βαθμίδα,
σύμφωνα με την κλίμακα Likert (Joshi et al., 2015).

Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων εξετάζεται σε δύο σκέλη. Αρχικά, παρουσιάζονται αυτούσια
τα αποτελέσματα, χωρίς να συνυπολογίζονται επιμέρους ατομικά χαρακτηριστικά. Στο
δεύτερο σκέλος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα που αφορούν στην
εκδήλωση θετικών στάσεων για τις επιμέρους ερωτήσεις. Στα αποτελέσματα παρουσιάζεται
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το ποσοστό των συμμετεχόντων που απάντησαν «Πάρα πολύ» ή «Πολύ», στην εκάστοτε
ερώτηση και το κάθε ποσοστό αναλύεται περαιτέρω με βάση τα ατομικά, κατά περίπτωση,
χαρακτηριστικά.

Ανάλυση ανεξάρτητη από ατομικά χαρακτηριστικά
Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων
απαντήσεων των συμμετεχόντων, αναφορικά με τις απόψεις τους ως προς τη χρήση της
πλατφόρμας του BigBlueButton, στην εκπαιδευτική πράξη.
Πίνακας 2. Απόψεις για το BigBlueButton
Ερώτηση

ΣΑ

Σ

ΟΣ/ΟΔ

Δ

ΔΑ

Η χρήση του BigBlueButton στην
εκπαιδευτική πράξη…
Είναι απαραίτητη για τη βελτίωση
3
15
15
3
0
του μαθησιακού αποτελέσματος
Μπορεί να υποκαταστήσει την
1
8
11
13
3
παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη
Απαιτεί περισσότερο χρόνο
3
16
11
6
0
προετοιμασίας από τον εκπαιδευτή
ΣΑ = Συμφωνώ απόλυτα, Σ = Συμφωνώ, ΟΣ/ΟΔ = Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ,
Δ = Διαφωνώ, ΔΑ = Διαφωνώ απόλυτα

Η χρήση της πλατφόρμας για τις ανάγκες βελτίωσης της εκπαιδευτικής πράξης, βρήκε
τους μισούς συμμετέχοντες (ποσοστό 50%) να συμφωνούν, αλλά και ένα ποσοστό 42,67%,
ουδέτερο. Το ενδεχόμενο να υποκατασταθεί η παραδοσιακή διδασκαλία από μια
πλατφόρμα όπως το BigBlueButton, βρήκε περίπου το 30,55%, των ερωτηθέντων ουδέτερο,
το 44,44% να διαφωνεί και το 25%, να εκφράζει σύμφωνη γνώμη. Επιπρόσθετα, ένα ποσοστό
52,78% έδειξε να συμφωνεί με την άποψη ότι η χρήση μιας πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων
στην εκπαιδευτική πράξη, απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας από την πλευρά του
εκπαιδευτή, σε αντίθεση με το 16,67% που διαφώνησε και το 30,55%, το οποίο εμφανίστηκε
ουδέτερο.
Αναφορικά με τις στάσεις που εκδήλωσαν οι συμμετέχοντες, στη χρήση και ενσωμάτωση
του BigBlueButton, στην εκπαιδευτική πράξη, οι ερωτήσεις αφορούσαν τόσο στην εξέταση
από την πλευρά του εκπαιδευόμενου, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή. Πιο
αναλυτικά, 4 χαρακτηριστικές ερωτήσεις που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο, παρουσιάζονται
στον πίνακα 3.
Πίνακας 3. Ερωτήσεις στάσεων απέναντι στο BigBlueButton
Κωδικός Ερώτησης
Q/7-2-1
Q/7-2-2
Q/7-2-3

Ερώτηση
Ως εκπαιδευόμενος/η, θα ήσασταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσετε το
BigBlueButton, για κάποια επιμόρφωσή σας;
Ως εκπαιδευόμενος/η, θα ήσασταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσετε το
BigBlueButton, για τη συνεργασία σας με άλλους εκπαιδευόμενους;
Ως εκπαιδευτής/τρια, θα ήσασταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσετε το
BigBlueButton, για τη διεξαγωγή μαθημάτων;
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Ως εκπαιδευτής/τρια, θα ήσασταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσετε το
BigBlueButton,
για
την
ανάπτυξη
ομαδο-συνεργατικών
δραστηριοτήτων από τους/τις μαθητές/τριές σας;

Q/7-2-4

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των απαντήσεων που απεικονίζονται στον
πίνακα 4, ένα ποσοστό 69,44% δήλωσε πρόθυμο να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα στο
πλαίσιο κάποιας επιμόρφωσης του και το 61,11%, ότι θα τη χρησιμοποιούσε για
συνεργατικές δραστηριότητες, με άλλους εκπαιδευόμενους. Τα αντίστοιχα ποσοστά των
συμμετεχόντων που δήλωσαν ουδετερότητα επί του θέματος, ανήλθαν σε 27,78% και 33,33%,
αντίστοιχα.
Στην περίπτωση του/της εκπαιδευτή/-τριας, σε ποσοστά 58,33% και 52,78%, οι
συμμετέχοντες δήλωσαν προθυμία στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας, τόσο για τη
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής πράξης, όσο και για τις όποιες συνεργατικές δραστηριότητες,
δύνανται να οργανωθούν. Αντίστοιχα, οι ουδέτερες στάσεις κυμάνθηκαν σε ποσοστά 38,89%
και 41,67%. Τέλος, από το σύνολο των συμμετεχόντων, κανένας από αυτούς δεν εκδήλωσε
απόλυτα αρνητική στάση.
Πίνακας 4. Στάσεις απέναντι στο BigBlueButton
Κωδικός Ερώτησης

ΠΠ

Π

Ι

Λ

Κ

Q/7-2-1

12

13

10

1

0

Q/7-2-2

10

12

12

2

0

Q/7-2-3

9

12

14

1

0

Q/7-2-4

8

11

15

2

0

ΠΠ = Πάρα πολύ, Π = Πολύ, Ι = Ίσως, Λ = Λίγο, Κ = Καθόλου

Ανάλυση σε συνάρτηση με ατομικά χαρακτηριστικά
Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα του πίνακα 4 και συνυπολογίζοντας τους
παράγοντες του φύλου, της ηλικίας, της συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο και της
πρότερης εμπειρίας σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και τον τρόπο με
τον οποίο τα ατομικά αυτά χαρακτηριστικά επιδρούν στη διαμόρφωση των αντίστοιχων
στάσεων, παρατηρείται μια σχετική διαφοροποίηση.
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Σχήμα 2. Θετικές στάσεις ανάλογα με το φύλο
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του σχήματος 2, οι συμμετέχοντες που εκδήλωσαν
θετική στάση στη χρήση της πλατφόρμας ως εκπαιδευόμενοι ανήλθαν σε ποσοστό περίπου
69%, ανεξαρτήτως φύλου. Ενώ για τους άνδρες συμμετέχοντες τα ποσοστά ήταν σχεδόν ίδια
και στις υπόλοιπες ερωτήσεις, οι γυναίκες παρουσιάστηκαν πιο επιφυλακτικές σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας του BigBlueButton, όσο και στη χρήση
της τελευταίας από την πλευρά του εκπαιδευτή/τριας. Μάλιστα στην περίπτωση των
ομαδικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές τους, το ποσοστό των γυναικών που εξέφρασε
θετική στάση στην πρώτη ερώτηση, μειώθηκε περισσότερο από το μισό στην τελευταία.
Σε μια προσπάθεια συνδυαστικής εξέτασης των αποτελεσμάτων και ειδικά αυτών του
σχήματος 2, παρατηρήθηκε μια σχετική ανεξαρτησία μεταξύ των επιμέρους ατομικών
χαρακτηριστικών. Στα αποτελέσματα του σχήματος 3, παρουσιάζονται οι ειδικότητες των
συμμετεχόντων σε συνδυασμό με το φύλο. Διάφορες ειδικότητες όπως αυτές των Μηχανικών
(ΠΕ12), των Τεχνικών Ειδικοτήτων (ΠΕ18) και της Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ (ΠΕ19 & ΠΕ20),
οι απόφοιτοι των οποίων φέρουν εγγενώς μια σχετική συνάφεια με τις ΤΠΕ, στην υπό
μελέτη περίπτωση έχουν μεγάλο ποσοστό συμμετοχής γυναικών. Το γεγονός ότι οι γυναίκες
συμμετέχουσες εκδήλωσαν πιο επιφυλακτικές στάσεις απέναντι στην πλατφόρμα του
BigBlueButton έναντι των ανδρών, δεν φαίνεται να σχετίζεται με την συνάφεια τους με το
γνωστικό αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα
με τις ανωτέρω ειδικότητες ανέρχονταν σε 9, από το σύνολο των 13, ή ποσοστό 69,2%.

Σχήμα 3. Ειδικότητες συμμετεχόντων σε συνδυασμό με το φύλο
Η ηλικιακή διακύμανση, ως μέτρο σύγκρισης, ανέδειξε επίσης το γεγονός ότι οι
συμμετέχοντες μεταξύ 31 και 40 ετών ήταν πιο σταθεροί στις απόψεις τους για ολόκληρο το
φάσμα των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας του BigBlueButton, όπως απεικονίζεται στο
σχήμα 4. Εκδήλωσαν θετική στάση τόσο ως εκπαιδευόμενοι, όσο και ως εκπαιδευτές. Σε ό, τι
αφορά τις ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες που μπορούν να οργανωθούν κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, ένα ποσοστό περίπου 60%, εκδήλωσε θετική στάση.
Αντιθέτως, η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 21 και 30 ετών παρουσίασε μια σχετική δυσπιστία στην
περίπτωση οργάνωσης ομαδο-συνεργατικών δραστηριοτήτων μέσω του BigBlueButton από
την πλευρά του εκπαιδευτή. Ομοίως, η ομάδα μεταξύ 41 και 50 ετών, εκδήλωσε αντίστοιχη
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συμπεριφορά στην εκτέλεση ομαδο-συνεργατικών δραστηριοτήτων, αυτή τη φορά από την
πλευρά του εκπαιδευόμενου.

Σχήμα 4. Θετικές στάσεις ανάλογα με την ηλικία
Από το σχήμα 5 προκύπτει ότι σε ό, τι αφορά στη συνάφεια των συμμετεχόντων με το
γνωστικό αντικείμενο, όσοι εξ αυτών ανήκαν στις κατηγορίες ΠΕ19 και ΠΕ20
(Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ), εκδήλωσαν θετική στάση έναντι της πλατφόρμας, σε μεγαλύτερο
ποσοστό, σε σχέση με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν αντίστοιχη συνάφεια, σε όλες τις
ερωτήσεις που τέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι έχοντες συνάφεια με την επιστήμη της
Πληροφορικής, εκδήλωσαν θετική στάση σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των ερωτήσεων,
έναντι ποσοστού 52,86%, όσων δεν διέθεταν συνάφεια.

Σχήμα 5. Θετικές στάσεις ανάλογα με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του σχήματος 6, οι συμμετέχοντες με πρότερη
εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εκδήλωσαν θετική
στάση απέναντι στην πλατφόρμα του BigBlueButton ήταν σαφώς περισσότεροι, σε σχέση με
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όσους δεν διέθεταν πρότερη εμπειρία. Αναλυτικότερα, το ποσοστό των συμμετεχόντων που
είχε συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκδήλωσε
θετικότερη στάση, κατά μέσο όρο 67,60%, στο σύνολο των ερωτήσεων. Το αντίστοιχο
ποσοστό των συμμετεχόντων που δεν είχε ανάλογη συμμετοχή κατά το παρελθόν, ανήλθε σε
38,86%.

Σχήμα 6. Θετικές στάσεις ανάλογα με την εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα

Συμπεράσματα
Πληθώρα ατομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, ενδέχεται να λειτουργήσει
αποτρεπτικά στην αποδοτική συμμετοχή τους, σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες
(Κυρμά & Μαυροειδής, 2015). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τεχνοφοβία και
η γενικότερη αντίσταση σε νεωτερισμούς, ως απόρροια έλλειψης ψηφιακού γραμματισμού,
η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων στον χειρισμό Η/Υ, καθώς επίσης και η χαμηλή
παρακίνηση, ως χαρακτηριστικό το οποίο επηρεάζει τη μάθηση ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού
πλαισίου και μεθόδων ή εργαλείων (Παπαπαναγιώτου κ.α., 2011; Venkatesh et al., 2014).
Όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, λοιπά χαρακτηριστικά όπως
το φύλο, η ηλικία, η συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο και η πρότερη εμπειρία σε
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενδέχεται να εντείνουν τα αισθήματα
ανασφάλειας των συμμετεχόντων.
Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δύναται, υπό προϋποθέσεις, να παρέχει
εμπειρίες μάθησης με μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής, αυξάνει την ευελιξία των εκπαιδευτικών
διαδικασιών και ταυτόχρονα ορίζει ρόλους με περισσότερες διαστάσεις για τους
εμπλεκόμενους. Βασική προϋπόθεση για την αποδοτική αξιοποίηση των εργαλείων και των
μεθόδων που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
αποτελεί η διαμόρφωση θετικών στάσεων για τα εργαλεία αυτά, από όλες τις πλευρές
(Johnson, 2010).
Στην παρούσα έρευνα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκδήλωσε συγκρατημένα
θετικές στάσεις στην αξιοποίηση μιας πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, όπως το BigBlueButton,
αποτέλεσμα που συνάδει με αντίστοιχες έρευνες που έχουν εκπονηθεί στη χώρα μας τα
προηγούμενα χρόνια (Μουζάκης & Μπαλαούρας, 2007; Αντωνίου κ.α., 2011). Το
συμπέρασμα αυτό έρχεται να υποστηρίξει την αργή αλλά σταθερή αύξηση σε ό, τι αφορά
στη δεκτικότητα των συμμετεχόντων, τόσο από την πλευρά του εκπαιδευόμενου, όσο και
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από αυτή του εκπαιδευτή, στην ενσωμάτωση πλατφορμών τηλεδιασκέψεων στην
εκπαιδευτική πράξη. Παράλληλα, καταδεικνύεται το στάδιο ωρίμανσης, στο οποίο έχουν
περιέλθει πλέον διάφορες πρακτικές και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις
συνειδήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε σε δείγμα φοιτητών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο
παράρτημα των Σαπών Ροδόπης. Όπως γίνεται αντιληπτό, η διενέργεια αυτής, σε μια
ευρύτερη κλίμακα, όπως για παράδειγμα, σε όλα τα παραρτήματα του εν λόγω
Προγράμματος ανά τη χώρα, θα προσέδιδε μεγαλύτερο κύρος στα όποια ευρήματα και κατ’
επέκταση, τα εξαγόμενα συμπεράσματα, θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικά και θα μπορούσαν,
ίσως, να γενικευτούν.
Επιπρόσθετα, η παράλληλη χρήση εργαλείων ποιοτικού χαρακτήρα, για τη συλλογή των
δεδομένων (π.χ. συνέντευξη), θα βοηθούσε στις προφανείς ανάγκες εμβάθυνσης, αναφορικά
με τις στάσεις των συμμετεχόντων, με δεδομένη τη φύση των υπό μελέτη ερωτημάτων.
Τέλος, η ενσωμάτωση μιας πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, όπως το BigBlueButton και σε
άλλες θεματικές ενότητες, με δεδομένη τη συνειδητοποίηση του απαιτούμενου σχετικού
πλεονεκτήματος, θα είχε ιδιαίτερη αξία προς διερεύνηση (Roblyer, 2009).
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Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Μέθοδος
Επιμόρφωσης Δασκάλων: Στάσεις και Απόψεις
Παναγιώτης Θωμάδης
panagiwtisthomadis@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να καταγράψει τόσο μέσα από τη θεωρία όσο και από την
έρευνα τις στάσεις και τις απόψεις των δασκάλων σε θέματα επιμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα την
επιμόρφωση με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό έγινε τόσο
βιβλιογραφική έρευνα σε τομείς που αφορούν την Εκπαίδευση των Ενηλίκων, την Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση αλλά και την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Παράλληλα έγινε έρευνα μέσω
ερωτηματολογίου, που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς, ώστε να καταγραφούν οι στάσεις και οι απόψεις
τους στο κομμάτι που αφορά την Επιμόρφωση αλλά και την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως τρόπο
εφαρμογής της. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στα ερωτήματα που τέθηκαν.
Λέξεις κλειδιά: Δάσκαλοι, επιμόρφωση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις στάσεις και τις απόψεις των
εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα των Δασκάλων (ΠΕ70) σε θέματα που αφορούν την
επιμόρφωσή τους στα πλαίσια της εξέλιξής τους σαν επαγγελματίες, καθώς και τη στάση και
τις απόψεις τους αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέθοδο επιμόρφωσής
τους.
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν βασικό πυλώνα του σχολείου και η ποιότητα της
εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εκείνους. Επομένως η συνεχής επαγγελματική
εξέλιξή τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας για ανώτερο επίπεδο παιδείας
(Day, 2003). Αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι έρχεται να καλύψει η επιμόρφωση σε μια
εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και στην οποία η επιμόρφωση είναι πιο
αναγκαία από ποτέ, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά
στο ρόλο του (Ματθαίου, 1999).
Άλλωστε η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από πολλές απόψεις
ελλιπής (έκταση, διάρκεια, πρακτική άσκηση) με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η
συμπληρωματική εκπαίδευση σε πολλούς τομείς (Σκίκος κ.α., 2010). Αυτό γίνεται ακόμα πιο
επιβεβλημένο στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα
στην αποφοίτηση του εκπαιδευτικού από τη σχολή του έως την εξάσκηση του επαγγέλματός
του (Νάσαινας, 2010).
Φυσικά τόσο η αρχική κατάρτιση όσο και η επιμόρφωση θα πρέπει να έχει ως κύριους
άξονες τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης (μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολείο,
κοινωνία) ώστε η επιμόρφωση να αντιμετωπίζεται «ως αντικείμενο εκπαιδευτικών αλλαγών
αλλά και ως μοχλός εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών» (Μαυρογιώργος, 2009).
Τόσο η αρχική κατάρτιση όσο και η επιμόρφωση είναι μέρη του ευρύτερου συνόλου της
συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού (Παπαναούμ, 2005). Η επιμόρφωση
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 369-380, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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είναι μια διαδικασία που μπορεί ο εκπαιδευτικός να την ακολουθήσει είτε μόνος του είτε σε
συλλογικό επίπεδο. Ωστόσο η αυτοεπιμόρφωση από μόνη της δεν φτάνει για να καλυφθούν
όλες οι ανάγκες και επομένως καλό είναι να υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεχούς
επιμόρφωσης κι επαγγελματικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς (Κιουλάνης, 2008).
Άλλωστε τους εκπαιδευτικούς απασχολούν πάρα πολύ θέματα που αφορούν σύγχρονες
παιδαγωγικές θεωρίες, θέματα συμπλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης, χρήσης νέων
τεχνολογιών, εκπαιδευτικών αλλαγών σε διάφορους τομείς καθώς και θέματα πρακτικής
άσκησης. Στους λόγους αυτούς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τη διαφορετική
κατάρτιση που έχουν οι εκπαιδευτικοί καθώς τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν από
τμήμα σε τμήμα και από ειδικότητα σε ειδικότητα (Νάσαινας, 2010).
Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών αλλά η αποτελεσματικότητα αυτής της επιμόρφωσης. Παρ’ όλο που οι
εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στην επιμόρφωση, αμφισβητούν πολλές φορές
την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας
της, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.
(Σκίκος κ.α., 2010).
Επιπλέον η επιμόρφωση μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά και στο κομμάτι που
αφορά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία θεσπίστηκε τα τελευταία χρόνια
αλλά βρήκε δυσκολίες στην εφαρμογή της (Σοφού & Διερωνίτου, 2015).
Η επιμόρφωση λοιπόν πρέπει να είναι κομμάτι της εθνικής εκπαιδευτικής στρατηγικής,
ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να συνδέεται με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, ενώ θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τόσο τις παλιές όσο και τις καινούργιες τάσεις ολόκληρης της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον οι επιμορφωτικές ανάγκες θα πρέπει να
διαμορφώνονται με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε
κοινωνικές ανάγκες, ενώ παράλληλα με την επιμόρφωση θα πρέπει να γίνεται πιστοποίηση
των γνώσεων των εκπαιδευτικών, ώστε να αποδεικνύεται η ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέρει (Σκίκος κ.α., 2010).

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέθοδος επιμόρφωσης
Με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε τους διάφορους τρόπους διδασκαλίας και
μάθησης κατά τους οποίους ο διδάσκοντας βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο, δηλαδή σε
απόσταση, από τον μαθητή (Κιουλάνης, 2008). Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά τη δεκαετία του 1970 ενώ καθιερώθηκε επίσημα το 1982 (Λιοναράκης, 2006). Το
βασικό στοιχείο που την διαφοροποιεί από την κλασσική μάθηση είναι το γεγονός πως δεν
υπάρχουν γεωγραφικοί ή χρονικοί περιορισμοί καθώς η απόσταση δεν αποτελεί πια φυσικό
εμπόδιο (Παγγέ, 1999).
Η ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ διακρίνεται σε Ασύγχρονη, Σύγχρονη και Μεικτή. Η
πρώτη αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου σε διαφορετικό
χρόνο ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται. Η Σύγχρονη εκπαίδευση παρέχει τη
δυνατότητα άμεσης και ταυτόχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσω ήχου, εικόνας
και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τον γεωγραφικό χώρο, ενώ η Μεικτή
συνδυάζει τις δύο αυτές μεθόδους μαζί με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
(Αναστασιάδης, 2016).
Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει ως συνέπεια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να διαφέρει αρκετά
σε πολλά σημεία με την παραδοσιακή διδασκαλία τόσο όσο αφορά τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, όπως και τη μεθοδολογία, τα μέσα υλοποίησης και το εκπαιδευτικό
υλικό που χρησιμοποιεί (Λιοναράκης, 1999; Κιουλάνης, 2008; Holmberg, 2000; Roblyer,
2009).
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ) προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επιμόρφωση
καθώς δημιουργεί ελαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η
ΕξΑΕ είναι εξίσου αποτελεσματική μέθοδος επιμόρφωσης. Ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος
καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι η έλλειψη διαπροσωπικής επικοινωνίας που υπάρχει σε
σύγκριση με την παραδοσιακή επιμόρφωση δρα αρνητικά στο τελικό αποτέλεσμα (Κωστίκα,
2004).
Ωστόσο πολλές από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να είναι επιτυχής η
επιμόρφωση μπορεί να τις καλύψει η ΕξΑΕ σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδικτύου
(Μιχαηλίδης, 1999). Μάλιστα σε πολλές χώρες του εξωτερικού ένας σημαντικός αριθμός
ατόμων έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία
(Ματθαίου, 1996).
Στη χώρα μας μόνο κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορα προγράμματα
εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου σε περιορισμένη κλίμακα, τα οποία ωστόσο έχουν
να επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Με τη διάδοση των νέων
τεχνολογιών και του διαδικτύου τα προγράμματα αυτά έχουν πολλές προοπτικές
ανάπτυξης, ενώ οι περισσότερες δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη δεξιοτήτων
στις Τ.Π.Ε. πράγμα όμως που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία μιας εύκολης στη
χρήση πλατφόρμας, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτομα που δεν διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις (Αντωνίου, 2008).
Άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί να βοηθήσει η ΕξΑΕ είναι η επιμόρφωση
εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε απομονωμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (Αποστολάκης
κ.α., 2008) ή η εφαρμογή μεθόδων δημιουργικής μάθησης στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και γενικά στην εκπαίδευση ενηλίκων (Κιουλάνης κ.α., 2014).
Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και μια άλλη μορφή της ΕξΑΕ που έχει αρχίσει να
χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, τα web-based seminars (webinars) τα οποία είναι
σεμινάρια, διαλέξεις ή απλές παρουσιάσεις που διενεργούνται στον παγκόσμιο ιστό με τη
χρήση του Διαδικτύου, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης
από απόσταση μεταξύ του παρουσιαστή και των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο.
Αυτού του είδους τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε διάφορες πλατφόρμες και έχουν να
επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα ειδικά όσο αφορά τις γεωγραφικές, κοινωνικές
οικονομικές και υλικοτεχνικές ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας
(Παπαδάκης κ.α., 2014).

Προσδιορισμός του θέματος και μεθοδολογία
Σκοπός της έρευνας
Είναι προφανές λοιπόν ότι η ΕξΑΕ προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα που
αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο όπως είπαμε για να είναι επιτυχές ένα
πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ορισμένα στοιχεία. Πριν γίνει
λοιπόν η οποιαδήποτε προσπάθεια επιμόρφωσης θα πρέπει οι διοργανωτές της να έχουν
μεριμνήσει ώστε να λάβουν υπόψη τους τις στάσεις, τις απόψεις και τις επιθυμίες των
εκπαιδευτικών τους οποίους θα επιμορφώσουν.
Η παρούσα έρευνα λοιπόν προσπάθησε να καταγράψει και να διερευνήσει τις απόψεις
μιας κατηγορίας εκπαιδευτικών, των Δασκάλων (ΠΕ70) σε θέματα επιμόρφωσης και πιο
ειδικά ποια είναι η στάση τους απέναντι στην Εξ αποστάσεως επιμόρφωση (απόψεις,
εμπειρία, λόγοι συμμετοχής ή όχι, επιθυμητή θεματολογία, κ.α.).
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Επιλογή ερευνητικής μεθόδου
Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την παρούσα έρευνα ήταν η διαδικτυακή εμπειρική έρευνα
με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση αλλά και τη συμμετοχή σε
αυτή. Πιο συγκεκριμένα ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε, αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και απαντήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πιο
συγκεκριμένα από εν ενεργεία Δασκάλους. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις
σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ανοιχτές και κλειστές
ερωτήσεις αλλά και ερωτήσεις διαβαθμισμένης πενταβάθμιας κλίμακας Likert.

Δείγμα και διαδικασία χορήγησης ερωτηματολογίου
Στην έρευνα συμμετείχαν 107 εκπαιδευτικοί. Η επιλογή των υποκειμένων δεν έγινε με βάση
κάποια συστηματική μέθοδο δειγματοληψίας αλλά ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Το
ερωτηματολόγιο προωθήθηκε συστηματικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα
εκπαιδευτικά φόρα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε ατομικά από κάθε
εκπαιδευτικό χωρίς την παρουσία κάποιου συνεντεύκτη ενώ ο χρόνος που απαιτούνταν για
την ολοκλήρωσή του ήταν περίπου 15 λεπτά. Η διαδικασία χορήγησης των
ερωτηματολογίων διήρκησε περίπου 1 μήνα (22 Φεβρουαρίου 2016 - 24 Μαρτίου 2016) ενώ
πριν από αυτή είχε δοκιμαστεί η σαφήνεια του ερωτηματολογίου πιλοτικά σε μικρό αριθμό
(δέκα τυχαία επιλεγμένων) εκπαιδευτικών που με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στην
τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.

Ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας και αποτελούνταν από τρία διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονταν
ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος (φύλο, ηλικία,
επαγγελματική κατάσταση και εμπειρία, επιπλέον σπουδές). Στο δεύτερο μέρος
περιλαμβάνονταν ειδικές ερωτήσεις που αφορούσαν τις στάσεις και τις απόψεις των
εκπαιδευτικών απέναντι στην επιμόρφωση (συμμετοχή, είδος σεμιναρίων, θεματολογία,
επιθυμίες, αίτια που εμποδίζουν τη συμμετοχή). Το τρίτο μέρος περιλάμβανε ειδικές
ερωτήσεις που ανίχνευαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την Εξ αποστάσεως
επιμόρφωση (αποτελεσματικότητα, λόγοι επιλογής, αιτίες απόρριψης, συμμετοχή σε τέτοιου
είδους προγράμματα). Οι ερωτήσεις ήταν κυρίως κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής,
ερωτήσεις επιλογής με βάση την πενταβάθμια κλίμακα Likert κ.τ.λ.) για την ποσοτική
μέτρηση ορισμένων χαρακτηριστικών, αλλά υπήρχαν και ερωτήσεις πιο ανοιχτού τύπου για
καταγραφή ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης
Για την ανάλυση των δεδομένων που αντλήθηκαν από την έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος της
περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Η στατιστική επεξεργασία των κωδικοποιημένων
απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
SPSS (Version 23) αλλά και του προγράμματος Microsoft Excel (κυρίως στον τομέα
δημιουργίας των γραφημάτων). Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στην ομάδα στην
οποία έγινε η έρευνα και οι μετρήσεις.
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Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 107 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο
συγκεκριμένα Δάσκαλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ70) εκ των οποίων οι 29 (27,1%) ήταν
άνδρες και οι 78 (72,9%) γυναίκες. Όσο αφορά τα ηλικιακά δεδομένα της ομάδας που
συμμετείχε στην έρευνα η πλειοψηφία άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 24-35 ετών (54,2%) ενώ η
ηλικιακή ομάδα 36-45 ετών κατέλαβε ποσοστό 20,6%, η ομάδα 46-55 ετών κατέλαβε το 24,3%
και τέλος η ομάδα 56-65 κατέλαβε μόλις το 0,9%.
Όσο αφορά την προϋπηρεσία και τη διδακτική εμπειρία των συμμετεχόντων το 31,8%
είχε από 1 έως 5 χρόνια προϋπηρεσίας, το 24,3% είχε από 6 έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας, το
26,2% από 11 έως 20 χρόνια και το 17,8% είχε πάνω από 21 χρόνια διδακτικής εμπειρίας.
Όσο αφορά την επαγγελματική κατάσταση και τη μορφή εργασίας η πλειοψηφία (69,2%)
ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί ενώ οι υπόλοιποι (30,8%) εργάζονταν ως αναπληρωτές.
Όσο αφορά το κομμάτι των επιπλέον σπουδών το 40,2% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι
είναι κάτοχοι κάποιου Μεταπτυχιακού Διπλώματος ενώ μόλις το 4,5% δήλωσαν ότι είναι
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Επιπλέον το 13,1% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι
κάτοχος και δεύτερου πτυχίου. Τέλος σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (47,7%)
δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τα ΠΕΚ να
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση από τους φορείς διοργάνωσης (αφορούσε προαιρετικά
προγράμματα και όχι την υποχρεωτική επιμόρφωση) και το περιεχόμενο να επικεντρώνεται
κυρίως σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς
και σε θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή.
Απόψεις και στάσεις σε θέματα επιμόρφωσης
Το δεύτερο κομμάτι του ερωτηματολογίου αφορούσε τις στάσεις και τις απόψεις των
εκπαιδευτικών απέναντι στην Επιμόρφωση. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη χρησιμότητα ή
όχι παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τη συντριπτική πλειοψηφία (98,1%) να
απαντά θετικά. Η αιτιολόγηση της συγκεκριμένης επιλογής κατά τους συμμετέχοντες έχει να
κάνει με το γεγονός πως είναι απαραίτητη η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση του διδακτικού
έργου λόγω των ραγδαίων κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών που υφίστανται, καθώς
και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τα είδη των σεμιναρίων που έχουν παρακολουθήσει οι
εκπαιδευτικοί με βάση τον φορέα διεξαγωγής τους. Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι
εκπαιδευτικοί μπορούσαν να επιλέξουν πάνω από 1 απαντήσεις. Έτσι λοιπόν την πρώτη
θέση με ποσοστό 79,4% κατέλαβαν τα σεμινάρια που διοργανώνουν οι σχολικοί σύμβουλοι,
ακoλούθησαν με μικρή διαφορά (72,9%) τα σεμινάρια που διοργανώνουν διάφοροι
πανεπιστημιακοί φορείς ενώ στην τρίτη θέση με ποσοστό 63,6%
βρίσκονταν τα
επιστημονικά συνέδρια και στην τέταρτη θέση με ποσοστό 43% τα εξ αποστάσεως σεμινάρια
επιστημονικών φορέων. Τις δύο τελευταίες θέσεις κατέλαβαν τα προαιρετικά σεμινάρια του
πρώην Π.Ι. και τα άλλα σεμινάρια του πρώην Π.Ι. με ποσοστά 27,1% και 18,7% αντίστοιχα.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να πουν πόσο σημαντική είναι για
αυτούς η βεβαίωση παρακολούθησης / χορήγηση τίτλου σπουδών που λαμβάνουν από
τέτοιου είδους σεμινάρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την πλειοψηφία των
ερωτηθέντων η βεβαίωση είναι αρκετά έως πολύ σημαντική. Πιο αναλυτικά το 27%
απάντησε πάρα πολύ, το 25,2% πολύ και το 30,8% αρκετά. Αντίθετα μόλις το 12,1% και το
4,5% απάντησαν λίγο ή καθόλου στην ίδια ερώτηση αντίστοιχα.
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Έπειτα ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να διαλέξουν ποιες χρονικές περιόδους
προτιμούν για να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα. Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμάει να επιμορφώνεται στην αρχή (67,3%) ή κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς (69,2%) ενώ αρκετά λιγότεροι (31,8%) δήλωσαν ότι
προτιμούν να επιμορφώνονται στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου. Όσο για την
επιμόρφωση κατά τη διάρκεια των διακοπών μόλις το 20,6% απάντησε θετικά στην
κατηγορία αυτή.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν
να παρακολουθούν τέτοιου είδους προγράμματα. Στην συγκεκριμένη ερώτηση ζητήθηκε
από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν δύο συγκεκριμένους λόγους ενώ είχαν και τη
δυνατότητα να προσθέσουν και δικούς τους. Ο πρώτος λόγος είχε να κάνει με την
ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής. Στη συγκεκριμένη ερώτηση η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο συγκεκριμένος λόγος είναι πάρα
πολύ ή πολύ σημαντικός (61,7% και 31,8% αντίστοιχα), ενώ μόλις το 5,6% και το 0,9% τον
αξιολόγησε ως αρκετά ή λιγότερο σημαντικό λόγο για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα.
Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης αφορούσε τη συμμετοχή για λόγους επαγγελματικής
εξέλιξης. Στην συγκεκριμένη ερώτηση είχαμε τα εξής ποσοστά. Το 19,6% απάντησε πάρα
πολύ, το 31,8% πολύ, το 29% αρκετά, το 8,4% λίγο και το 11,2% καθόλου. Τέλος αξίζει να
αναφέρουμε ορισμένους λόγους που πρόσθεσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί όπως την
ενημέρωση για συγκεκριμένα θέματα, το προσωπικό τους ενδιαφέρον, την καινοτομία και
τις νέες πρακτικές , την αλληλεπίδραση με συναδέλφους και τη μοριοδότηση.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν τη σημαντικότητα
κάποιων κριτηρίων συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και να προσθέσουν
και τα δικά τους κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο που αξιολόγησαν ήταν η σχέση του
περιεχομένου του επιμορφωτικού προγράμματος με τις πρακτικές ανάγκες του σχολείου. Η
συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή το 85,1% των ερωτηθέντων αξιολόγησε ως πολύ ή πάρα
πολύ μεγάλη τη σημασία αυτού του κριτηρίου για τη συμμετοχή τους σε κάποιο
πρόγραμμα., ενώ το 12,1% την αξιολόγησαν ως αρκετά σημαντική και μόλις το 2,8% ως
λιγότερο σημαντική. Όσο αφορά το επόμενο κριτήριο δηλαδή την συμβολή των
επιμορφωτικών προγραμμάτων σε μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη από το σύνολο των
απαντήσεων το 20,6% και το 31,8% απάντησαν πάρα πολύ και πολύ αντίστοιχα, ενώ το
32,7% απάντησε αρκετά, το 6,5% λίγο και το 8,4% καθόλου. Τα κριτήρια που πρόσθεσαν οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είχαν να κάνουν με το προσωπικό τους ενδιαφέρον, τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους, την ενημέρωση και τη μοριοδότηση.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τους λόγους που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες
για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Οι κύριοι λόγοι που
καλούνταν να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί ήταν η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η
δεύτερη η μη επαρκής πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή τέτοιων
προγραμμάτων. Επιπλέον είχαν και τη δυνατότητα να προσθέσουν και κάποιο δικό τους
λόγο. Όσο αφορά την έλλειψη ελεύθερου χρόνου το 59,4% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι
είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικός λόγος που λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια
επιμόρφωσης, ενώ το 22,4% δήλωσε ότι είναι αρκετά σημαντικός λόγος, το 12,1% λιγότερο
σημαντικός και το 5,6% δήλωσε ότι δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα. Όσο αφορά το δεύτερο
σκέλος, δηλαδή τη μη επαρκή πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή τέτοιων
προγραμμάτων τα πράγματα ήταν μοιρασμένα. Πιο συγκεκριμένα το 9,3% των
ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος, το 23,4% πολύ σημαντικός,
το 36,4% αρκετά σημαντικός, το 22,4% λιγότερο σημαντικός και το 8,4% καθόλου
σημαντικός.
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Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως σχεδόν το 1/3 των ερωτηθέντων (36,4%) πρόσθεσε
στις απαντήσεις του το υψηλό κόστος και τους οικονομικούς λόγους ως αιτία που το
εμποδίζει να παρακολουθήσει τέτοιου είδους προγράμματα, ενώ σε μικρότερο βαθμό
εμποδίζουν τη συμμετοχή λόγοι όπως η απόσταση από τον τόπο διεξαγωγής, η οργάνωση
και η ποιότητα των σεμιναρίων που πολλές φορές κρίνεται ως χαμηλή και ανεπαρκής,
καθώς επίσης και οι οικογενειακές υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν κάθε πότε θεωρούν
απαραίτητη τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια αυτά. Οι επιλογές ήταν τρεις. Οι
περισσότεροι (39,8%) επέλεξαν μία φορά το χρόνο, ενώ το 34,3% προτίμησε να επιλέξει την
επιμόρφωση κάθε φορά που προκύπτει μια καινοτομία. Τέλος το 25,9% θεώρησε απαραίτητη
την συμμετοχή του σε σεμινάρια κάθε τρίμηνο.
Στην ερώτηση με ποιους τρόπους θα επιλέγατε να επιμορφωθείτε τα αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν όπως δείχνει το Σχήμα 1.

Σχήμα 1: Ερώτηση 15 – Ποιον από τους τρόπους θα επιλέγατε για να επιμορφωθείτε;
Αξίζει σε αυτή την ερώτηση να επισημάνουμε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες
επέλεξαν τα σεμινάρια μικρής διάρκειας ή τα εξ αποστάσεως σεμινάρια, ενώ ένα μικρότερο
ποσοστό επέλεξε τα σεμινάρια που γίνονται εντός του εργασιακού χώρου. Αντίθετα μόνο
ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 3,7% επέλεξε τη μέθοδο της αυτοεπιμόρφωσης ως
ενδεδειγμένο τρόπο επιμόρφωσης.
Έπειτα δόθηκε στους συμμετέχοντες μια σειρά από θέματα και τους ζητήθηκε να
επιλέξουν πια από αυτά τους ενδιαφέρουν. Την πρώτη θέση κατέλαβαν θέματα σχετικά με
τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί καθώς το 90,7%
των συμμετεχόντων απάντησε ότι τους ενδιαφέρουν τέτοιου είδους θέματα. Στη δεύτερη
θέση βρίσκονταν θέματα σχετικά με την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση με ποσοστό
87,9% και έπονταν με ελάχιστη διαφορά θέματα σχετικά με την παραβατικότητα, με
προβλήματα συμπεριφοράς κ.λπ. καθώς και θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα στην
εκπαίδευση, με ποσοστό 86,9%. Προγράμματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση
φαίνεται πως ενδιαφέρουν λιγότερους εκπαιδευτικούς καθώς θετικά απάντησε το 57% των
συμμετεχόντων ενώ λιγότεροι από τους μισούς (48,6%) απάντησαν ότι ενδιαφέρονται για
προγράμματα σχετικά με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Σχήμα 2).
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Σχήμα 2: Ερώτηση 16 – Ποια θέματα επιμόρφωσης σας ενδιαφέρουν;
Τέλος αν και δόθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσθέσουν και δικά τους
θέματα στα οποία θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν λίγες
σε αριθμό με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξάγουμε επιπλέον συμπεράσματα.
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Το τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε ερωτήσεις που
αφορούσαν τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την Εξ Αποστάσεως
Επιμόρφωση. Σε πρώτη φάση ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν σε ποιο
βαθμό χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους τις νέες τεχνολογίες. Από τις απαντήσεις
φαίνεται ότι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις νέες
τεχνολογίες καθώς το 33,6% απάντησε πάρα πολύ, το 43,9% πολύ, το 19,6% αρκετά και μόνο
το 1,9% και 0,9% απάντησε λίγο ή καθόλου.
Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
είναι εξίσου αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Όπως φαίνεται από το Σχήμα
3 η πλειοψηφία δίνει θετική απάντηση στο ερώτημα αυτό.
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Σχήμα 3: Ερώτηση 18 – Θεωρείτε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την
επιμόρφωση των δασκάλων είναι εξίσου αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες
μεθόδους;
Στην ερώτηση για το αν η μη άμεση επαφή στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια
δρα αρνητικά στην προσπάθεια επιμόρφωσης οι απόψεις είναι μοιρασμένες. Πιο
συγκεκριμένα το 13,1% θεωρεί ότι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ενώ το 33,6% θεωρεί
ότι η μη άμεση επαφή δρα λίγο αρνητικά. Αρκετά αρνητικά θεωρεί ότι δρα το 28% των
ερωτηθέντων, πολύ αρνητικά απάντησε το 19,6% και πάρα πολύ αρνητικά το 5,6% . Ίσως τα
αποτελέσματα αυτά να επηρεάζονται από το γεγονός πως το εκπαιδευτικό σύστημα στη
χώρα μας σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιεί την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο
διδασκαλία, αφού κατά τα άλλα οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θεωρούν εξίσου
αποτελεσματική την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα
επέλεγαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέθοδο επιμόρφωσής τους. Όπως φαίνεται στο
Σχήμα 4 δόθηκαν συγκεκριμένοι λόγοι τους οποίους οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να
αξιολογήσουν.

Σχήμα 4 : Ερώτηση 20 – Για ποιο λόγο θα επιλέγατε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως
μέθοδο επιμόρφωσης;
Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί
θα επέλεγαν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση είναι η αδυναμία μετακίνησης (90,6%) καθώς
και το ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρουν τέτοιες δράσεις. Μοιρασμένες ήταν οι απόψεις
ως προς την εξατομικευμένη διδασκαλία που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα καθώς το
51,4% των συμμετεχόντων αξιολόγησαν τον συγκεκριμένο λόγο θετικά ενώ το κομμάτι της
οργάνωσης μάλλον θεωρείται μικρότερης σημασίας καθώς λιγότεροι από τους μισούς
(43,9%) απάντησαν θετικά.
Από την άλλη πλευρά στην ερώτηση για ποιο λόγο δεν θα επιλέγατε την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση ως μέθοδο επιμόρφωσης τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν
παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.
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Σχήμα 5 : Ερώτηση 20 – Για ποιο λόγο δε θα επιλέγατε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ως μέθοδο επιμόρφωσης;
Φαίνεται λοιπόν πως ο βασικός λόγος που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην
συμμετοχή σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης είναι το οικονομικό κόστος που
πολλές φορές έχουν αυτά καθώς σχεδόν 3 στους 4 (73,8%) αξιολογεί θετικά τον
συγκεκριμένο λόγο, ενώ ακολουθεί η έλλειψη χρόνου σε ποσοστό 36,4%. Αντίθετα η μη
επαρκής γνώση χειρισμού του υπολογιστή δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό
ανασταλτικό παράγοντα πλέον για τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα καθώς
μόνο το 12,1% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά σε αυτό το κομμάτι.
Σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως 1 στους 3 εκπαιδευτικούς (33,6%) που συμμετείχαν
στην έρευνα δήλωσαν πως έχουν κατά το παρελθόν συμμετάσχει σε προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούσαν κυρίως την εκπαίδευση στις νέες
τεχνολογίες, την ειδική αγωγή, την ψυχολογία, τις εξειδικευμένες μεθόδους διδασκαλίας και
τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Φυσικά οι λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων ειδών είχαν να
κάνουν κυρίως με το προσωπικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων καθώς και με τη
θεματολογία του προγράμματος.

Συμπεράσματα
Γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί και
πιο συγκεκριμένα οι δάσκαλοι, διάκεινται θετικά απέναντι σε επιμορφωτικά προγράμματα,
θεωρώντας τα μάλιστα απαραίτητα, ενώ φαίνεται να έχουν και μια αρκετά θετική στάση
απέναντι στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση, διατηρώντας ωστόσο και κάποιες μικρές
επιφυλάξεις.
Η θετική στάση τους απέναντι στην επιμόρφωση βασίζεται τόσο σε εσωτερικά (βελτίωση
στον επαγγελματικό χώρο, προσωπικό ενδιαφέρον, ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις)
όσο και σε εξωτερικά κίνητρα (μοριοδότηση) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Το γεγονός
μάλιστα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ της συχνής επιμόρφωσης με μικρής διάρκειας
σεμινάρια αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που συνηγορεί στην θετική στάση απέναντι στην
επιμόρφωση. Από την άλλη πλευρά βεβαίως ανασταλτικοί παράγοντες στη συμμετοχή
αποτελεί η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, το οικονομικό κόστος, η μετακίνηση, το περιεχόμενο
και η δομή τέτοιων προγραμμάτων που πολλές φορές χαρακτηρίζονται ανεπαρκή.
Κάποια από αυτά τα προβλήματα αλλά και τις απαιτήσεις μπορεί να τις καλύψει η εξ
αποστάσεως επιμόρφωση καθώς διαθέτει ευελιξία, ακολουθεί τους προσωπικούς ρυθμούς
και κερδίζει χρόνο και χρήμα από μετακινήσεις. Από την άλλη πλευρά ωστόσο τέτοια
προγράμματα κοστίζουν ακριβά για τους εκπαιδευόμενους ενώ η μη άμεση επαφή με τον
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διδάσκοντα πολλές φορές δρα ανασταλτικά στη συμμετοχή τους σε αυτό. Αυτό βέβαια δεν
ισχύει πάντα καθώς υπάρχουν πλέον αρκετά προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης τα
οποία διατίθεται δωρεάν π.χ. Σεμινάρια Ιστοχώρου Eκπαιδευτικών Kυκλάδων
(http://moodle.epyna.eu/), Δικτυακός τόπος online σεμιναρίων σχετικά με τις ΤΠΕ
(http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/) κ.ά. Ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρονται είναι
πιθανότατα το γεγονός ότι δεν είναι ευρέως διαδεδομένα.
Ενθαρρυντικό ωστόσο είναι το γεγονός πως ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων είχε
συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε προγράμματα ΕξΑΕ οπότε φαίνεται ότι πιθανό να
υπάρχει μια τάση προς τον τομέα αυτό.
Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω του μικρού δείγματος της έρευνας καθώς
και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε (ερωτηματολόγιο με τη χρήση του διαδικτύου) τα
αποτελέσματα δε θα πρέπει να γενικευτούν με απόλυτη βεβαιότητα. Για κάτι τέτοιο θα
χρειαζόταν έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα και χρονική διάρκεια και ίσως με πιο
εξειδικευμένες ερωτήσεις (όπως για παράδειγμα μεγαλύτερες συσχετίσεις, γεωγραφική
κατανομή των εκπαιδευτικών κ.τ.λ.), κάτι που λόγω των χρονικών και οικονομικών
περιορισμών δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. Όλα αυτά θα μπορούσαν να
διερευνηθούν σε μελλοντική έρευνα.
Ωστόσο σε κάποιο βαθμό η παρούσα εργασία μπορεί να μας δώσει κάποιες γενικές
κατευθύνσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα
παρόμοιων
ερευνών αποτελεί θετικό στοιχείο όσο αφορά την εγκυρότητα των
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
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Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στο
Δημοτικό Σχολείο: Μία Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα
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2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης που αφορά σε μια ακολουθία μαθημάτων δομημένων
βάσει του μοντέλου ανεστραμμένης διδασκαλίας (flipped classroom) στο μάθημα της Γεωγραφίας σε
ένα Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Το δείγμα ήταν 17 μαθητές της Στ’ τάξης ενώ το μάθημα υποστηρίχτηκε
από την πλατφόρμα Edmodo. Στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί η συμμετοχή των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία, η εξέλιξη της γνωστικής τους επίδοσης, ο βαθμός συμβολής της στη
μεταγνωστική τους επίγνωση και οι αντιλήψεις του για την μέθοδο της ανεστραμμένη διδασκαλίας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να ενταχτεί στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, ενισχύοντας την συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. Η μαθησιακή διαδικασία
αξιολογήθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες μαθητές. Παράλληλα, ο συνδυασμός παραδοσιακών και
ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων, της εργασίας στο σπίτι και στην τάξη, ατομικών και
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, συνέβαλε στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων ανώτερων
επιπέδων της ταξινομίας του Bloom, στην ενεργό μάθηση, στην κατανόηση δυσνόητων εννοιών και
στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Λέξεις κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, Edmodo, Γεωγραφία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή
Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση βιώνεται από
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Τα μέχρι πρότινος παραδοσιακά παιδαγωγικά
μοντέλα δεν μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία με τρόπους που να έχουν νόημα
για τους μαθητές. Το χάσμα ανάμεσα στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές εκτός σχολείου και πώς
μαθαίνουν στο σχολείο οδηγεί στην πλήξη, στην παθητικότητα και, εντέλει, έχει
περιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα (Roehl et al., 2013). Η κυριότερη αιτία του
χάσματος αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) εφαρμόζονται αποσπασματικά από τους εκπαιδευτικούς και στο πλαίσιο της
παραδοσιακής διδασκαλίας. Μια σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ
για να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν την
διδασκαλία τους, να δομήσουν φύλλα εργασίας για τους μαθητές τους και να φέρουν εις
πέρας τα διοικητικά τους καθήκοντα, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο την παθητικότητα
των μαθητών τους (Jimoyiannis & Komis, 2007).
Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέες μορφές διδασκαλίας, οι οποίες επωφελούνται
από την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να παρέχουν ικανοποιητικά μαθησιακά
αποτελέσματα. Μια διδακτική προσέγγιση που έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής
είναι το μοντέλο ανεστραμμένης διδασκαλίας (flipped classroom). Σύμφωνα με τη ανεστραμμένη
προσέγγιση, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις θεωρητικές έννοιες μιας ενότητας του
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 381-392, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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μαθήματος πριν τη διδασκαλία στην τάξη. Έτσι απελευθερώνεται χρόνος, π.χ. κατά τη
διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες εφαρμογής των γνώσεων, κριτικής διερεύνησης, εμβάθυνσης και επίλυσης
προβλημάτων. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός δεν έχει το ρόλο του φορέα γνώσης αλλά
καθοδηγεί και υποστηρίζει τους μαθητές του στην υλοποίηση δραστηριοτήτων.
Υπάρχουν πλήθος ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που επιβεβαιώνουν τις βελτιωμένες
επιδόσεις των φοιτητών με τη χρήση του ανεστραμμένου μοντέλου σε σύγκριση με την
παραδοσιακή διδασκαλία (Liebert, 2016˙ Albert & Beatty, 2014˙ Hung, 2014˙ Little, 2015), τη
βαθύτερη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών και εφαρμογή τους σε πρακτικό επίπεδο
(Tanner & Scott, 2015) καθώς επίσης την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου
(Zainuddin & Attaran, 2015˙ Gilboy et.al., 2015). Από την άλλη μεριά, οι κριτικές για το
ανεστραμμένο μοντέλο εστιάζονται στην πιθανότητα κάποιοι μαθητές να έρχονται
απροετοίμαστοι στη τάξη (Gilboy et.al., 2015˙ Howitt & Pegrum, 2015˙ Ford, 2015˙ Siegle,
2014), στο ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους
μαθητές (Howitt & Pegrum, 2015˙ Zainuddin & Attaran, 2015˙ Fraga & Harmon, 2015), στο
ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου προϋποθέτει επάρκεια σε υλικοτεχνικό
εξοπλισμό (Fraga & Harmon, 2015˙ Ching et al., 2005). Τέλος, μια μερίδα εκπαιδευτικών,
αδυνατεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να
είναι αποτελεσματικές στην τάξη (Howitt & Pegrum, 2015˙ Bergmann & Sams, 2012).
Η βιβλιογραφική επισκόπηση δεν εντόπισε έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του
μοντέλου της ανεστραμμένης διδασκαλίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή του αντικειμένου της Γεωγραφίας έγινε για δύο
βασικούς λόγους:
α) Είναι από τα πρώτα αντικείμενα που αξιοποίησαν εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη
μάθηση (Τζιμογιάννης κ.α., 2002). Σύμφωνα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Διδακτικής
της Γεωγραφίας (Κατσίκης 1999, σ.118), οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες
συλλογής, οργάνωσης και ερμηνείας πληροφοριών, ώστε να επιτύχουν ενισχυμένη
γεωγραφική αντίληψη και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ του
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
β) Υπάρχει πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στο
Αποθετήριο Φωτόδεντρο, που μπορεί να υποστηρίξει την αντιστροφή της διδασκαλίας και
την εργασία των μαθητών στο σπίτι.
Ο σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν διττός:
1. Ο σχεδιασμός μια ολοκληρωμένης διδακτικής ακολουθίας-παρέμβασης για το
μάθημα της Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού, διάρκειας 15 μαθημάτων, σύμφωνα με το
μοντέλο της αντεστραμμένης διδασκαλίας.
2. Η μελέτη της συμμετοχής και ενεργοποίησης των μαθητών, καθώς και των
απόψεων που είχαν μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης για το μοντέλο της
ανεστραμμένης διδασκαλίας και την εφαρμογή του στο μάθημα της Γεωγραφίας.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
•
Μπορεί να ενταχθεί το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση; Σε ποιο βαθμό ενίσχυσε ή προώθησε την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Γεωγραφίας;
•
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, στη φάση προετοιμασίας στο σπίτι μέσω της
πλατφόρμας Edmodo (αντιστροφή τάξης), επιτρέπει την κατάκτηση των ανώτερων
γνωστικών επιπέδων της ταξινομίας Bloom;
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Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων μαθητών για τη
μέθοδο της ανεστραμμένης διδασκαλίας;

Θεωρητικό πλαίσιο
Το μοντέλο ανεστραμμένης διδασκαλίας αποτελεί μία νέα μέθοδο διδασκαλίας, η οποία
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της μεικτής μάθησης (Bishop & Verleger, 2013˙ Tucker, 2012).
Παράλληλα, η ανεστραμμένη διδασκαλία στηρίζεται στις θεωρητικές αρχές της ενεργού
μάθησης. Εννοιολογικά, η ενεργός μάθηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει
διαδικασίες, οι οποίες "εμπλέκουν τους μαθητές στο να κάνουν πράγματα και να σκέπτονται τα
πράγματα που κάνουν" (Bonwell & Eison, 1991). Αυτός ο ευρύς, αλλά ευρέως αποδεκτός
ορισμός συνδέει την ενεργό μάθηση με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μάθησης,
διδακτικών στρατηγικών, μεθόδων διδασκαλίας και με κάθε παιδαγωγική προσέγγιση που
έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει ή να αναπτύξει τη σκέψη των μαθητών κατά τη διάρκεια της
μαθησιακής διαδικασίας. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι συζητήσεις της ομάδας, μελέτες
περίπτωσης, συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλήματος κ.λπ.
Η ενεργός μάθηση μπορεί να αναλυθεί και να αποτυπωθεί καλύτερα, στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, εάν συνδεθεί με την ταξινομία του Bloom (1984). Στην
ταξινομία αυτή αναδεικνύονται και συσχετίζονται τα χαμηλότερα με τα υψηλότερα και τα
πιο απλά με τα πιο σύνθετα επίπεδα της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών. Οι
εκπαιδευόμενοι οδηγούνται από την γνώση μιας έννοιας στην κατανόησή της και έπειτα
στην εφαρμογή αυτής της έννοιας σε νέες καταστάσεις. Στην συνέχεια, ο μαθητής αφού έχει
κατανοήσει το γνωστικό περιεχόμενο, μπορεί να αναλύσει καταστάσεις και επιπτώσεις που
δεν αναγράφονται, να συνθέσει νέα γνώση με τα γνωστικά στοιχεία που ήδη γνωρίζει και
τέλος, να διατυπώσει αξιολογικές κρίσεις.
Ένα από τα οφέλη του μοντέλου ανεστραμμένης διδασκαλίας είναι ότι οι μαθητές, στο
πλαίσιο της τάξης, έχουν περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ανώτερων επιπέδων
σκέψης, κάτω από την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με τη συνεργασία-υποστήριξη
από ομότιμους. Οι διαλέξεις στην τάξη, που συχνά περιορίζονται στην παρουσίαση των
βασικών εννοιών μιας ενότητας και απαντούν στα χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων της
γνωστικής ταξινομίας Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001), αντικαθίστανται από
δημιουργικές, διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη μάθηση και
την επίτευξη ανώτερων γνωστικών επιπέδων. Οι μαθητές χρησιμοποιούν κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό από το σπίτι και εξοικειώνονται με το μαθησιακό περιεχόμενο ενώ
ενισχύεται ο μαθησιακός χρόνος στην τάξη (Berrett, 2012).

Σχεδιασμός της παρέμβασης
Δομή και οργάνωση
Η δομή της παρέμβασης και της αντιστροφής της διδασκαλίας δείχνεται στο Σχήμα 1. Για
την υποστήριξη των μαθητών χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα
Edmodo, που είναι εύχρηστη για τους μικρούς μαθητές, διαθέτει χαρακτηριστικά
κοινωνικής δικτύωσης και είναι δωρεάν. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, αφού
δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, να εγγράψει και να συγκροτήσει τις ομάδες
μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η αίσθηση της μαθητικής κοινότητας, όπου η
έννοια της τάξης εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς όμως το αυστηρό, χρονικό και χωρικό της
πλαίσιο. Τόσο οι μαθητές όσο και ο εκπαιδευτικός μπορούν να αναρτήσουν υλικό σχετικό
με το μάθημα. Η επισύναψη του υλικού μπορεί να είναι ένα αρχείο (βίντεο, εικόνα, κείμενο)
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από τον υπολογιστή ή υπερσύνδεσμοι από το Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η
δυνατότητα ενός σύντομου σχολιασμού. Όλες οι αναρτήσεις τοποθετούνται με χρονολογική
σειρά και φαίνονται πάντα στην αρχική σελίδα του χρήστη.
Το περιεχόμενο κάθε ενότητας στην πλατφόρμα Edmodo ήταν οργανωμένο σε Θεματικά
Κέντρα (ΘΚ), στα οποία οι μαθητές καλούνταν να συμμετέχουν αναζητώντας πρόσθετο
υλικό, συνομιλώντας μεταξύ τους ή συντάσσοντας ένα σχετικό κείμενο (Σχήμα 2). Τα ΘΚ
αρθρώνονταν γύρω από ένα ή περισσότερα ερωτήματα, τα οποία κινητοποιούσαν μεν τους
μαθητές, αλλά, παράλληλα, η διαδικασία αυτή ήταν ένας τρόπος για να ελέγχεται και να
σταθμίζεται σε ποιο βαθμό η εστίαση του μαθητή στο συγκεκριμένο ΘΚ συνδεόταν με την
ανταπόκρισή του στις δραστηριότητες ανωτέρου επιπέδου (4ο, 5ο και 6ο επίπεδο κατά
Bloom).

Πρώτο βήμα: Πριν την τάξη
Αρχικά, οι μαθητές, από το σπίτι, θα έπρεπε να έχουν επισκεφτεί τις προηγούμενες ημέρες
την ηλεκτρονική πλατφόρμα Edmodo και να μελετήσουν το υλικό που είχε αναρτηθεί από
την εκπαιδευτικό. Το υλικό αυτό ήταν μία παρουσίαση με το υλικό της ενότητας του
μαθήματος για το εκάστοτε κεφάλαιο, σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του
Προγράμματος Σπουδών (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2011). Η παρουσίαση συνοδευόταν και
ενισχυόταν με διαδραστικές εφαρμογές από το αποθετήριο Φωτόδεντρο και με
οπτικοακουστικό υλικό από άλλες διαδικτυακές πηγές (Σχήμα 2). Η έκταση του υλικού
προετοιμασίας των μαθητών ήταν τέτοια ώστε η παρακολούθησή του να μην απαιτεί χρόνο
περισσότερο από 20 λεπτά.

Σχήμα 1. Δομή και οργάνωση των ανεστραμμένων μαθημάτων
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Δεύτερο βήμα: Στην τάξη
Συνήθως, η διδακτική ώρα στην τάξη περιλάμβανε δραστηριότητες συνεργατικής
διερεύνησης των μαθητών μέσω υπολογιστών ταμπλέτας. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε 6
ομάδες. Όλες οι ομάδες εστίαζαν σε ένα επιμέρους θέμα, το οποίο προτείνονταν από τη
διδάσκουσα και συνδεόταν με τα ζητούμενα του ΦΕ. Κάθε ομάδα, έπρεπε να αναρτά τις
πληροφορίες που εντόπιζε, στην πλατφόρμα Edmodo, δίνοντας έτσι την δυνατότητα και
στις υπόλοιπες ομάδες να δουν και να σχολιάσουν το υλικό. Με αυτό τον τρόπο επετεύχθη η
συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας αλλά και των ομάδων μεταξύ τους (Σχήμα 3).

Σχήμα 2. Τα θεματικά κέντρα και το αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό

Σχήμα 3. Συνεργασία των μαθητών στην τάξη
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Στη συνέχεια, ο κάθε μαθητής έπρεπε να συμπληρώσει ατομικά το ΦΕ της ενότητας. Τόσο
τα Θ.Κ. όσο και οι μαθησιακές δραστηριότητες μέσω των υπολογιστών είχαν ως στόχο να
προετοιμάσουν τους μαθητές προς την επίλυση των δραστηριοτήτων στα ΦΕ. Η ατομική
συμπλήρωση των ΦΕ είχε διάρκεια περίπου 25 λεπτά.

Τρίτο βήμα: Ολοκλήρωση
Μετά τη συμπλήρωση του ΦΕ από τους μαθητές, ακολουθούσε συζήτηση στην τάξη. Σε αυτό
το σημείο επιλύονταν τυχόν απορίες και προβληματισμοί των μαθητών. Παράλληλα,
παρουσιαζόταν η καινούρια γνώση από τους ίδιους τους μαθητές, αξιοποιώντας τις
δραστηριότητες του ΦΕ. Μέσα από γόνιμο διάλογο οι μαθητές εξέφραζαν τον τρόπο σκέψης
τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας, η εκπαιδευτικός
έκανε σύνδεση με το επόμενο μάθημα της Γεωγραφίας, με την μορφή αυθόρμητων και
απροσχεδίαστων ερωτημάτων ξεκινώντας από τον τίτλο και το φωτογραφικό υλικό της
επόμενης ενότητας. Κύριος στόχος ήταν η κινητροδότηση των μαθητών να επισκεφτούν την
πλατφόρμα Edmodo και να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες προετοιμασίας από το σπίτι.

Μεθοδολογία έρευνας
Σχεδιασμός της έρευνας και συμμετέχοντες
Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2015-2016. Το δείγμα αποτελούνταν από 17 μαθητές, 11
αγόρια και 6 κορίτσια, της Στ΄ Τάξης ενός Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου της ευρύτερης
αστικής περιοχής στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε τη φάση της
διδακτικής παρέμβασης που διήρκεσε από τον μήνα Ιανουάριο και μέχρι τον Μάρτιο. Στο
διάστημα αυτό έγιναν 15 παρεμβάσεις σε αντίστοιχες ενότητες του μαθήματος της
Γεωγραφίας με το μοντέλο ανεστραμμένης διδασκαλίας. Προηγήθηκε μια φάση
προετοιμασίας, το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με το
μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας και να μάθουν να χειρίζονται με ευκολία την
ηλεκτρονική πλατφόρμα Edmodo. Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν δύο φορές την
εβδομάδα, όπως σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και είχαν διάρκεια μιας
διδακτικής ώρας κάθε φορά (45 λεπτά).

Συλλογή δεδομένων
Η ποιοτική μέθοδος κρίθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων, καθώς ο
ερευνητής εστίαζε όχι στη γενίκευση του φαινομένου/προβληματισμού αλλά στην ανάλυσή
του εις βάθος (Creswell, 2011). Τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη
συλλογή δεδομένων ήταν τρία:
α) Δημοσιεύσεις και συνομιλία των μαθητών: Οι δημοσιεύσεις (posts) και τα σχόλια των
μαθητών (comments) στην πλατφόρμα Edmodo αποτέλεσαν την πηγή δεδομένων
συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία αντιστροφής της μαθησιακής διαδικασίας. Οι
μαθητές έγραφαν σε φυσική γλώσσα και εκφράζονταν αυθόρμητα (είτε λεκτικά είτε με
ανάρτηση υλικού) ανάλογα με την προβληματική κάθε θέματος, γεγονός που προσδίδει στις
αναρτήσεις τους αυθεντικότητα και γνησιότητα (Creswell, 2011). Στην παρούσα έρευνα
εντοπίστηκαν το σύνολο των αναρτήσεων και σχολιασμών που πραγματοποίησε κάθε
μαθητής ξεχωριστά, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός συμμετοχής του στη διαδικασία της
μάθησης.
β) Ατομικά Φύλλα Εργασίας: Τα φύλλα εργασίας ήταν συνδεδεμένα με την προεργασία
των μαθητών στο Edmodo και συμπληρώθηκαν από τους μαθητές σε κάθε διδακτική
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ενότητα (15 συνολικά). Αποτέλεσαν την κύρια πηγή συλλογής πληροφοριών της
μαθησιακής διαδικασίας καθώς βοήθησαν να αποτυπωθεί η γνωστική εξέλιξη κάθε μαθητή.
Κάθε ΦΕ περιλάμβανε έξι (6) ερωτήσεις-δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι
οποίες ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (Anderson &
Krathwohl, 2001). Οι δραστηριότητες 1ου επιπέδου Bloom, αφορούσαν στην ανάκληση
βασικών σημείων και εννοιών του εκάστοτε μαθήματος. Οι δραστηριότητες του 2ου επίπεδου
κατά Bloom, απαιτούσαν από τους μαθητές να οργανώσουν, να ταξινομήσουν τις
πληροφορίες που είχαν και να ανταποκριθούν σε μια πρωτοβάθμια διερεύνηση της
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα στη φύση. Οι ασκήσεις του 3ου επίπεδου ωθούσαν
τους μαθητές σε μια δευτεροβάθμια μελέτη της ανθρώπινης δράσης στο περιβάλλον με το
να προχωρήσουν στην ερμηνεία της και στην πρόβλεψη των συνεπειών της. Οι
δραστηριότητες 4ου επιπέδου αξιολογούσαν την ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων και την
ανάλυση της εμπειρικής γνώσης. Στο 5ο επίπεδο κατά Bloom του Φ.Ε., οι μαθητές καλούνταν
να αξιολογήσουν κριτικά πληροφορίες, να εκφράσουν άποψη, να αναλύσουν και να
συνδυάσουν γνώσεις και να εξετάσουν όλες τις πιθανές πτυχές ενός φαινομένου. Τέλος, το
ανώτατο επίπεδο (6ο) κατά Bloom, απαιτούσε από τους μαθητές να δώσουν λύση σε μια
προβληματική κατάσταση, να επινοήσουν πρωτότυπους τρόπους, να χτίσουν ιδέες, να
αναπλαισιώσουν την πρότερη γνώση, να καινοτομήσουν και να εξηγήσουν με δημιουργικό
τρόπο φυσικά φαινόμενα.
γ) Τελικό ερωτηματολόγιο: Είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών για
την ανεστραμμένη διδασκαλία, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Χρησιμοποιήθηκαν
10 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες αποσκοπούσαν στο να διαπιστωθούν οι στάσεις και
οι απόψεις των μαθητών απέναντι στην νέα, για αυτούς, μέθοδο διδασκαλίας.

Αποτελέσματα
Συμμετοχή στην πλατφόρμα Edmodo
Συνολικά, οι μαθητές πραγματοποίησαν 1738 αναρτήσεις και σχολιασμούς, στην
πλατφόρμα Edmodo. Από αυτές 1298 αφορούν σε σχόλια συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών
μεταξύ των μαθητών. Στο Σχήμα 4 δείχνεται το πλήθος των δημοσιεύσεων ανά θεματική
ενότητα και η προοδευτική αύξησή τους με την εξέλιξη της δράσης.

Σχήμα 4. Πλήθος δημοσιεύσεων ανά ενότητα στο Edmodo
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Η αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών με αναρτήσεις και σχολιασμούς δείχνει το
ενισχυμένο κίνητρο για μάθηση και τη δυναμική της αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ
τους. Φαίνεται ότι η εξοικείωση των μαθητών με το ανεστραμμένο μοντέλο και τις
δραστηριότητες μάθησης στην πλατφόρμα είναι σταδιακή και χρειάζεται χρόνο μέχρι να
διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εργασίας. Τα σχόλια των μαθητών είχαν
ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα ως προς τις αναρτήσεις των συμμαθητών τους,
εκδήλωναν μια γνώμη, ένα συναίσθημα ή μια σκέψη σε σχέση με το μάθημα, πετυχαίνοντας
με αυτό τον τρόπο την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Παράλληλα, καταγράφηκε συστηματική επίσκεψη των μαθητών στην πλατφόρμα, συχνά
περισσότερο από μία φορά την ημέρα, για να δουν αν έχει επικαιροποιηθεί το υλικό, αν
υπήρχε κάποιο σχόλιο στις αναρτήσεις τους, τις προσθήκες συμμαθητών τους κ.λπ.,
αναπτύσσοντας χαρακτηριστικά μιας κοινότητας μάθησης. Έμπαιναν σε ένα δεύτερο κύκλο
μελέτης και ανάρτησης υλικού, πιο στοχευμένο αυτή τη φορά, επιδιώκοντας μεγαλύτερη
ανταπόκριση και θετικούς σχολιασμούς από τους συμμαθητές τους. Επομένως, οι μαθητές
δεν περιορίστηκαν στην ανάγνωση του αναρτημένου υλικού, από την διδάσκουσα και τους
συμμαθητές τους, αλλά παρουσίασαν μία επικοινωνιακή δυναμική, η οποία οδηγούσε σε
συνεχόμενη αναζήτηση και ανάρτηση πληροφοριών, ενισχύοντας το κίνητρο για μάθηση
και το ενδιαφέρον για το μάθημα.
Επ’ αυτού, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές από το 5ο μάθημα, ξεκινούσαν έγκαιρα
την προετοιμασία τους και ανταποκρίνονταν άμεσα στην αναμενόμενη αναζήτηση
πληροφοριών, σύμφωνα με το ΘΚ. Η συμμετοχή και η ενεργοποίησή τους δεν περιορίστηκε
δηλαδή στην αμέσως προηγούμενη ημέρα, πριν από το μάθημα στην τάξη. Το γεγονός αυτό
αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας συνέβαλε, ώστε
να αλλάξουν στάση και να υιοθετήσουν μια διαφορετική αντίληψη για το ρόλο τους και τη
συμβολή τους σε περισσότερο συμμετοχικές και συνεργατικές διαδικασίες, στο πλαίσιο της
ψηφιακής πλατφόρμας, τόσο κατά την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών όσο και κατά την
οικοδόμηση νέας γνώσης.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η συμμετοχή των μαθητών στην πλατφόρμα
Edmodo δεν ήταν ίδια για όλους ούτε επαρκής, σε κάθε περίπτωση ώστε να αναζητήσουν
και να εστιάσουν στα Θ.Κ. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ομάδες μαθητών: α) έξι μαθητές
πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό αναρτήσεων υλικού και σχολιασμών που ξεπέρασε τις
100 ο καθένας (δύο από αυτούς έφτασαν μέχρι τις 300). β) τέσσερις μαθητές που είχαν 50-100
δημοσιεύσεις ο καθένας και γ) επτά μαθητές που είχαν λιγότερες από 50 δημοσιεύσεις.
Πιο συγκεκριμένα, από τους 17 μαθητές, οι 10 εμφανίζονται να είναι συστηματικοί
χρήστες της πλατφόρμας Edmodo και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων ανώτερου γνωστικού επιπέδου των Φ.Ε. Οι υπόλοιποι 7
μαθητές, είτε δεν συνδέονταν συστηματικά στην πλατφόρμα Edmodo, είτε συνδέονταν και η
ενασχόλησή τους με τα ΘΚ και τις αναρτήσεις των συμμαθητών τους ήταν βιαστική,
επιφανειακή, χωρίς στόχευση και, επομένως, ανεπαρκής. Διαπιστώθηκε, συνεπώς, ότι οι
μαθητές που συνδέονταν συστηματικά στην πλατφόρμα Edmodo, αξιοποίησαν στοιχεία και
πληροφορίες από τα ΘΚ του μαθήματος και σχολίαζαν τις αναρτήσεις των συμμαθητών
τους, ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στις δραστηριότητες ανώτερου επιπέδου των ΦΕ.

Ανάλυση φύλλων εργασίας των μαθητών
Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αφορούσε στην ανάλυση των φύλλων εργασίας όλων των
μαθητών σε κάθε ενότητα. Συνολικά αναλύθηκαν 15 ΦΕ και αποτυπώθηκε η γνωστική
εξέλιξη κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της ακολουθίας της ανεστραμμένης διδασκαλίας.
Ενδεικτικά, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5 ένα παράδειγμα με την ανάλυση των απαντήσεων
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του μαθητή Μ2 στα έξι επίπεδα της ταξινομίας Bloom σε όλα τα ΦΕ κατά τη διάρκεια της
ακολουθίας μαθημάτων ανεστραμμένης διδασκαλίας. Ο μαθητής αυτός ανταποκρίθηκε
πολύ καλά σε όλες τις εργασίες της παρέμβασης, φτάνοντας στα ανώτερα επίπεδα της
ταξινομίας του Bloom (5 και 6). Ιδιαίτερα φαίνεται να κατακτά, με εξαίρεση το ΦΕ 9 τις
δραστηριότητες του 6ου επιπέδου οι οποίες συνδέονται και ενισχύονται με τα ΘΚ στο
Edmodo και τις ομαδικές ασκήσεις με την χρήση των ταμπλετών μέσα στην τάξη.

Σχήμα 5. Επίδοση του μαθητή Μ2 στα μαθήματα της ανεστραμμένης διδασκαλίας

Απόψεις των μαθητών για την ανεστραμμένη διδασκαλία
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των μαθητών, οι περισσότεροι (10 από τους 17) δήλωσαν πως
σίγουρα συνδέονταν δύο (2) φορές στην πλατφόρμα Edmodo πριν από το κάθε μάθημα, 5
μαθητές ανέφεραν μία (1) φορά ενώ 2 μαθητές συνδέονταν αρκετές φορές. Χαρακτηριστική
είναι η αναφορά ενός μαθητή:
Μ8: «Αφού έκλεινα τον υπολογιστή, συνδεόμουν για 2η φορά από το κινητό για να δω τις νέες
αναρτήσεις και τους σχολιασμούς των συμμαθητών μου αλλά και για να σχολιάσω ξανά κι
εγώ», όπως και του Μ12: «Περίμενα πώς και πώς να αναρτήσει η κυρία το μάθημα, για να
ξεκινήσω τις δημοσιεύσεις του υλικού από νωρίς έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να το δουν οι
συμμαθητές μου».
Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών και ως προς τον χρόνο που αφιέρωναν για
τη μελέτη του μαθήματος και την ανάρτηση του υλικού. Οι περισσότεροι μαθητές (6)
δήλωσαν ότι αφιέρωναν περίπου 1 ώρα, 5 μαθητές ανέφεραν 30 λεπτά ενώ 4 δήλωσαν ότι
αφιέρωναν 2 ώρες στην πλατφόρμα Edmodo, πριν από κάθε μάθημα. Δύο μαθητές
ανέφεραν ότι ο χρόνος που χρειαζόταν ήταν λιγότερος (περίπου 10-20 λεπτά).
Η πλειονότητα των μαθητών δήλωσε πως οι γονείς τους έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τον νέο τρόπο διδασκαλίας, ενώ δεν υπήρξε καμία εκδήλωση δυσαρέσκειας από μέρους
τους. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα:
Μ9: «Η μαμά μου με ρώταγε για τις εξελίξεις στο Edmodo και εγώ την ενημέρωνα. Ήταν πολύ
χαρούμενη για εμένα και της άρεσε πολύ ο νέος τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος».
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Μ12: «Οι γονείς μου έδειχναν πολύ ενδιαφέρον για το Edmodo, διότι ήταν κάτι καινούριο και
κάτι διαφορετικό. Συχνά μου υπενθύμιζαν κιόλας να μπω και να δω αν η κυρία είχε αναρτήσει
κάτι».
Οι μαθητές θεωρούν ότι, με αφορμή το μάθημα της Γεωγραφίας, ενισχύθηκαν οι μεταξύ
τους σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, 6 μαθητές από τους 17 δήλωσαν πως προτού αναρτήσουν
κάποιο υλικό στο Edmodo, επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με κάποιον συμμαθητή τους, για
να ρωτήσουν την γνώμη του. Όλοι οι μαθητές, ανεξαιρέτως, δήλωσαν ότι τόσο το Edmodo,
όσο και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη με τις ταμπλέτες συνέβαλαν στο να
γνωρίσουν και να μάθουν ακόμα καλύτερα τους συμμαθητές τους και ιδιαίτερα τα μέλη της
ομάδας τους. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι ενισχύθηκαν οι
επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, αφού μοιράστηκαν εμπειρίες, γνώσεις και
εντυπώσεις με την οικογένειά τους και, κυρίως, με τους συμμαθητές τους. Φαίνεται ότι η νέα
γνώση, πλαισιωμένη αρχικά στο σχολικό περιβάλλον, αναπλαισιώνεται βιωματικά σε ένα
ευρύτερο για το μαθητή κοινωνικό πλαίσιο.
Επίσης, το μοντέλο ανεστραμμένης διδασκαλίας έγινε αποδεκτό από τη πλειονότητα της
τάξης, καθώς οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία τους για καθολική εφαρμογή του σε όλο το
πρόγραμμα μαθημάτων. Οι λόγοι που προέβαλαν οι μαθητές ήταν: η προσωπική αναζήτηση
πληροφοριών στο Διαδίκτυο, έντονο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση για το μάθημα, καλύτερη
διαχείριση πληροφοριών σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία (εύκολη, γρήγορη
και σε μεγαλύτερο όγκο σε σύγκριση με το βιβλίο), επικοινωνία και συνεργασία με τους
συμμαθητές τους, ακόμη και εκτός της τάξης.
Σύμφωνα με τους μαθητές, στις δυσκολίες του ανεστραμμένου μοντέλου εντάσσονται τα
ΦΕ τα οποία θεωρήθηκαν πολύ απαιτητικά από 9 στους 17 μαθητές, ιδιαίτερα οι
δραστηριότητες 5 και 6 οι οποίες απαιτούσαν ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης υψηλού
επιπέδου. Τέσσερις (4) μαθητές ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν στην εφαρμογή του
ανεστραμμένου μοντέλου, ιδιαίτερα στην αρχή και στην επιλογή των πληροφοριών που θα
έπρεπε να εστιάσουν και γι’ αυτό το λόγο αφιέρωναν αρκετή ώρα στην πλατφόρμα. Δύο
μαθητές δυσκολεύτηκαν στην αναζήτηση του υλικού για τις αναρτήσεις τους, οι οποίες
θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να είναι ακριβείς (χωρίς λάθη ή ελλείψεις). Τέλος, δύο (2) μαθητές
ανέφεραν δυσκολίες χειρισμού του Edmodo, οι οποίες όμως βαθμιαία ξεπεράστηκαν.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός και η μελέτη μιας ολοκληρωμένης
διδακτικής ακολουθίας 15 ενοτήτων στο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης, σύμφωνα με
το μοντέλο ανεστραμμένης διδασκαλίας. Η πρωτοτυπία του σχεδιασμού, πέρα από την
ηλικιακή βαθμίδα, έγκειται στον σχεδιασμό της ακολουθίας των διδακτικών παρεμβάσεων,
στην οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης, και στη δημιουργία των φύλλων
εργασίας ανά ενότητα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (Anderson
& Krathwohl, 2001).
Τα κύρια ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι το μοντέλο ανεστραμμένης τάξης ενίσχυσε το
κίνητρο και τον ενθουσιασμό των μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα, παρά τις αυξημένες
απαιτήσεις που προέβαλε. Παράλληλα, το μοντέλο αυτό εισήγαγε συνεργατικά σχήματα
μεταξύ των μαθητών, ενώ το μάθημα της Γεωγραφίας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης
στην οικογένεια. Το γεγονός ότι οι μαθητές εργαζόταν στο σπίτι τους, δραστηριοποιούνταν
και αναζητούσαν υλικό σύμφωνα με τα εκάστοτε Θ.Κ., αποτέλεσε τροφή συζήτησης και
εμπλοκής της οικογένειας στην γνωστική εμπειρία κάθε παιδιού. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι
μαθητές που συνδέονταν συστηματικά στην πλατφόρμα Edmodo, αναζητούσαν
πληροφορίες σύμφωνα με τα ΘΚ του μαθήματος και σχολίαζαν τις αναρτήσεις των
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συμμαθητών τους, κατάφεραν να απαντούν επιτυχώς
στις δραστηριότητες ανώτερου
επιπέδου των ΦΕ. Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικές ενδείξεις για την προστιθέμενη αξία
της ανεστραμμένης διδασκαλίας και τη σημασία της ένταξής της στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα.
Οι ΤΠΕ αυτές καθαυτές δεν μπορούν να αλλάξουν την εκπαίδευση και να ενισχύσουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας
μπορεί να ενταχθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμβάλλοντας στην ενίσχυση των
μαθητών και στην προώθηση γνωστικών δεξιοτήτων ανώτερου επιπέδου (εφαρμογή,
ανάλυση, αξιολόγηση, δημιουργία). Υιοθετώντας τις βασικές αρχές του μοντέλου, ο
εκπαιδευτικός, μπορεί να κατευθύνει και να προσαρμόσει τους σχεδιασμούς του στις
ανάγκες της τάξης του, επιλέγοντας το περιεχόμενο, σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό και
δραστηριότητες. Θα πρέπει δε να διαμορφώσει μια ισορροπία ανάμεσα στις δραστηριότητες
προετοιμασίας στο σπίτι και στις συνεργατικές δραστηριότητες στην τάξη, ώστε να βοηθήσει
τους μαθητές του προσανατολιστούν σε διερευνητικές, δημιουργικές και συνεργατικές
διαδικασίες οικοδόμησης γνώσης.
Ο κυριότερος περιορισμός της παρούσας έρευνας σχετίζεται με το δείγμα και, συνεπώς,
τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Όμως, τα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά
για ένα ανεξερεύνητο πεδίο στη χώρα μας και αναμένεται να τροφοδοτήσει μελλοντικές
έρευνες, οι οποίες θα θέσουν νέους προβληματισμούς και θα διερευνήσουν και άλλες πτυχές
και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου ανεστραμμένης διδασκαλίας, τόσο στην
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Νέα ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας
και μάθησης, τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η
εφαρμογή του μοντέλου ανεστραμμένης διδασκαλίας, όχι αποσπασματικά ή σε ένα μόνο
γνωστικό αντικείμενο, αλλά σε όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα μιας τάξης και για όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποτυπωθεί ακριβέστερα
και αποτελεσματικότερα η γνωστική εξέλιξη των μαθητών, το ενδιαφέρον και η συμμετοχική
τους, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του
μοντέλου.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εφαρμογή μικτής μάθησης, για τη διδασκαλία των μαθηματικών
στο γυμνάσιο. Η υλοποίηση της διδακτικής προσέγγισης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του
συστήματος διαχείρισης μάθησης moodle. Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι η μικτή
μάθηση έχει μελετηθεί κυρίως στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ελάχιστα στο πλαίσιο της
δευτεροβάθμιας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος που υποστηρίχθηκε η εφαρμογή της
μικτής μάθησης από την ηλεκτρονική τάξη του σχολείου στο moodle, το διδακτικό υλικό που
δημιουργήθηκε και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε μέσα στην τάξη. Ακόμα, παρουσιάζεται μια πρώτη
αποτίμηση, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, της εφαρμογής, εξετάζοντας τις απόψεις των
εκπαιδευτικών και των μαθητών για την ηλεκτρονική τάξη.
Λέξεις κλειδιά: μικτή μάθηση, ανεστραμμένη τάξη, moodle, διδακτική μαθηματικών, συναρτησιακή
προσέγγιση της Άλγεβρας

Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μια εφαρμογή μικτής μάθησης (blended learning) στο
μάθημα των μαθηματικών του γυμνασίου, στην οποία η διδασκαλία που γίνεται στην τάξη
έχει ενισχυθεί από ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης moodle. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αναπτύσσεται και
υλοποιείται στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας για τρίτο συνεχές σχολικό έτος (2014-15 2016-17).
Η μικτή ή υβριδική μάθηση (blended learning) ορίζεται ως «ένα επίσημο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, στο οποίο ο μαθητής μαθαίνει τουλάχιστον ένα μέρος της ύλης διαδικτυακά, έχοντας
αυτονομία και έλεγχο ως προς το χρόνο, τον τόπο, την αλληλουχία ή το ρυθμό της μάθησής του, και
ένα άλλο μέρος της ύλης στο πλαίσιο δια ζώσης εποπτευόμενης διδασκαλίας εκτός σπιτιού» (Staker &
Horn, 2012). Στη βιβλιογραφία, έρευνες σχετικά με τη χρήση του moodle για υλοποίηση
προγραμμάτων μικτής μάθησης έδειξαν βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και
θετική αποδοχή της από τους εκπαιδευόμενους. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
πλειοψηφία των ερευνών αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Hanson & Asante, 2014;
ovo-Corti, Varela-Candamio & Ramil-DíAz, 2013; Umek, Aristovnik, Tomaževi, & Keržič,
2015) ενώ ελάχιστες είναι εκείνες που μελέτησαν την εφαρμογή του μοντέλου στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Psycharis, Chalatzoglidis & Kalogiannakis, 2013).
Ο όρος μικτή μάθηση είναι ευρύς και καλύπτει διδακτικές πρακτικές που διαφέρουν
πολύ μεταξύ τους σε ότι αφορά το κέντρο βάρους της διδασκαλίας (κυρίως δια ζώσης ή
κυρίως διαδικτυακή) ή την αυτονομία που έχει ο μαθητής να επιλέξει τον τρόπο εργασίας
του. Οι Staker & Horn (2012) περιγράφουν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα υβριδικής
μάθησης. Η εφαρμογή που περιγράφεται στη συνέχεια της εργασίας εντάσσεται στο μοντέλο
της περιστροφής (rotation model), σύμφωνα με το οποίο η εργασία των μαθητών στην τάξη
εμπλουτίζεται με διαδικτυακές δραστηριότητες. Ειδικότερα, έχει χαρακτηριστικά και από το
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 393-403, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) που είναι μια υποκατηγορία του
μοντέλου της περιστροφής.
Η διδακτική πρακτική της ανεστραμμένης τάξης στοχεύει στην επέκταση του διδακτικού
χρόνου μιας παραδοσιακής διδασκαλίας. Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο περιορισμένος χρόνος
μιας διδασκαλίας στην τάξη είναι προτιμότερο να αξιοποιηθεί για δραστηριότητες ικανές
να εμπλέξουν τους μαθητές παρά για την εισαγωγή μιας έννοιας (Milman, 2012). Η λογική
αυτή επιβάλλει την αντικατάσταση δασκαλοκεντρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε
μια παραδοσιακή διδασκαλία για μετάδοση πληροφοριών, όπως η εισήγηση, από ένα
πλέγμα διαδραστικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενεργή μάθηση (Berrett, 2012).
Κατά τους Abeysekera & Dawson (2016) η αντεστραμμένη τάξη μπορεί να πάρει διάφορες
μορφές. Μία μορφή είναι να ανατίθεται στους μαθητές ως εργασία στο σπίτι να
παρακολουθούν διδασκαλίες, βιντεοσκοπημένες ή σε μορφή screencast ή podcast, με τις
οποίες εισάγεται η έννοια. Μια άλλη μορφή είναι αυτή που στηρίζεται στην έννοια της
«διδασκαλίας ακριβώς την κατάλληλη στιγμή» (just-in-time teaching) που εισηγήθηκε ο
Mazur (1997). Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στην ενασχόληση των μαθητών, συνήθως με
χρήση του διαδικτύου, με δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για την εισαγωγή της
έννοιας.
Στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας έχει επιλεγεί η δεύτερη προσέγγιση της
ανεστραμμένης τάξης. Στους μαθητές ανατίθεται ως εργασία στο σπίτι η ενασχόληση με
δραστηριότητες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική τάξη με τις οποίες επιχειρείται η
εισαγωγή της έννοιας χωρίς οι μαθητές να γνωρίζουν κάτι για αυτήν. Στόχος είναι μέσα
από τις δραστηριότητες να αναδύεται η ίδια η έννοια και να αναδεικνύεται η
αναγκαιότητα της εισαγωγής της.

Η διδακτική πρόταση
Το σύστημα διαχείρισης μάθησης moodle
Το moodle (http://www.moodle.org), είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης ανοικτού κώδικα
το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία μαθημάτων, δηλαδή ψηφιακών μαθησιακών
περιβαλλόντων που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό. Στα μαθήματα έχουν πρόσβαση χρήστες
με διάφορους ρόλους. Οι βασικότεροι ρόλοι είναι ο ρόλος του καθηγητή και εκείνος του
μαθητή. Ο καθηγητής μπορεί να επεξεργάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Το
εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να ανήκει σε δύο κατηγορίες: τους πόρους (resources) ή τις
δραστηριότητες (activities).

Η ηλεκτρονική τάξη του σχολείου στο moodle
Η πλατφόρμα moodle χρησιμοποιείται στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας για πέμπτο
σχολικό έτος (Νοέμβριος 2012 έως σήμερα) και φιλοξενεί την ηλεκτρονική τάξη του
σχολείου. Στην ηλεκτρονική τάξη έχουν δημιουργηθεί μαθήματα για όλα τα διδακτικά
αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος του γυμνασίου. Όλοι οι μαθητές και οι
καθηγητές του σχολείου είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική τάξη και η πρόσβαση σε
αυτή απαιτεί πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου από το 2012 έως σήμερα
εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του moodle, οι πρώτοι για το ρόλο του καθηγητή και οι δεύτεροι
για το ρόλο του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ολιγόωρες ενδοσχολικές
επιμορφώσεις και είχαν στη διάθεσή τους εξατομικευμένη υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους από την υπεύθυνη για την ηλεκτρονική τάξη εκπαιδευτικό του σχολείου.
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Οι μαθητές του σχολείου εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης στο moodle στο
μάθημα της πληροφορικής (3 διδακτικές ώρες).

Τα Μαθηματικά στην ηλεκτρονική τάξη
Για τα μαθηματικά έχουν δημιουργηθεί τρία μαθήματα, ένα για κάθε τάξη του γυμνασίου:
Μαθηματικά Α, Μαθηματικά Β και Μαθηματικά Γ. Σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά
είναι εγγεγραμμένοι όλοι μαθητές της αντίστοιχης τάξης του σχολείου και όλοι οι
διδάσκοντες του μαθήματος στην τάξη αυτή. Όλοι οι διδάσκοντες έχουν ρόλο καθηγητή στο
μάθημα ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν το περιεχόμενό του. Οι μαθητές έχουν
εγγραφεί με ρόλο μαθητή και έχουν ενταχθεί σε ομάδες ανάλογα με το τμήμα τους, ώστε να
είναι δυνατή η διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με το τμήμα.

Η μικτή μάθηση
Η ηλεκτρονική τάξη του σχολείου έχει καταστήσει δυνατή την υλοποίηση διδακτικών
σεναρίων που επεκτείνουν το διδακτικό χρόνο έξω από το χώρο και το χρόνο της φυσικής
τάξης. Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες που προορίζονται για εκπόνηση
από το σπίτι και άλλες που πραγματοποιούνται στην τάξη. Μέσα στην τάξη
πραγματοποιούνται εκείνες οι δραστηριότητες για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η
αλληλεπίδραση με τον καθηγητή ή μεταξύ των μαθητών, όπως η νοηματοδότηση νέων
εννοιών, συζητήσεις πάνω σε πιθανές παρανοήσεις, επίλυση αποριών των μαθητών, επίλυση
επιλεγμένων ασκήσεων, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Δραστηριότητες τις οποίες οι
μαθητές μπορούν να εκπονήσουν χωρίς παρουσία καθηγητή ανατίθενται για το σπίτι με τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει στην ηλεκτρονική τάξη. Οι δραστηριότητες
που δίνονται για το σπίτι μπορεί να προηγούνται μιας διδακτικής ώρας στην τάξη ή να
έπονται αυτής.
Οι δραστηριότητες που προηγούνται στοχεύουν συνήθως στην κινητοποίηση των
μαθητών και την ανάκληση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών τους για το θέμα της
ενότητας. Ανατίθενται με τη μορφή φύλλου εργασίας και συχνά συνοδεύονται από αρχεία
μικροεφαρμογών σε geogebra. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα φύλλα εργασίας παρέχουν
κατάλληλη καθοδήγηση για τον πειραματισμό των μαθητών με τη βοήθεια των
μικροεφαρμογών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός ξεκινώντας το μάθημα μέσα στην τάξη μπορεί να
θεωρήσει δεδομένο ότι οι μαθητές έχουν κάποιες κοινές προηγούμενες εμπειρίες και να τις
αξιοποιήσει κατάλληλα για να ξεκινήσει τη συζήτηση πάνω στις νέες έννοιες. Κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη, το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής τάξης είναι
διαθέσιμο μέσω του διαδραστικού πίνακα της τάξης. Σε αυτόν προβάλλονται τα φύλλα
εργασίας και εκτελούνται οι μικροεφαρμογές, που ενδεχομένως τα συνοδεύουν.
Μετά τη διδασκαλία, οι δραστηριότητες που ανατίθενται για το σπίτι στοχεύουν, κατά
κύριο λόγο, στην προετοιμασία της επόμενης διδακτικής ώρας αλλά και, δευτερευόντως,
στην περαιτέρω εξάσκηση των μαθητών. Βρίσκονται αναρτημένες, όπως όλο το υλικό του
μαθήματος, στην ηλεκτρονική τάξη και έχουν τη μορφή φύλλων εργασίας ή ηλεκτρονικών
ασκήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον για τα μαθηματικά Digital Math Environment (DME)
https://www.dwo.nl/site/index_en.html. Το περιβάλλον αυτό αναπτύσσεται στο Freudenthal
Institute, που είναι μέρος του Utrecht University. Το σχολείο έχει λάβει άδεια για τη χρήση
του από τους δημιουργούς του περιβάλλοντος και όλοι οι μαθητές και διδάσκοντες έχουν
εγγραφεί στο σύστημα. Οι διδάσκοντες του σχολείου σχεδιάζουν το δικό τους διδακτικό
υλικό αξιοποιώντας τα έτοιμα εργαλεία (Widgets) που περιέχει προσαρμόζοντάς τα στις
ανάγκες του μαθήματος είτε δημιουργούν εξ αρχής δραστηριότητες και ασκήσεις. Βασική
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λειτουργικότητα του περιβάλλοντος είναι η άμεση ανατροφοδότηση που παρέχει στους
μαθητές για την ορθότητα των απαντήσεών τους. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει την
καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, καθώς μέσα στην τάξη αφιερώνεται χρόνος
για επίλυση μόνο επιλεγμένων ασκήσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατίθενται στους μαθητές δραστηριότητες συζήτησης στην
ηλεκτρονική τάξη όπου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές σε ξεχωριστούς χώρους συζήτησης
ανάλογα με το τμήμα τους. Τα θέματα που επιλέγονται για τις συζητήσεις είναι κυρίως
θέματα στα οποία συχνά έχουν καταγραφεί παρανοήσεις, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία της
διδακτικής των μαθηματικών. Για την κατάθεση των απαντήσεών τους, οι μαθητές έχουν
συνήθως χρόνο μια εβδομάδα, ώστε να μπορούν να επιλέξουν το χρόνο στον οποίο θα τις
εκπονήσουν. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, έχουν δημιουργηθεί αναθέσεις εργασίας
στο moodle. Οι εργασίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανάθεση ασκήσεων για
επιπλέον εξάσκηση και οι μαθητές μπορούν να αναρτήσουν τις απαντήσεις τους στο moodle
και να λάβουν ανατροφοδότηση για αυτές από τον εκπαιδευτικό μέσω της πλατφόρμας.

Ένα παράδειγμα: Το κεφάλαιο Συναρτήσεις και Εξισώσεις της Β’ Γυμνασίου
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της Άλγεβρας επιχειρήθηκε μια γενικότερη αναδιαμόρφωση
της ύλης για τη διδασκαλία του με διαφορετικό τρόπο από το υφιστάμενο πρόγραμμα
σπουδών της Β΄ Γυμνασίου. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκε νέο διδακτικό υλικό για όλο το
κεφάλαιο και η εισαγωγή των νέων εννοιών έγινε με τη λογική του μοντέλου της
ανεστραμμένης τάξης.
Για την αναδιάρθρωση της ύλης της Άλγεβρας της Β’ Γυμνασίου προκρίθηκε η
συναρτησιακή προσέγγιση που σημαίνει ότι η έννοια της συνάρτησης είναι η κεντρική έννοια
γύρω από την οποία οικοδομείται και εξελίσσεται η διδασκαλία των βασικών εννοιών της
Άλγεβρας. Η συγκεκριμένη επιλογή, σύμφωνα με του Chazan &Yerushalmy (2003), παίζει
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της σχολικής Άλγεβρας επειδή αλλάζει
την οπτική υπό την οποία ερμηνεύονται τα αλγεβρικά σύμβολα και τον τρόπο με τον οποίο
επιλύονται τα προβλήματα, εφόσον α) τα γράμματα ερμηνεύονται ως μεταβλητές και όχι
άγνωστοι, β) οι αλγεβρικές εκφράσεις ερμηνεύονται ως κανόνες αντιστοίχισης
(συναρτήσεις), γ) το Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων είναι ό χώρος όπου
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπολογιστικών διαδικασιών και όχι τα σημεία από ένα
σύνολο λύσεων, δ) το σύμβολο ίσον ερμηνεύεται ως η ταυτότητα μεταξύ δύο υπολογιστικών
διαδικασιών.
Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η διδασκαλία των Εξισώσεων α’ βαθμού
προηγείται χρονικά της διδασκαλίας του κεφαλαίου των Συναρτήσεων. Η επιλογή αυτή
υπαγορεύεται από την αντίληψη ότι η κεντρική έννοια πάνω στην οποία πρέπει να
οικοδομηθεί η σχολική Άλγεβρα είναι η έννοια της εξίσωσης. Οι συνέπειες αυτής της
επιλογής, σύμφωνα με τους Chazan & Yerushalmy (2003), είναι η διδασκαλία της σχολικής
Άλγεβρας να περιορίζεται σε μεθόδους απλοποίησης και παραγοντοποίησης αλγεβρικών
εκφράσεων, επίλυσης εξισώσεων και ανισώσεων μίας μεταβλητής και συστημάτων
γραμμικών εξισώσεων, ελπίζοντας ότι κατακτώντας οι μαθητές αυτές τις ικανότητες να
μπορούν να τις εφαρμόσουν σε άλλα πλαίσια. Η σύνδεση των δύο κεφαλαίων γίνεται μέσα
από προσεγγίσεις που ευνοούν μια «στατική» αντίληψη για τις βασικές έννοιες της
σχολικής Άλγεβρας όπως της αλγεβρικής παράστασης, της μεταβλητής αυτής καθεαυτής,
καθώς επίσης και της εξίσωσης. Με την υφιστάμενη προσέγγιση οι συνδέσεις που
δημιουργούνται μεταξύ της έννοιας της συνάρτησης, ως μίας αλγεβρικής παράστασης, και
της εξίσωσης, ως μιας «δυναμικής ισορροπίας» δύο μεγεθών που εκφράζονται με τη βοήθεια
των αλγεβρικών παραστάσεων είναι αδύναμες.
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Οι αδυναμίες της υφιστάμενης προσέγγισης θεωρήθηκε ότι μπορούν να αμβλυνθούν με
την αναδιάταξη της ύλης με τέτοιο τρόπο ώστε η διδασκαλία του κεφαλαίου που
πραγματεύεται την έννοια της συνάρτησης να προηγείται αυτής του κεφαλαίου των
εξισώσεων, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των παραπάνω εννοιών
και ιδιαιτέρως η ανάδειξη της εξίσωσης ως μίας «δυναμικής ισορροπίας».
Για την εισαγωγή των νέων εννοιών του κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της
ανεστραμμένης τάξης. Για κάθε διδακτική ώρα έχουν δημιουργηθεί δύο φύλλα εργασίας:
ένα για το σπίτι (Σχήμα 1- Η έννοια της συνάρτησης – 1η ώρα Φύλλο εργασίας για το σπίτι)
μαζί με ένα και ένα για την τάξη (Σχήμα 1- Η έννοια της συνάρτησης – 1η ώρα Φύλλο
εργασίας για την τάξη). Το φύλλο για το σπίτι έχει τις δραστηριότητες προετοιμασίας για το
σπίτι πριν τη διδασκαλία και συνοδεύεται από ένα βοηθητικό αρχείο για πειραματισμό
(Σχήμα 1- Η έννοια της συνάρτησης - Αρχείο geogebra), ενώ το φύλλο για την τάξη περιέχει
τις δραστηριότητες που θα εκπονηθούν μέσα στην τάξη. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η
εισαγωγή της έννοιας της συνάρτησης μέσα από διαφορετικές αναπαραστάσεις της, όπως η
γραφική παράσταση, ο πίνακας τιμών, ο τύπος και η λεκτική περιγραφή. Επιλέχτηκε η
πρώτη επαφή των μαθητών με την έννοια να γίνει μέσα από τις γραφικές παραστάσεις.
Πριν να γίνει οποιαδήποτε αναφορά στην έννοια μέσα στην τάξη, οι μαθητές καλούνται να
εργαστούν με το αρχείο geogebra ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Στo
Σχήμα 2 εμφανίζεται η εφαρμογή geogebra που έχει δοθεί στους μαθητές. Στην 1η διδακτική
ώρα της ενότητας μέσα στην τάξη, το πρώτο αντικείμενο που επεξεργάζεται η τάξη είναι η
εργασίες των μαθητών και οι προβληματισμοί που προέκυψαν από την ενασχόλησή τους με
τις δραστηριότητες που περιέχει το φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια, με σημείο αφόρμησης τη
συζήτηση που έχει προηγηθεί, η τάξη ασχολείται με το φύλλο εργασίας που έχει σχεδιαστεί
για τη διδασκαλία στην αίθουσα. Στους μαθητές ανατίθεται ως εργασία για το σπίτι το
φύλλο εργασίας για το σπίτι της 2ης ώρας, που αποτελεί την προετοιμασία για την επόμενη
διδακτική ώρα.

Σχήμα 1. Απόσπασμα από το μάθημα Μαθηματικά Β στην ηλεκτρονική τάξη
Κάποιες φορές, και αφού η εισαγωγή των νέων εννοιών έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να
δοθούν στους μαθητές δραστηριότητες για το σπίτι που στοχεύουν στην περαιτέρω
εμβάθυνση στις έννοιες αυτές. Τέτοιες δραστηριότητες εντάσσονται στο φύλλο εργασίας για
την τάξη, ως ασκήσεις ή ανατίθενται στο περιβάλλον DME. Τέλος, για κάθε υποενότητα (2-4
διδακτικές ώρες), έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο με τις σημειώσεις του μαθήματος, το οποίο
έχει όλες τις δραστηριότητες και την αντίστοιχη θεωρία (Σχήμα 1- Η έννοια της συνάρτησης
– Οι σημειώσεις του μαθήματος).
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Σχήμα 2. Η εφαρμογή geogebra για την προετοιμασία της 1ης ώρας
Στο Σχήμα 3, βλέπουμε μια άσκηση που έχει δημιουργηθεί στο περιβάλλον DME για την
σύνδεση των εννοιών συνάρτηση και εξίσωση στο πλαίσιο προβλημάτων.

Σχήμα 3. Άσκηση στο περιβάλλον DME για την ενότητα προβλήματα

Αποτελέσματα
Προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης στην
πλατφόρμα moodle στο μάθημα των μαθηματικών, αναζητήθηκαν οι απόψεις τόσο των
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καθηγητών όσο και των μαθητών που τη χρησιμοποίησαν. Οι απόψεις των διδασκόντων
καταγράφηκαν μετά από συζήτηση ενώ για την καταγραφή των απόψεων των μαθητών
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών
Οι διδάσκοντες του μαθήματος συμφωνούν ότι η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης συνέβαλε
σημαντικά στην αναμόρφωση της διδακτικής πράξης. Αρχικά, ο ρόλος της ήταν
καταλυτικός στο εγχείρημα της αναδιαμόρφωσης της ύλης καθώς διευκόλυνε ιδιαίτερα την
διανομή του νέου διδακτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο σχολείο για το σκοπό αυτό.
Καθώς το υλικό αυτό δεν περιορίζεται σε αρχεία κειμένου, που θα μπορούσαν να
διανεμηθούν εύκολα και σε έντυπη μορφή, αλλά περιλαμβάνει και ψηφιακό υλικό, η
δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου στον οποίο ο μαθητής βρίσκει συγκεντρωμένο όλο το
υλικό του μαθήματος ήταν η μόνη επιλογή. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της
ηλεκτρονικής τάξης στην υλοποίηση του μοντέλου διδασκαλίας της ανεστραμμένης τάξης, η
οποία επέτρεψε την καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου στην τάξη και το
σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων για το σπίτι σε ένα ενιαίο διδακτικό σενάριο. Με
τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας του μαθήματος, δεδομένου ότι τα
διδακτικά σενάρια εμπλουτίστηκαν με πολλές δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές
πειραματίστηκαν μόνοι τους στο σπίτι με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού που ήταν
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική τάξη. Τέτοιες δραστηριότητες θα ήταν αδύνατο να ενταχθούν
στη διδασκαλία μέσα στην τάξη, αφενός γιατί είναι χρονοβόρες, αφετέρου γιατί στο σχολείο
οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν μικροεφαρμογές ατομικά, δεδομένου ότι
δεν υπάρχει η δυνατότητα να διεξαχθεί το μάθημα στο εργαστήριο πληροφορικής. Ακόμα,
σημαντικό ήταν ότι διευρύνθηκε ο χρόνος και η θεματολογία των συζητήσεων θέτοντας θέματα
προς συζήτηση στην ηλεκτρονική τάξη. Σημαντική επίσης ήταν η δυνατότητα ανάθεσης
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον DME, όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν
εφαρμόζοντας κατάλληλα όσα είχαν αναπτυχθεί μέσα στην τάξη, λαμβάνοντας άμεση
ανατροφοδότηση κάτι που θα ήταν αδύνατο να συμβεί μέσα στην τάξη για όλες τις ασκήσεις
που ανατίθενται. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα να αναρτηθεί με εύκολο τρόπο υλικό για
επιπλέον εξάσκηση μαθητών που είχαν ανάγκη.
Θετική ήταν η άποψη των διδασκόντων σχετικά με και τον τρόπο διαχείρισης των τριών
μαθημάτων μαθηματικών στην ηλεκτρονική τάξη που επιλέχτηκε. Η συνδιαχείριση των
μαθημάτων από όλους τους διδάσκοντες ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
και μείωσε τον διαχειριστικό φόρτο εργασίας, μιας και αυτός μοιράστηκε μεταξύ των
διδασκόντων. Ακόμα βοήθησε στην ομογενοποίηση της διδασκαλίας και στην ανάπτυξη
κοινών κριτηρίων αξιολόγησης. Ταυτόχρονα όμως, οι διδάσκοντες κατάφεραν να
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική τάξη και το εκπαιδευτικό υλικό με διαφορετικό τρόπο ο
καθένας, αξιοποιώντας τις λειτουργίες προσαρμοστικότητας που παρέχει το moodle.
Επιπλέον, πολύ σημαντικό θεωρήθηκε από τους διδάσκοντες το γεγονός ότι τα μαθήματα
που δημιουργούνται στην ηλεκτρονική τάξη είναι διαθέσιμα και για επόμενα σχολικά έτη,
γεγονός που μειώνει το φόρτο εργασίας από έτος σε έτος και δίνει τη δυνατότητα να
εμπλουτίζεται συνεχώς και να βελτιώνεται το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό.
Τέλος, οι διδάσκοντες συμφωνούν ότι η εμπειρία της μικτής μάθησης που προσφέρεται
στους μαθητές του γυμνασίου είναι πολύτιμη σε έναν κόσμο όπου αυτός ο τρόπος
εκπαίδευσης κερδίζει ολοένα έδαφος. Η εξοικείωση με αυτόν τον τρόπο εργασίας μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τους μαθητές στο μέλλον το οποίο ενδέχεται να
αξιοποιήσουν στις τυπικές τους σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και σε άτυπες
μορφές εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
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Από την άλλη πλευρά όμως, η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης δημιούργησε κάποιες
δυσκολίες. Ανάμεσα σε αυτές, η πιο σημαντική είναι η εξάρτηση που δημιουργείται από την
ομαλή λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού για να είναι δυνατή η καθημερινή πρόσβαση
που απαιτείται σε αυτή, τόσο από το σχολείο όσο και από το σπίτι για καθηγητές και
μαθητές. Ακόμα, η παροχή ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες στις εργασίες που
ανατίθενται ηλεκτρονικά είναι χρονοβόρα διαδικασία. Ως προς την υλοποίηση της
ανεστραμμένης τάξης, οι διδάσκοντες παρατηρούν ότι μια σημαντική δυσκολία που
αντιμετώπισαν ήταν η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που απαιτεί η υλοποίησή
της.

Οι απόψεις των μαθητών
Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις απόψεις των μαθητών για την ηλεκτρονική τάξη
γενικότερα, αλλά και ειδικότερα το ρόλο της στο μάθημα των μαθηματικών,
χρησιμοποιήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με εννέα ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δείγμα των
μαθητών μας ήταν οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Επιλέξαμε τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου
διότι έχουν εργαστεί με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τάξης όλο το χρονικό διάστημα από
την αρχή του σχολικού έτους μέχρι σήμερα, καθώς και κυρίως γιατί είναι η τάξη στην οποία
δοκιμάστηκε πιλοτικά η προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης για ένα ολόκληρο κεφάλαιο
της ύλης. Από τους 78 μαθητές της τάξης, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, οι 68
καθώς οι υπόλοιποι μαθητές απουσίαζαν από το σχολείο την περίοδο που μοιράστηκε. Τα
ερωτήματα που περιείχε το ερωτηματολόγιο ήταν κλειστού τύπου και κινήθηκαν σε τέσσερις
άξονες: α) πιθανές θετικές επιδράσεις της χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης, β) πιθανές
δυσκολίες, γ) αξιολόγηση των ηλεκτρονικών ασκήσεων στο περιβάλλον DME και δ) απόψεις
των γονέων για την ηλεκτρονική τάξη. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα για τις πιθανές θετικές
επιδράσεις και τα εμπόδια που προκύπτουν από τη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης έχουν
αναδυθεί από συζητήσεις αποτίμησης της χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης που έχουν
πραγματοποιηθεί μέσα στην τάξη, από προηγούμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε και
περιείχε και ερωτήσεις ανοικτού τύπου καθώς και από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας
(Hanson & Asante, 2014). Η καταγραφή των απόψεων των μαθητών σχετικά με τις εργασίες
στο περιβάλλον DME κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται σε ευρεία
έκταση για πρώτη σχολική χρονιά. Τέλος, ζητήθηκε η άποψη των γονέων για την
ενασχόληση των μαθητών με την ηλεκτρονική τάξη, καθώς τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της
ορισμένοι γονείς είχαν εκφράσει δυσπιστία.
Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα και φαίνεται
το πλήθος των μαθητών που έχουν δώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις αυτές, οι μαθητές θεωρούν ότι η ηλεκτρονική τάξη τους βοηθά κυρίως στην
οργάνωση και συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος σε ένα ψηφιακό
χώρο. Λιγότερο θεωρούν οι μαθητές ότι τους βοηθά η ηλεκτρονική τάξη να αναπληρώνουν
τα μαθήματά τους όταν λείπουν ή για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα. Η άποψη αυτή
συνάδει με το γεγονός ότι το moodle εστιάζει στην αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό
και δευτερευόντως στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της κοινότητας μάθησης.
Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη χρήση της ηλεκτρονικής
τάξης, οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο είναι η αδυναμία
πρόσβασης σε αυτή για τεχνικούς λόγους (11/68). Αντίθετα, κανένας μαθητής (0/68) δεν
θεωρεί ότι έχει αδυναμία να τη χρησιμοποιήσει εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων
δεξιοτήτων. Ενθαρρυντικό πάντως είναι το γεγονός ότι και τα δύο ποσοστά είναι πολύ
μικρά.
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Πίνακας 1. Απαντήσεις μαθητών στο ερωτηματολόγιο
Κατά πόσο θεωρείς ότι η ηλεκτρονική
τάξη (moodle) στο μάθημα των
Μαθηματικών σε βοήθησε…
…στo να έχεις πρόσβαση σε όλο το
εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος
οργανωμένο σε ενότητες
…στo να αναπληρώνεις τα μαθήματά
σου τις ημέρες που απουσίαζες από το
σχολείο
…στο να επικοινωνείς με τον καθηγητή
σου
Κατά πόσο η ηλεκτρονική τάξη (moodle)
στο μάθημα των Μαθηματικών σε
προβλημάτισε…
…επειδή δεν κατάφερες να συνδεθείς
εγκαίρως από το σπίτι γιατί δεν είχες
πρόσβαση σε υπολογιστή ή στο
διαδίκτυο
…επειδή δυσκολεύεσαι στη χρήση νέων
τεχνολογιών
Οι on-line ασκήσεις στο περιβάλλον
DME…
…σε βοήθησαν να εξασκηθείς μόνος στο
σπίτι
…είχαν σαφείς εκφωνήσεις και
μπορούσες να τις κάνεις μόνος χωρίς
άλλη καθοδήγηση
…είναι χρήσιμο να αναπτυχθούν και
για άλλα κεφάλαια της ύλης του
μαθήματος

Πώς αντιμετωπίζουν οι γονείς σου
την ενασχόλησή σου με την ηλεκτρονική
τάξη;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

2

2

25

30

9

10

23

20

7

8

14

24

19

7

4

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

28

29

7

4

0

56

11

1

0

0

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

2

9

13

16

28

1

15

17

22

13

2

9

21

18

18

Πολύ
αρνητικά

Αρνητικά

Αδιάφορα

Θετικά

Πολύ
θετικά

38

18

0

4

8

Θετικές είναι και οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τις on-line ασκήσεις στο
περιβάλλον DME. Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι η εκπόνηση των ασκήσεων
βοήθησε (44/68) και θα πρότεινε τη δημιουργία ασκήσεων και για άλλα κεφάλαιο (36/68).
Ακόμα, περίπου οι μισοί μαθητές πιστεύουν ότι οι εκφωνήσεις των ασκήσεων ήταν πολύ έως
πάρα πολύ σαφείς και επαρκείς για να καθοδηγήσουν την εργασία τους (35/68). Οι απόψεις
των γονέων για την ηλεκτρονική τάξη είναι θετικές έως πολύ θετικές (56/68).

Συμπεράσματα
Η πρώτη αποτίμηση της ηλεκτρονικής τάξης στο μάθημα των μαθηματικών ήταν θετική.
Κυριότερο πλεονέκτημα, σύμφωνα με τους διδάσκοντες, είναι το γεγονός ότι μπορούν να
σχεδιαστούν διδακτικά σενάρια που αξιοποιούν με βέλτιστο τρόπο το διδακτικό χρόνο,
αναθέτοντας κατάλληλες εργασίες μέσα και έξω από την τάξη. Με άλλα λόγια, συμφωνούν
με τον Hsu (2013) στο ότι το moodle επεκτείνει τον χρόνο και τον τόπο της διδασκαλίας. Οι
μαθητές θεωρούν σημαντικότερο πλεονέκτημα τη δυνατότητα να έχουν συγκεντρωμένο όλο
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το υλικό του μαθήματος στην ηλεκτρονική τάξη. Βλέπουν θετικά τις ασκήσεις στο
περιβάλλον DME και συμφωνούν με την επέκταση της χρήσης του και σε άλλα κεφάλαια.
Βασικότερο εμπόδιο, σύμφωνα με καθηγητές και μαθητές, παραμένει η εξάρτηση από τη
λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού για την πρόσβαση σε αυτή. Ενθαρρυντικό είναι το
γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι δεν αντιμετώπισε συχνά προβλήματα
πρόσβασης καθώς και ότι θεωρούν ότι διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες για τη χρήση της
ηλεκτρονικής τάξης. Ως προς την ανεστραμμένη τάξη, οι διδάσκοντες ξεχωρίζουν ως τη
βασικότερη δυσκολία που αντιμετώπισαν την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που
απαιτείται.
Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι η επέκταση της υλοποίησης της ανεστραμένης τάξης σε
ολόκληρα κεφάλαιο και η αποτίμηση και των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μικτής
μάθησης.
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας μίας ψηφιακής ιστορίας από μαθητές Β’
Δημοτικού ως μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας με θέμα την πολιτισμική μάθηση και τη διαφύλαξη της
πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι μαθητές, συνεργαζόμενοι με ένα σχολείο της Άγκυρας μέσα από ένα έργο
eTwinning, χρησιμοποίησαν την ψηφιακή αφήγηση για να παρουσιάσουν την πόλη των εταίρων τους,
υπό το πρίσμα του επισκέπτη-ταξιδιώτη. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε πέντε φάσεις: ανάδειξη
των ιδεών των μαθητών, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, αναζήτηση εργαλείων
προσανατολισμού, συγγραφή σεναρίου και παρουσίαση του συνόλου των πληροφοριών μέσα από μία
ψηφιακή ιστορία. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αναλυτικά τα στάδια εφαρμογής της προσέγγισης
και εξετάζει με κριτικό τρόπο τις αντιδράσεις των παιδιών και τα κέρδη τους από αυτήν. Επιπλέον, η
εργασία επιχειρεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του μάχιμου εκπαιδευτικού καθώς αναδεικνύει τη
δυνατότητα που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία σε αυτόν και τους μαθητές του για να εμπλουτίσει την
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, eTwinning, συνεργατική μάθηση, πολιτισμός, Δημοτικό

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και υπεισέρχεται σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής ζωής. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν και τον τομέα της εκπαίδευσης,
επιδρώντας στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και συνεργάζονται οι μαθητές. Οι
εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση πιο μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας
ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερα κίνητρα και να εμπεδώνουν καλύτερα τη νέα γνώση.
Γίνεται στροφή προς νέες μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών έτσι
ώστε οι τελευταίοι να οικοδομούν οι ίδιοι την καινούρια γνώση. Σε όλα τα παραπάνω
σημαντική είναι η συμβολή του διαδικτύου και των εργαλείων Web 2.0. Πλέον, το διαδίκτυο
υποστηρίζει διαδραστικές εφαρμογές για να προωθήσει τη συνεργασία και την επικοινωνία
μεταξύ των χρηστών του. Σε μια προσπάθεια να γίνει μία συστηματική αξιοποίηση αυτών
των εργαλείων από την εκπαιδευτική κοινότητα, το 2005 δημιουργήθηκε η διαδικτυακή
πλατφόρμα eTwinning μέσω της οποίας σχολεία απ’ όλη την Ευρώπη συνεργάζονται μεταξύ
τους μαθαίνοντας μαζί και αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη
κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Η παρούσα διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός
έργου eTwinning με τίτλο “Playroom”, στο οποίο απονεμήθηκε το 2ο βραβείο στα
Ευρωπαϊκά βραβεία eTwinning 2017. Οι μαθητές της Β’ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου της
Χαλκιδικής συνεργάστηκαν με μαθητές της Γ’ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου της Άγκυρας.
Η δραστηριότητα που περιγράφεται παρακάτω επιχείρησε να εμπλέξει τους μαθητές στη
δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, όπου περιγράφεται το ταξίδι μιας κούκλας, που οι
ίδιοι δημιούργησαν, στην πόλη των εταίρων τους. Αποτελεί κομμάτι έρευνας, στο πλαίσιο
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 405-416, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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μεταπτυχιακής διατριβής, που εξετάζει τα στοιχεία της ξένης κουλτούρας στα οποία
εστιάζουν οι μαθητές και τον τρόπο που τα προσεγγίζουν (Σαββοπούλου, 2016). Πιο
συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που απαντώνται από τη συγκεκριμένη έρευνα
είναι:

Αν η συμμετοχή σε ένα έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για μάθηση

Αν οι μαθητές αφομοιώνουν καλύτερα γνώσεις που σχετίζονται με ένα eTwinning
έργο

Ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν οι μαθητές όταν
καλούνται να την περιγράψουν μέσα από ένα «ταξίδι»

Κατά πόσον η τοπική τους κουλτούρα επηρεάζει το τι προσέχουν στις πληροφορίες
που συλλέγουν για την άλλη πόλη

Οι διαφορές και οι ομοιότητες που εντοπίζονται ανάμεσα στις παρουσιάσεις του
«ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων
Για να είναι ένα έργο eTwinning ποιοτικό, οφείλει να τηρεί ορισμένες προδιαγραφές.
Μία από αυτές είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται σε κάθε δραστηριότητα, να
συνάδουν με αυτούς του αναλυτικού προγράμματος. Έτσι, για τη δραστηριότητα
δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους στόχους
που τέθηκαν:

Ορθή και αποτελεσματική χρήση χάρτη

Γεωγραφικός προσανατολισμός

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για λήψη αποφάσεων

Εμπλουτισμός γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων

Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και αξιολόγησης ενός προϊόντος
Η εργασία δομείται ως ακολούθως: αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο,
εστιάζοντας στη συνεργασία με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την ψηφιακή αφήγηση. Στη
συνέχεια περιγράφονται τα πέντε στάδια της δραστηριότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με
μια κριτική αποτίμηση της προσέγγισης στην τάξη.

Θεωρητικό πλαίσιο
Συνεργασία και χρήση νέων τεχνολογιών
Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν τα θετικά οφέλη της Συνεργατικής Μάθησης Μέσω
Υπολογιστή (ΣΜΜΥ) σε μαθητές προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής ηλικίας (Βύρλα
κ.α., 2006; Inkpen, 1997; Virla et al., 2015; Yelland, 2005). Σε σχετικές έρευνες των Johnson et
al. (1990) και Hymel et al. (1993) αναφέρεται ότι για να είναι αποτελεσματική η συνεργατική
μάθηση, πρέπει να υπάρχει κοινός στόχος και το μαθησιακό αποτέλεσμα να προκύπτει μέσα
από ομαδική προσπάθεια και αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο -με εμπλοκή των
παιδιών σε άμεσες, λεκτικές αλληλεπιδράσεις - η οποία εκδηλώνεται ως αμοιβαία βοήθεια,
αμοιβαίος επηρεασμός, ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά γνώσεων και πληροφοριών,
ανταλλαγή υλικού, ανατροφοδότηση συμμαθητών. Η Yelland (2005; 2011), σε μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη χρήση υπολογιστών στην προσχολική και σχολική
εκπαίδευση, υποστηρίζει ότι οι υπολογιστές παρέχουν ευκαιρίες στα μικρά παιδιά για
καλλιέργεια και χρήση δεξιοτήτων σκέψης υψηλού επιπέδου, όπως δημιουργική και κριτική
σκέψη, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικών και μετα-στρατηγικών δεξιοτήτων αναφορικά
με την επίλυση προβλημάτων. Τον ισχυρισμό αυτό επιβεβαιώνουν και έρευνες που έχουν
δείξει πως η συνεργατική μάθηση μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ενίσχυση της
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κριτικής ικανότητας (Cokhale, 1995; Oliver, 2001; Rumpagaporn & Darmawan, 2007).
Επίσης, ο Wegerif (2002) υποστηρίζει ότι η κριτική σκέψη μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω της
χρήσης υπολογιστή. Επιπρόσθετα, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να υποστηρίξει τα
μικρά παιδιά στις διαδικασίες κοινωνικής ανάπτυξης και οικοδόμησης νέων γνώσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, προτείνεται τα παιδιά να εργάζονται από κοινού, σε ζεύγη ή ομάδες, αφού
αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία και τα παρακινεί να εργαστούν πιο αποτελεσματικά
(Yelland 2005; 2011).
Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο απαιτείται σωστός σχεδιασμός των μαθησιακών
δραστηριοτήτων και κατάλληλος χειρισμός από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Wegerif,
2002; Hiltz, 1998). Ο Stahl (2006) αναφέρει ότι η ΣΜΜΥ μπορεί να προσφέρει δημιουργικές
δραστηριότητες μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα φέρουν κοντά τους μαθητές.
Σε αυτές, ο δάσκαλος πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, να παρέχει κίνητρα και καθοδήγηση
στους μαθητές, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό γνωστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με
τον Oliver (2001), επιτυγχάνεται εις βάθος μάθηση όταν είναι υπαρκτές αυτές οι μαθησιακές
στρατηγικές οι οποίες ενεργοποιούν το μαθητή και τον ωθούν σε καλλιέργεια δεξιοτήτων
υψηλού επιπέδου. Ο ίδιος, ισχυρίζεται ότι η κριτική σκέψη ενισχύεται μέσα από τις
μεταγνωστικές δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ
των χρηστών.
Η απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και ανατροφοδότησης δεν ευνοούν
την κατάκτηση της γνώσης, σε αντίθεση με τη συνεργασία μέσω υπολογιστή όπου
προωθείται μία μάθηση περισσότερο αποτελεσματική για το χρήστη (Benbunan-Fich &
Hiltz, 1999).

Ψηφιακή αφήγηση
Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και μάθησης.
Για χιλιάδες χρόνια, οι κοινωνίες αξιοποιούσαν την αφηγηματική προσέγγιση για τη
διδασκαλία σημαντικών αρχών (Brady, 1997). Σε πολιτισμούς χωρίς γραπτή γλώσσα, η
αφήγηση ήταν ο μόνος τρόπος για τη μετάδοση της κουλτούρας τους, των αξιών τους και
της ιστορίας τους (Egan, 1989). Σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, η αφήγηση
μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί σε όλες τις καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας την τυπική,
μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση, αλλά και τα εργασιακά περιβάλλοντα (Μπράτιτσης,
2014).
Ορισμένοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης πιστεύουν ότι η αφήγηση ως διδακτική και
μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σχεδόν σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα. Η σύνθεση μιας ιστορίας και η αποτελεσματική επικοινωνία της σε
ένα κοινό, απαιτεί από το δημιουργό να σκεφτεί πολύ προσεκτικά το θέμα και την οπτική
προοπτική του κοινού. Οι ακροατές και οι αφηγητές από κοινού έχουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τόσο τον προσωπικό όσο και τον αφηγηματικό λόγο, να αναπαραστήσουν τις
γνώσεις τους, να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους και να λάβουν ανατροφοδότηση
(Coventry, 2008).
Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης
με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem, 2005). Συνιστά μια μορφή τέχνης,
συνδυάζοντας πολυμεσικό υλικό για τη δημιουργία μιας ιστορίας (Robin & McNeil, 2012).
Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο,
επιτρέποντας τη συζήτηση και το σχολιασμό τους και ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους
αξία και το χρόνο ζωής τους (Lathem, 2005). Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και να

408

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

ενισχύσει τη μάθηση, σε όλες τις βαθμίδες και σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Robin,
2006)
Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή τα παιδιά
(Μπράτιτσης, 2014). Στην πρώτη περίπτωση, ως εργαλείο διδασκαλίας χρησιμοποιούνται
για την παρουσίαση ενός αντικειμένου ή μιας νέας ιδέας με τρόπο ελκυστικό (Robin, 2008)
ενώ παράλληλα διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η καλύτερη κατανόηση
του περιεχομένου (Burmark, 2004). Στη δεύτερη περίπτωση, ενισχύονται ένα σύνολο
δεξιοτήτων γραμματισμού (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). Όταν οι μαθητές
δημιουργούν δικές τους ψηφιακές ιστορίες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις,
ιδέες και απόψεις και να τις μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό, βελτιώνοντας ταυτόχρονα
τις δεξιότητες συγγραφής τους (Gakhar & Thompson, 2007). Επιπλέον, γίνονται πιο ενεργοί
και παραγωγικοί τόσο στις ατομικές όσο και στις συνεργατικές δραστηριότητες (Bratitsis et
al., 2011).
Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η δεύτερη προσέγγιση, με τους μαθητές να
δημιουργούν ψηφιακές ιστορίες που περιγράφουν την επίσκεψη μιας κούκλας στο σχολείο
των εταίρων τους. Μέσα από αυτές αναδεικνύονται πολιτιστικά στοιχεία της χώρας-εταίρου,
τα οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν και συνθέτουν μόνοι τους.

Περιγραφή διδακτικής παρέμβασης
Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 η Β΄τάξη του 6/θεσίου Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου
Χαλκιδικής υλοποίησε eTwinning έργο με τίτλο “Playroom” σε συνεργασία με τη Γ΄τάξη του
Δημοτικού σχολείου Mehmet Emin Yurdakul Ilkolulu από την Άγκυρα της Τουρκίας.
Γλώσσα εργασίας ήταν τα αγγλικά, με τους εκπαιδευτικούς των δύο τάξεων να
παρεμβαίνουν με μεταφράσεις, όποτε αυτό απαιτούνταν.
Το έργο ονομάστηκε “Playroom”, έχοντας ως βασική θεματολογία τα παιχνίδια,
παραδοσιακά και μη. Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων συμπεριέλαβαν παιχνίδια που τα
χώρισαν σε τρεις κατηγορίες: παραδοσιακά, που θα προέρχονται από την πολιτισμική
παράδοση των δύο χωρών, ζωντανά, τα οποία θα πραγματοποιούνταν μέσω τηλεδιάσκεψης
των δύο σχολείων και ηλεκτρονικά, τα οποία θα δημιουργούσε η μία ομάδα για την άλλη με
Web 2.0 εργαλεία. Ανάμεσα σε αυτά κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν παιχνίδια τα
οποία θα είναι κοινά για τις δύο χώρες αλλά και παιχνίδια με τα οποία τα παιδιά θα
έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά. Ήρωας του έργου ήταν μία κούκλα, την οποία
έφτιαξαν οι μαθητές στην πρώτη δραστηριότητα του έργου, που θα ταξίδευε στις δύο χώρες
–μέσω ταχυδρομείου- και θα έπαιζε μαζί με τα παιδιά τα παιχνίδια που είχαν
προσυμφωνηθεί.
Μία συνηθισμένη εναρκτήρια δραστηριότητα στα έργα eTwinning είναι η παρουσίαση
από τους μαθητές του κάθε σχολείου της χώρας, της πόλης και του σχολείου τους. Στο έργο
αυτό αποφασίστηκε να αντιστραφεί η διαδικασία και οι μαθητές να παρουσιάσουν τις
αντίστοιχες πληροφορίες για το σχολείο-εταίρο. Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν τις
πληροφορίες και τον τρόπο που θα τις παρουσιάσουν. Έτσι, αρχικά αποφάσισαν τι θέλουν
να μάθουν για την άλλη χώρα και στη συνέχεια αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Για να πλαισιοποιηθεί η αναζήτηση και η επεξεργασία των πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκε
η ψηφιακή αφήγηση. Τα παιδιά κλήθηκαν να παρουσιάσουν αυτά που ανακάλυψαν για τη
χώρα-εταίρο μέσα από μία ψηφιακή ιστορία που να περιγράφει το ταξίδι της κούκλας τους
σε αυτήν, μέσα από οδηγίες και πληροφορίες που της δίνουν οι ίδιοι. Έτσι δημιουργήθηκαν
δύο ψηφιακές ιστορίες, μία από τους μαθητές κάθε χώρας.
Στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια της παραγωγής αυτής της ψηφιακής ιστορίας
από τους Έλληνες μαθητές. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 10 μαθητές Β΄Δημοτικού, εκ
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των οποίων 5 αγόρια και 5 κορίτσια. Οι εργασίες υλοποιούνταν τις 3 ώρες της Ευέλικτης
ζώνης ανά εβδομάδα, για ενάμισι περίπου μήνα και χρησιμοποιούνταν από ένας έως τρεις
υπολογιστές από τους μαθητές. Αυτό εξαρτώνταν κάθε φορά από τη διαθεσιμότητα των
φορητών υπολογιστών του σχολείου και από την ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

1ο στάδιο: Ιδεοθύελλα
Στο πρώτο μέρος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιδεοθύελλας για να καταγραφούν οι
σκέψεις των παιδιών σχετικά με το πώς οργανώνεται ένα ταξίδι. Η αρχική αμηχανία και ο
δισταγμός των παιδιών ξεπεράστηκε μέσα από καθοδηγητικές ερωτήσεις της εκπαιδευτικού
και τελικά όλοι οι μαθητές κατέθεσαν ιδέες. Έτσι, αποφάνθηκαν ότι για τη σωστή οργάνωση
ενός ταξιδιού πρέπει κανείς να φροντίσει:
 να μάθει πόσο μακριά είναι ώστε…
 να αποφασίσει με τι μέσο θα ταξιδέψει
 να μάθει αν μπορεί εκεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά
 να μάθει τι θερμοκρασία έχει για να ξέρει τι ρούχα θα πάρει μαζί του
 να βρει ξενοδοχείο
 να βρει πού θα φάει
 να μάθει τι αξιοθέατα υπάρχουν για να τα επισκεφτεί
 να νοικιάσει αυτοκίνητο
 να μάθει αν υπάρχουν κάποιες πολιτισμικές εκδηλώσεις για να παρακολουθήσει
Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσωπικότητα και τα βιώματα του κάθε παιδιού αποτυπώθηκαν
στις απαντήσεις που έδωσε. Αυτό αναδείχθηκε από σημειωτική ανάλυση των απαντήσεων,
αλλά και της ψηφιακής ιστορίας που δημιούργησαν στη συνέχεια (Σαββοπούλου, 2016).
Χαρακτηριστική ήταν η παρατήρηση αρκετών παιδιών ότι «χρειάζονται χρήματα για να τα
κάνει κανείς όλα αυτά». Βέβαια η ανάλυση αυτή είναι έξω από τους σκοπούς της παρούσας
εργασίας.

2ο στάδιο: Αναζήτηση πληροφοριών
Στο δεύτερο μέρος, έγινε η αναζήτηση πληροφοριών. Οι ιδέες των μαθητών καταγράφηκαν
στον πίνακα και η εκπαιδευτικός ρώτησε, “πώς θα τα βρούμε όλα αυτά;”. Δύο απαντήσεις
ακούστηκαν: “Στο internet” και “στο google” και μάλιστα από τα περισσότερα παιδιά. Όταν
τους ζητήθηκε να δείξουν στον υπολογιστή πώς γίνεται η αναζήτηση μόνο δύο παιδιά
θέλησαν να προσπαθήσουν. Το πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης παρέπεμπε στο λήμμα
«Άγκυρα» του ιστοχώρου Βικιπαίδεια. Οι μαθητές διάβασαν τις πληροφορίες που δίνονταν
για την Άγκυρα και ερωτήθηκαν ποιες από αυτές συνέπιπταν με εκείνες που κατέγραψαν
στο 1ο στάδιο ότι ήθελαν να αναζητήσουν. Τα παιδιά εντόπισαν κάποιες ονομασίες και
φωτογραφίες αξιοθέατων καθώς και την περιγραφή του κλίματος της πόλης.
Ακολούθως ερωτήθηκαν «αν οι πληροφορίες αυτές τους αρκούν». Τα παιδιά απάντησαν
ότι για τα αξιοθέατα θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες. Δεν ήξεραν όμως πώς να τις
ψάξουν, οπότε η εκπαιδευτικός έφερε ως παράδειγμα την αναζήτηση που είχε κάνει
νωρίτερα ο συμμαθητής τους και ρώτησε τα παιδιά αν θα έκαναν κάτι διαφορετικό. Κάποια
παιδιά απάντησαν ότι θα πρόσθεταν τη λέξη «αξιοθέατα» δίπλα στη λέξη «Άγκυρα». Με
αφορμή την απάντηση αυτή, οι μαθητές πρότειναν συμπληρωματικές λέξεις-κλειδιά.
Στο σημείο αυτό τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Οι ομάδες αναζήτησης της κάθε
κατηγορίας άλλαζε κάθε φορά έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να ψάξουν σε όσες το δυνατόν
περισσότερες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αναζήτησης ήταν: εστιατόρια, αξιοθέατα, πτήσεις
και εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου, ξενοδοχείο, θερμοκρασία, πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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Οι 2 ομάδες που έψαξαν με τις λέξεις-κλειδιά “Άγκυρα, εστιατόρια”, είχαν αποτελέσματα
που αφορούσαν εστιατόρια με την επωνυμία “Άγκυρα”. Με τη καθοδήγηση της
εκπαιδευτικού, πρόσθεσαν στο πεδίο αναζήτησης και τη λέξη “Τουρκία”. Ένα από τα
πρώτα αποτελέσματα ήταν ο ιστότοπος www.tripadvisor.com, το οποίο και επέλεξαν.
Παρατήρησαν ότι στην αρχική σελίδα υπήρχαν πληροφορίες για τη θερμοκρασία στην
Άγκυρα, οπότε αποφάνθηκαν για το αν θα έχει κρύο ή ζέστη και τι είδους ρουχισμό θα
έπαιρναν μαζί τους. Η εκπαιδευτικός εξήγησε πώς θα επιλέξουν ένα εστιατόριο από τη
λίστα, πού θα δουν φωτογραφίες του, πού θα δουν τη βαθμολογία του εστιατορίου, τα
σχόλια των επισκεπτών αλλά και πώς θα επιστρέψουν στη λίστα για να δουν και άλλα
εστιατόρια. Βάσει αυτών των κριτηρίων θα επέλεγαν αν θα έτρωγαν στο εστιατόριο αυτό ή
όχι. Τα μέλη της ομάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες, επέλεξαν τα τρία που τους άρεσαν
περισσότερο.
Η μία από τις ομάδες που έψαχνε αξιοθέατα, με δική της πρωτοβουλία κατέγραφε την
ονομασία του καθενός καθώς το έβλεπε στις φωτογραφίες. Η δεύτερη ομάδα που αναζήτησε
αξιοθέατα, στην προηγούμενη συνάντηση είχε αναζητήσει εστιατόρια στον ιστότοπο
www.tripadvisor.com. Κατά τη δεύτερη αναζήτησή τους, κατευθύνθηκαν πάλι εκεί, γεγονός
το οποίο παρατήρησαν και σχολίασαν. Επειδή ήξεραν ότι με τις πληροφορίες που θα
συνέλλεγαν, θα δημιουργούσαν ακολούθως μία ψηφιακή ιστορία, πρότειναν να κρατούν
σημειώσεις και ζήτησαν από τη δασκάλα τους να τους μαγνητοσκοπήσει ενώ θα
περιγράφουν προφορικά τα αξιοθέατα. Η ιδέα άρεσε και στην υπόλοιπη τάξη κι έτσι
συμφώνησαν ένα κομμάτι της ψηφιακής ιστορίας να περιέχει περιγραφές από τα ίδια τα
παιδιά.

Σχήμα 1. Εργασία σε ομάδες
Η ομάδα που έψαχνε αεροπορικά εισιτήρια επέλεξε να βάλει στο πεδίο αναζήτησης τις
λέξεις-κλειδιά «αεροπλάνα, Άγκυρα». Τα αποτελέσματα δεν τους ικανοποίησαν και
ζήτησαν βοήθεια. Η εκπαιδευτικός τους πρότεινε να αλλάξουν τη λέξη «αεροπλάνα» και
τότε τα παιδιά πρότειναν τη λέξη «εισιτήρια». Αυτή τη φορά τα αποτελέσματα ήταν
ικανοποιητικά και επέλεξαν το πρώτο στη λίστα, το οποίο οδηγούσε στον ιστότοπο
http://gr.skyscanner.com. Τα μέλη της ομάδας χρειάστηκαν αρκετή βοήθεια από τη
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δασκάλα τους για να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες της σελίδας. Η πληροφορία που
επέλεξαν να συγκρατήσουν ήταν η τιμή του εισιτηρίου.
Αναζητώντας ξενοδοχεία, πληκτρολόγησαν τις λέξεις-κλειδιά «ξενοδοχεία, Άγκυρα» και
οι μαθητές επέλεξαν να εξετάσουν το πρώτο αποτέλεσμα, τον ιστότοπο www.booking.com.
Η εκπαιδευτικός εξήγησε τη δομή του και τα παιδιά περιηγήθηκαν σε αυτόν εξετάζοντας τις
παρεχόμενες πληροφορίες. Τα δύο στοιχεία στα οποία εστίαζαν ήταν οι φωτογραφίες και η
τιμή και σε πολύ μικρό βαθμό τα σχόλια των επισκεπτών. Στο τέλος, οι μαθητές
συμφώνησαν σε ποιο απ’ όλα τα ξενοδοχεία που είδαν θα ήθελαν να διανυκτερεύσουν.
Αμέσως μετά, έγινε η αναζήτηση αυτοκινήτου προς ενοικίαση με τον ίδιο τρόπο. Αρχικά
επέλεξαν με κριτήριο την εμφάνιση, όμως όταν μια μαθήτρια επισήμανε την τιμή ενοικίασης
για 3 ημέρες, τα παιδιά συμφώνησαν να επιλέξουν κάτι αρκετά φθηνότερο.
Κατά την αναζήτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά. Η
αναζήτηση στα ελληνικά δεν απέδιδε τα επιθυμητά αποτελέσματα και η εκπαιδευτικός
πραγματοποίησε την αναζήτηση στα αγγλικά και έκανε επίδειξη των αποτελεσμάτων στα
παιδιά. Εκείνα στη συνέχεια διάλεξαν ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσουν στην αφήγησή
τους. Επέλεξαν ένα βίντεο ενός παραδοσιακού χορευτικού συγκροτήματος.
Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, τα μέλη των ομάδων καλούσαν την εκπαιδευτικό
είτε για βοήθεια, λόγω μη εξοικείωσης με τη μέθοδο αναζήτησης, είτε για να δείξουν με
περηφάνια αυτό που ανακάλυψαν.
Στη συνέχεια, τέθηκε στα παιδιά το ερώτημα, πώς θα οργανώσουν όλες αυτές τις
πληροφορίες σε μία ψηφιακή ιστορία. Μετά από κάποιες προτάσεις και συζήτηση,
αποφάσισαν η ιστορία να αφορά το ταξίδι της κούκλας που δημιούργησαν στη χώραεταίρο. Χρειαζόταν να γραφτεί ένα σενάριο στο οποίο η κούκλα θα έκανε τις ερωτήσεις και
οι μαθητές θα έδιναν τις απαντήσεις. Σε αυτό το σημείο ζητήθηκε η βοήθεια της
εκπαιδευτικού καθώς τα παιδιά δεν ήξεραν πώς να ξεκινήσουν και με ποια σειρά θα
παρουσιάσουν τις πληροφορίες. Συμβούλεψε τους μαθητές ότι έπρεπε να πουν στην κούκλα
από πού θα ξεκινήσει και να της το δείξουν στο χάρτη. Χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό
χάρτη της Ελλάδας που υπήρχε στην τάξη, τα παιδιά εντόπισαν το χωριό τους, την
κοντινότερη πόλη στην οποία υπάρχει αεροδρόμιο και την Άγκυρα. Μετά αποφάσισαν τι
μέσα μεταφοράς χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν αυτές τις διαδρομές.

3ο στάδιο: Δίνοντας οδηγίες προσανατολισμού
Στη συνέχεια συνειδητοποίησαν ότι δεν ήξεραν πώς θα έδιναν οδηγίες για την ακριβή
τοποθεσία των σημείων που έπρεπε να επισκεφτεί η κούκλα. Τότε, η εκπαιδευτικός εξήγησε
τη χρήση του ιστοτόπου maps.google.com. Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι μπορούν να βρουν
στο χάρτη όλα τα σημεία τα οποία αναζήτησαν νωρίτερα, να δουν τις γειτονιές τους με τη
βοήθεια του «street view», την ύπαρξη πρόσθετων φωτογραφιών επισκεπτών, τη
δυνατότητα να σχεδιάσουν μία διαδρομή και να υπολογιστεί η διάρκειά της ανάλογα με το
μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιήσουν. Ακόμη, ανακάλυψαν ότι για πολλά από τα
αξιοθέατα και εστιατόρια υπήρχε η διεύθυνση της ιστοσελίδας τους και το ωράριο
λειτουργίας.
Κάποιος μαθητής παρατήρησε ότι στα σημεία ενδιαφέροντος δεν είχε συμπεριληφθεί το
σχολείο των εταίρων τους και ότι «πολύ θα ήθελε να δει πώς είναι και απ’ έξω και από
μέσα». Με την καθοδήγηση της δασκάλας και το Google Maps, περιηγήθηκαν στον
εξωτερικό χώρο του σχολείου και είδαν κάποιες διαθέσιμες φωτογραφίες. Έπειτα, εντόπισαν
την ιστοσελίδα του σχολείου και ανακάλυψαν πολλές φωτογραφίες από τον εσωτερικό του
χώρο, από εορταστικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών. Στη συνέχεια,
τα παιδιά πειραματίστηκαν σε ομάδες με τις δυνατότητες του ιστοτόπου maps.google.com.
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Κατόπιν, η εκπαιδευτικός παρουσίασε τη δυνατότητα επισήμανσης ενός σημείου
ενδιαφέροντος με «πινέζα», στην εφαρμογή Google Earth. Αφού επισημανθούν όλα τα
σημεία ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μιας εικονικής
διαδρομής/πλοήγησης από σημείο σε σημείο, με τη σειρά που έχει επιλέξει ο χρήστης.
Στο σημείο αυτό, οι μαθητές συμφώνησαν τη σειρά με την οποία η κούκλα θα
επισκεπτόταν τα σημεία ενδιαφέροντος. Τα έγραψαν στον πίνακα και έβαλαν αύξοντα
αριθμό μπροστά από το καθένα. Ακολούθως, κάθε παιδί τοποθέτησε στο χάρτη μία ή δύο
«πινέζες», ονόμασε το κάθε σημείο ενδιαφέροντος και τέλος «ζωντάνεψαν» τη διαδρομή
που σχεδίασαν, την οποία μάλιστα χαρακτήρισαν ως «πολύ εντυπωσιακή».

4ο στάδιο: Συγγραφή σεναρίου
Στο τέταρτο μέρος συνεχίστηκε η διαδικασία γραφής του σεναρίου για μία εβδομάδα, αφού
εμπλουτίστηκε με τις πληροφορίες που ανακτήθηκαν στο 3 ο στάδιο. Τώρα, οι μαθητές
ήξεραν τη διαδρομή που θα ακολουθούσε η κούκλα, συνεπώς ήταν πιο εύκολο γι΄ αυτούς να
βρουν την «πλοκή» της ιστορίας τους. Το σενάριο που γράφτηκε αποτελούνταν από
ερωτήσεις της κούκλας και απαντήσεις των μαθητών προς αυτήν. Κάποια παραδείγματα
ερωτήσεων είναι: «Από πού θα ξεκινήσω και πώς θα πάω;», «Πού θα μείνω;», «Πού θα
φάω;», «Πώς θα πάω στο σχολείο των παιδιών;». «Έχετε να προτείνετε κάποια αξιοθέατα;»,
«Τι θερμοκρασία έχει εκεί;»
Τα παιδιά αποφάσισαν, οι απαντήσεις τους να δίνονται με τη βοήθεια χαρτών,
διαδρομών σχεδιασμένων πάνω σε αυτούς, φωτογραφιών και πληροφοριών που είχαν βρει
στις ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν και τις προφορικές περιγραφές των ίδιων που είχαν
μαγνητοσκοπηθεί στο 2ο στάδιο.

5ο στάδιο: Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας
Τέλος, δημιουργήθηκε η ψηφιακή ιστορία. Αρχικά, οι μαθητές έπρεπε με κάποιο τρόπο να
δώσουν φωνή στην κούκλα τους. Η εκπαιδευτικός τους έδειξε την εφαρμογή Photospeak για
έξυπνες συσκευές, η οποία έχει τη δυνατότητα να «ζωντανεύει» μια φωτογραφία, δίνοντάς
της φωνή μέσω ηχογράφησης. Στα παιδιά άρεσε πολύ η ιδέα κι έτσι ηχογράφησαν τις
ερωτήσεις της κούκλας με τη βοήθεια της εν λόγω εφαρμογής.
Για κάθε ερώτηση, δύο παιδιά αναλάμβαναν να απαντήσουν με τη βοήθεια των
ψηφιακών μέσων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα, στην ερώτηση «Από πού
θα ξεκινήσω και πώς θα πάω;», οι μαθητές σχεδίασαν τη διαδρομή μεταξύ των δύο
αεροδρομίων στον ιστότοπο maps.google.com και απαντώντας, την έδειξαν στην κάμερα
αναφέροντας το μέσο που θα χρησιμοποιήσει και πόση ώρα θα κάνει, δεδομένα τα οποία
εμφανίζονται αυτόματα στο χάρτη. Στην ερώτηση «Έχετε να προτείνετε κάποια αξιοθέατα;»,
τα παιδιά έδειχναν στο χάρτη πού βρίσκεται το σημείο που προτείνουν και ποιες ώρες είναι
ανοιχτό καθώς και κάποιες φωτογραφίες ή/και εικονική περιήγηση με το εργαλείο «street
view».
Τέλος, η εκπαιδευτικός της τάξης δημιούργησε την ψηφιακή ιστορία συνθέτοντας όλα τα
επιμέρους βίντεο και στιγμιότυπα σε μια ταινία μικρού μήκους, προσθέτοντας υπότιτλους
στα αγγλικά, αφού αυτή προοριζόταν για τους Τούρκους συνεργάτες.
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Σχήμα 2. Περιβάλλον της εφαρμογής Photospeak

Συμπεράσματα
Η διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας κύλησε ομαλά. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα
παρά το γεγονός πως υπήρχαν αρκετά τεχνικά προβλήματα, όπως η περιστασιακά κακή
σύνδεση στο διαδίκτυο, η έλλειψη εργαστηρίου πληροφορικής και ο μικρός αριθμός
διαθέσιμων υπολογιστών. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές διατήρησαν τον ενθουσιασμό
τους από την αρχή μέχρι και το πέρας της δραστηριότητας. Ανυπομονούσαν για την ώρα
της Ευέλικτης ζώνης και συμμετείχαν με ζήλο και μεγάλη προθυμία σε όλα τα επιμέρους
στάδια. Αξίζει να αναφερθεί πως ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος όταν ανακάλυπταν
κάτι που δεν ήξεραν και με την πρώτη ευκαιρία το μοιράζονταν με τους γονείς τους αλλά
και τους μαθητές των άλλων τάξεων. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή διεξαγωγή της
συγκεκριμένης δράσης αλλά και του έργου στο σύνολό του, έπαιξε ο ζήλος των παιδιών, η
υποστήριξη του διευθυντή και των υπόλοιπων συναδέλφων του σχολείου καθώς επίσης και
η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων εκπαιδευτικών, ο παραγωγικός διάλογος και η
ανταλλαγή ιδεών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της παραπάνω δραστηριότητας, οι μαθητές
καλλιέργησαν αρκετές δεξιότητες. Κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο,
ανέπτυξαν δεξιότητες έρευνας. Ανέπτυξαν τη δεξιότητα συγγραφής κατά τη δημιουργία
σεναρίου. Ακόμη, καλλιέργησαν τεχνολογικές δεξιότητες μέσα από τη χρήση διαδικτυακών
εργαλείων και εφαρμογών. Προσπαθώντας να βρουν με ποιον τρόπο θα παρουσιάσουν την
ψηφιακή τους ιστορία, ανέπτυξαν δεξιότητες παρουσίασης. Καλλιέργησαν περαιτέρω τις
διαπροσωπικές τους δεξιότητες μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Επίσης, η
δραστηριότητα αυτή απαιτούσε από τα παιδιά δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και λήψης
αποφάσεων. Συνεπώς διαπιστώνεται πως οι περισσότερες δεξιότητες γραμματισμού, που
σύμφωνα με το CDS καλλιεργούνται κατά τη δημιουργία και παρουσίαση μιας ψηφιακής
ιστορίας, όντως αναπτύσσονται από τους μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό (Μπράτιτσης,
2014).
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων από τα παιδιά και η
επίδραση της ψηφιακής αφήγησης σε αυτή. Όπως αναφέρθηκε, η δραστηριότητα
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πλαισιοποιήθηκε από το ταξίδι που θα πραγματοποιούσε η κούκλα που κατασκεύασαν στο
σχολείο των εταίρων τους και η περιγραφή του μέσα από μια ψηφιακή ιστορία. Έγινε
προσαρμογή ευρέως διαδεδομένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό
ιστοριών (π.χ. ιδεοθύελλα για την καταγραφή αρχικών ιδεών). Ακολούθως, μέσα από την
οπτική γωνία της κούκλας-ταξιδιώτη, τα παιδιά ανακάλυψαν σταδιακά το πλήθος των
πληροφοριών που απαιτούνταν για να περιγράψουν το ταξίδι της. Επιπρόσθετα, στο 3 ο
στάδιο συνειδητοποίησαν ότι απαιτούνταν πρόσθετες πληροφορίες από τις προφανείς, ώστε
να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με την κούκλα μέσα από την ψηφιακή τους ιστορία.
Έτσι αναζήτησαν νέο υλικό (διαδρομές, πληροφορίες μεταφορικών μέσων, διάρκειας και
κόστους ταξιδιού, κλπ) που αξιοποιήθηκε για να οργανωθεί και να παρουσιαστεί καλύτερα
το υπάρχον υλικό (π.χ. πληροφορίες για αξιοθέατα, ξενοδοχεία, κλπ). Η πλαισιοποίηση της
διδακτικής παρέμβασης με την ψηφιακή αφήγηση φαίνεται ότι λειτούργησε καταλυτικά,
ώστε η γνώση που οικοδομήθηκε να υποστεί επεξεργασία με τρόπο που είχε νόημα για τα
παιδιά. Οι σποραδικές πληροφορίες έπρεπε να οργανωθούν με λογική σειρά για να
ταιριάξουν με το ταξίδι της κούκλας. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην αναζήτηση και
οργάνωση της πληροφορίας φάνηκε να ενίσχυσε θετικά το κίνητρό τους, αλλά και την
κατανόηση της νέας γνώσης, όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια.
Εξετάζοντας το ενδιάμεσα στάδια που ακολουθήθηκαν και περιεγράφηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, γίνεται αντιληπτό ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης
οδήγησε στην πιο συγκροτημένη αναζήτηση και πρόσληψη γνώσεων. Τα παιδιά δεν
αρκέστηκαν στις κλασικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια ενός
προγράμματος (παρουσίαση μαθητών, σχολείου και ενδεχομένως της πόλης όπου εδρεύει το
σχολείο). Ενέταξαν τις πληροφορίες αυτές μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο,
αναζητώντας πληροφορίες για τη χώρα των εταίρων τους, την προσβασιμότητά της και
άλλα πολιτισμικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Αυτά τα ενέταξαν στην ιστορία τους,
προσδίδοντας μια αληθοφάνεια στο «ταξίδι της κούκλας». Τελικά, μέσα από τη χρήση της
ψηφιακής αφήγησης τα παιδιά ανέδειξαν τις γνώσεις που τα ίδια ανακάλυψαν κατά την
αναζήτησή τους, σχετικά με τα γεωπολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας-εταίρου.
Οι Τούρκοι συνεργάτες δημιούργησαν μια παρόμοια ψηφιακή ιστορία για τον τόπο
κατοικίας των Ελλήνων μαθητών. Μετά το πέρας της δραστηριότητας, κάθε τάξη
δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό κουίζ ερωτήσεων σχετικά με το βίντεο που δημιούργησαν οι
συνεργάτες της. Έτσι, τα παιδιά αξιολογήθηκαν πάνω σε αυτά που έμαθαν δημιουργώντας
την ψηφιακή τους ιστορία και τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά, καθώς
απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του κουίζ.
Επιπλέον, στην αρχή και το τέλος της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκαν ομαδικές
συνεντεύξεις με τα παιδιά, με κύριο ερώτημα «Τι γνωρίζετε για την Τουρκία;». Οι
περισσότερες απαντήσεις ήταν συνηθισμένες και αφορούσαν τα χρώματα της σημαίας και
απλές γεωγραφικές πληροφορίες (π.χ. όνομα πρωτεύουσας). Στο τέλος της παρέμβασης, τα
παιδιά έδωσαν πολλές πληροφορίες για γνωστά μνημεία της Τουρκίας, ανέφεραν λέξεις που
έμαθαν στα τούρκικα, αναφέρθηκαν σε μουσεία και τα εκθέματά τους, ενώ ήταν σε θέση να
αναγνωρίσουν πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικά το
στοιχείο της σύγκρισης των δύο πολιτισμών ήταν πολύ έντονο στις απαντήσεις τους, αφού
πάντα προσπαθούσαν να συγκρίνουν τις παρατηρήσεις τους με τα δικά τους βιώματα.
Μια τελευταία παρατήρηση που αξίζει τον κόπο να αναφερθεί είναι ότι οι μαθητές του
ελληνικού σχολείου πληροφορήθηκαν για την ύπαρξη ενός κάστρου στην περιοχή τους από
την ψηφιακή ιστορία των μαθητών του τουρκικού σχολείου. Ήταν μια πληροφορία που την
αγνοούσαν εντελώς και τη συγκράτησαν, αφού τους έκανε εντύπωση. Έτσι, όταν αργότερα
στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην ενότητα 8, «Διάφοροι τόποι
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της πατρίδας μου», τους ζητήθηκε να ονομάσουν γνωστές περιοχές κοντά στον τόπο
διαμονής τους, ανακάλεσαν το συγκεκριμένο κάστρο και μάλιστα ζήτησαν να οργανωθεί
εκπαιδευτική επίσκεψη σε αυτό. Το γεγονός αυτό δείχνει, σε ένα ποσοστό, την προστιθέμενη
αξία της ψηφιακής αφήγησης, αφού η ταύτιση των παιδιών με τον ήρωα της ιστορίας και η
ενεργός συμμετοχή τους στη δημιουργία αυτής αύξησε το κίνητρό τους για μάθηση και τα
έκανε να προσέχουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν. Οι
τελευταίες δομήθηκαν υπό το πρίσμα ενός ταξιδιού και απέκτησαν λογικές διασυνδέσεις
μεταξύ τους, προσδίδοντας νόημα η μία στην άλλη, σε σύγκριση με την απλή παράθεση
πληροφοριών που παρατηρείται σε μια κλασική διδασκαλία τύπου διάλεξης.
Στο τέλος της έρευνας ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν τα συναισθήματά τους για τη
δραστηριότητα στο σύνολό της. Τους ζητήθηκε να περιγράψουν πώς νιώθουν για το έργο
που υλοποίησαν με τους φίλους τους από την Τουρκία. Αρχικά, οι μαθητές δεν ήξεραν τι να
γράψουν κι έτσι η εκπαιδευτικός διευκρίνισε ότι πρέπει να γράψουν πώς νιώθουν που
έπαιξαν παιχνίδια με τους εταίρους τους, που δημιούργησαν μόνοι τους μία ψηφιακή
ιστορία και που δημιούργησαν μία κούκλα που την έστειλαν στους Τούρκους εταίρους αλλά
και τι τους άρεσε περισσότερο. Και οι 10 μαθητές εκφράστηκαν θετικά για την εμπειρία που
αποκόμισαν από την υλοποίηση του έργου αυτού. Οι 6 από αυτούς δήλωσαν ότι ήταν πολύ
χαρούμενοι που έπαιξαν παιχνίδια σε πραγματικό χρόνο με τους φίλους τους. Οι άλλοι 4
έγραψαν ότι τους άρεσε που έμαθαν πολλά πράγματα για την Τουρκία. Βέβαια, η συμβολή
της ψηφιακής αφήγησης στο σημείο αυτό ήταν τελικά μεγάλη, όπως προαναφέρθηκε.
Μάλιστα μία μαθήτρια επισήμανε πως «ο τουρκικός πολιτισμός έχει μεγάλο πλούτο». Ένας
άλλος μαθητής έγραψε ότι «θέλει να πάει στην Τουρκία οπωσδήποτε για να δει από κοντά
τα αξιοθέατα». Όταν κατόπιν ερωτήθηκαν προφορικά αν θα ήθελαν να υλοποιήσουν και
την επόμενη χρονιά ένα έργο eTwinning, όλοι μαθητές απάντησαν «ναι» με ενθουσιασμό.

Αναφορές
Brady, M.K. (1997). Ethnic folklore. In T. A. Green (Ed.), Folklore: An encyclopedia of beliefs, customs, tales,
music, and art (pp. 237-244). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
Bratitsis, T., Kotopoulos, T., & Mandila, K. (2011). Kindergarten children as story makers: The effect of
the digital medium. In F. Xhafa, L. Barolli, M. Köppen (eds.), Proceedings of the IEEE 3rd International
Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (pp. 84-91). Fukuoka, Japan.
Burmark, L. (2004). Visual presentations that prompt, flash & transform. Media and Methods, 40(6), 4–5.
Coventry, M. (2008) Engaging gender: student application of theory through digital storytelling. Arts
and Humanities in Higher Education, 7(2), 205-219.
Egan, K. (1989). Teaching as storytelling. Chicago: University of Chicago Press.
Gakhar, S., & Thompson, A. (2007.) Digital storytelling: Engaging, communicating, and collaborating. In
R. Carlsen & D. A. Willis (eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education
International Conference 2007 (pp. 607-612). Chesapeake , VA: AACE.
Gokhale, A. (1995). Collaborative Learning Enhances Critical Thinking, Journal of Technology Education,
7(1), 22-30.
Hiltz, S.R. (1998). Collaborative learning in asynchronous learning environments: Building learning
communities. Proceedings of WebNet 98 Conference of the WWW, Internet and Intranet. Orlando, Florida.
Hymel, S., Zinc, B., & Ditner, E. (1993). Cooperation versus competition in the classroom, Exceptionality
Education Canada, 3(1-2), 103-128.
Inkpen, K. (1997). Adapting the Human-Computer Interface to Support Collaborative Learning Environments
for Children. Ph.D. Dissertation, University of British Columbia, August 1997.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E. (1990). Circles of Learning. Cooperation in the Classroom,
Edina, Minn.: International Book Company.
Lathem, S. A. (2005). Learning communities and digital storytelling: New media for ancient tradition. In
C. Crawford, R. Carlsen, I. Gibson, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. A. Willis (eds.), Proceedings of

416

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2005 (pp. 2286-2291).
Chesapeake, VA: AACE.
Oliver, R. (2001). Seeking best practice in online learning: Flexible Learning Toolboxes in the Australian
VET sector. Australian Journal Of Educational Technology, 17(2), 204-222.
Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In C. Crawford et al. (eds.), Proceedings of
Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006 (pp. 709716). Chesapeake, VA: AACE.
Robin, B. R. (2008) Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom.
Theory into Practice, 47(3), 220-228.
Robin, B.R., & McNeil, S.G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling.
Digital Education Review, 22, 37-51.
Rumpagaporn, M.W., & Darmawan, G.N. (2007). Students’ critical thinking skills in a Thai ICT schools,
pilot project. International Education Journal, 8(2), 125-132.
Stahl, G. (2006). Group Cognition: Computer Support for Building Collaborative Knowledge. Acting with
Technology Series, MIT Press.
Virla, G., Tselios, N., & Komis, V. (2014). Investigating preschoolers’ problem solving strategies in
computer-mediated collaborative environments. Int. Journal of Learning Technology, 10 (1), 4-29.
Wegerif R., (2002). Thinking skills, technology and learning: a review of the literature for NESTA FutureLab,
Ανακτήθηκε από www.nestafuturelab.org
Yelland, N. J. (2005). The future is now: A review of the literature on the use of computers in early
childhood education (1994-2004). AACE Journal, 13(3), 201-232.
Yelland, N. J. (2011). Knowledge building with ICT in the early years of schooling, He Kupu, 2(5), 33-34.
Βύρλα, Γ., Τσέλιος, Ν., & Κόμης, Β. (2006). Επίδραση του φύλου στις συνεργατικές στρατηγικές μαθητών
προσχολικής ηλικίας. Δ. Ψυλλός & Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ,
σελ. 562-569, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου.
Μουταφίδου, Α., & Μπράτιτσης, Θ. (2013). Ψηφιακή Αφήγηση και δημιουργική γραφή: δύο
παράλληλοι κόσμοι με κοινό τόπο. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής, Αθήνα 4-6
Οκτωβρίου 2013.
Μπράτιτσης, Θ. (2014). Εμπειρίες από σεμινάρια ψηφιακής αφήγησης σε εκπαιδευτικούς. Η περίπτωση
της Ελλάδας. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». 3-5
Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
Σαββοπούλου, Μ. (2016).Τεχνολογικά υποστηριζόμενη, αφηγηματική αναζήτηση γεωπολιτισμικών
πληροφοριών σε ένα πρόγραμμα eTwinning. Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Μ.Σ.: Επιστήμες της Αγωγής, κατεύθυνση:
Σημειωτική και Επικοινωνία.

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Διαδραστικής Ψηφιακής
Ιστορίας για την ενότητα του φωτός στο Δημοτικό
Σχολείο
Διαμαντάρα Ανθία, Βαρσάμου Άννα, Φεσάκης Γεώργιος
psemdt14007@aegean.gr, annvarsam@gmail.com, gfesakis@aegean.gr
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη
Το μαθησιακό δυναμικό και η ελκυστικότητα των Διαδραστικών Ψηφιακών Ιστοριών (ΔΨΙ) προκαλούν
για την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Οι εκπαιδευτικές ΔΨΙ συνδυάζουν τη μαθησιακή αξία της
αφήγησης με τη διερεύνηση των προσομοιώσεων με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει προσήλωση,
συναισθηματική εμπλοκή και ενεργοποίηση της σκέψης των μαθητών. Ο σχεδιασμός όμως ΔΨΙ για
δεδομένους μαθησιακούς στόχους αποτελεί πολύπλοκο, διεπιστημονικό πρόβλημα, που απαιτεί τη
συνολική ενεργοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία με
ειδικούς άλλων ειδικοτήτων. Για την καλύτερη κατανόηση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών ΔΨΙ και την
πειραματική αποτίμηση της μαθησιακής τους αξίας, απαιτείται η ανάπτυξη και μελέτη συγκεκριμένων
παραδειγμάτων. Έτσι, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ΔΨΙ παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να
διδαχθεί επιστημονικό περιεχόμενο αντλούμενο από την ενότητα του φωτός του Δημοτικού Σχολείου.
Στην εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός της ΔΨΙ καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα της πειραματικής
εφαρμογής της σε μαθητές Α’ και Ε’ Δημοτικού με όρους ελκυστικότητας, ανάδειξης εναλλακτικών
ιδεών και εννοιολογικής αλλαγής.
Λέξεις κλειδιά: Διαδραστική Ψηφιακή Ιστορία, Φυσική, Φως, Δημοτικό Σχολείο, Σχεδιασμός

Εισαγωγή
Τα ψηφιακά μέσα και παιχνίδια αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό μέσο για τα παιδιά, στο
οποίο αφιερώνουν αρκετές ώρες προσήλωσης, με αποτέλεσμα να προκαλούν το ενδιαφέρον
των εκπαιδευτικών σχεδιαστών προκειμένου να τα αξιοποιήσουν στη μάθηση (Μαρκούζης
& Φεσάκης, 2014). Οι Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχουν νέες
δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης ιστοριών εκπαιδευτικού περιεχομένου, είτε
αξιοποιώντας τα πολυμέσα στην αφήγηση συμβατικών-γραμμικών ιστοριών (ψηφιακή
αφήγηση) (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), είτε επιτρέποντας τη δημιουργία νέων ειδών
διαδραστικών αφηγήσεων, στα οποία οι ιστορίες διαθέτουν δυναμική πλοκή επηρεαζόμενη
από τον αναγνώστη (Διαδραστικές Ψηφιακές Ιστορίες) (Markouzis & Fesakis, 2015). Οι
ιστορίες και η αφήγηση τους αποτελούν μαθησιακό μέσο και μέθοδο διδασκαλίας με αξία
ευρύτερα αποδεκτή (Egan, 1985; 1986). Ειδικά για τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ),
αναγνωρίζοντας τα οφέλη της αφήγησης, τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και περισσότερη
έμφαση στην πλαισιωμένη διδασκαλία (contextual teaching) και στη χρήση αφηγηματικών
μορφών σε αυτήν (Martin & Brouwer, 1991; Norris et al, 2005; Klassen, 2009). Μια τάση που
αντανακλά τις απόψεις της Γνωστικής Ψυχολογίας κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες του
20ου αιώνα. Ο Bruner (1985), θεωρεί πως ο ανθρώπινος νους έχει δύο εντελώς διαφορετικούς
τρόπους να γνωρίζει την πραγματικότητα: τον παραδειγματικό (δηλαδή τον ταξινομικό,
επαγωγικό και παραγωγικό, που χρησιμοποιείται στην επιστήμη) και τον αφηγηματικό που διαφέρει από τον πρώτο τόσο σε μορφή, όσο και σε πρόθεση και λειτουργία. Έτσι, ο
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 417-429, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.

418

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Bruner προτείνει οι εκπαιδευτικές προσπάθειες προς την επιστημονική κατανόηση, από
ξύλινο επιστημονικό λόγο να μεταγραφούν σε μορφές αφήγησης. Παράλληλα, οι
εκπαιδευτικές ΔΨΙ, αυτόνομες ή ενσωματωμένες σε παιχνίδια, έχουν τη δυνατότητα να
υποστηρίξουν σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις, να ενεργοποιήσουν ανώτερες μορφές
σκέψης και τη συναισθηματική εμπλοκή κατά τη μάθηση, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα από
την πειραματική εφαρμογή εκπαιδευτικών ΔΨΙ σε πλαίσιο άτυπης μάθησης είναι
ενθαρρυντικά (Markouzis & Fesakis, 2015). Για την καλύτερη κατανόηση του σχεδιασμού
εκπαιδευτικών ΔΨΙ και την πειραματική αποτίμηση της μαθησιακής τους αξίας απαιτείται η
ανάπτυξη και η μελέτη περισσότερων συγκεκριμένων περιπτώσεων. Έτσι, στο πλαίσιο της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της πρώτης συγγραφέως, με την επίβλεψη των
υπόλοιπων, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ΔΨΙ παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να
διδαχθεί επιστημονικό περιεχόμενο αντλούμενο από την ενότητα του Φωτός στο Δημοτικό
Σχολείο. Στην εργασία αρχικά περιγράφεται προσέγγιση της έννοιας της ΔΨΙ, και στη
συνέχεια ο σχεδιασμός της υπό μελέτη ΔΨΙ για το φως, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα
της πειραματικής εφαρμογής της σε μαθητές Α’ και Ε’ Δημοτικού με όρους ανάδειξης
εναλλακτικών ιδεών, εννοιολογικής αλλαγής και ελκυστικότητας.

Θεωρητικό πλαίσιο
Αφήγηση διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών και μάθηση
Ο όρος «ιστορία» (story) αφορά, άτυπα, σε ακολουθίες γεγονότων που συνδέονται μεταξύ
τους με σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος. Η αφήγηση αφορά στη διαδικασία επικοινωνίας μιας
δομής ιστορίας. Η δομή των ιστοριών αποτελεί σημαντικό σύστημα αναπαράστασης
γνώσης, το οποίο θεωρείται βασικό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου νοητικού μηχανισμού
νοηματοδότησης του κόσμου και των εμπειριών μας (Bruner 1986; 1991). Κατά συνέπεια η
κατανόηση και η δημιουργία ιστοριών αποτελούν επιστημολογικά εργαλεία για τον
άνθρωπο εξίσου σημαντικά με την τυπική λογική και την επιστημονική μέθοδο. Αν
αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά απολαμβάνουν και μπορούν να κατανοούν σε σημαντικό
βαθμό ιστορίες από πολύ μικρές ηλικίες (Applebee, 1987), είναι εύλογο το εκπαιδευτικό
ενδιαφέρον για την κατανόηση και τη δημιουργία ιστοριών, ως επιστημολογικό εργαλείο
και μέσο μάθησης. Η σημασία της αφήγησης ιστοριών στην διδασκαλία και τη μάθηση έχει
υποστηριχθεί εκτεταμένα και αποτελεί διαδεδομένη πεποίθηση (Egan, 1985; 1993). Η
παρατήρηση ότι η ενσωμάτωση ενός προβλήματος μέσα σε αφηγηματικό πλαίσιο μπορεί να
μεταβάλει σημαντικά την ικανότητα των παιδιών να το αντιμετωπίσουν, οδήγησε τον Egan
(1985) να υποστηρίξει ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας μπορεί να στηριχθεί στην επινόηση
κατάλληλων ιστοριών.
Σχετικά πρόσφατα, με την ανάπτυξη των ΤΠΕ, οι αφηγήσεις ψηφιοποιούνται
διανθίζονται πολυμεσικά και διανέμονται μέσω διαδικτύου με τρόπο προσιτό ακόμα και
για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010). Πέρα όμως από
τις συμβατικές ιστορίες, οι ΤΠΕ ενισχύουν τη διερεύνηση δυναμικών, μη γραμμικών δομών
ιστοριών, οι οποίες περιγράφονται γενικά με τον όρο «διαδραστικές ιστορίες» (interactive
stories) (ΔΙ), ενώ είναι γνωστές και με όρους όπως «διαδραστική μυθοπλασία» (interactive
fiction) και «ιστορίες με διακλαδώσεις» (branching stories) (Crawford, 2013). Οι ΔΨΙ
επιτρέπουν στον αναγνώστη να συμμετέχει και να επηρεάζει την πλοκή και άλλες
παραμέτρους της ιστορίας, καθιστώντας εφικτά νέα είδη αφηγήσεων περισσότερο ελκυστικά
και προσαρμοστικά. Το τέλος σε μια ΔΨΙ
μπορεί να μην είναι μοναδικό και
προκαθορισμένο από τον συγγραφέα, αλλά να αναδύεται διαφορετικό σε κάθε ανάγνωση.
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Οι συγγραφείς υιοθετούν την άποψη ότι οι ΔΨΙ έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν
καλύτερα σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις παρέχοντας ταυτόχρονα ψυχαγωγία. Η
πρόκληση για τον εκπαιδευτικό σχεδιαστή ΔΨΙ είναι να ενσωματώσει γρίφους με
μαθησιακό στόχο οι οποίοι να υποστηρίζουν την αφήγηση της ιστορίας (Van Eck, 2006). Η
ενσωμάτωση των μαθησιακών στόχων στην ιστορία και τους γρίφους, χωρίς να
διαταράσσεται η αφήγηση, τους καθιστά πιο αυθεντικούς και εμπλέκει νοητικά και
συναισθηματικά τον παίκτη. Στις ΔΨΙ, ο αναγνώστης «υποχρεώνεται» να κατανοήσει την
ιστορία για να λύσει τους γρίφους, να χειριστεί τον φανταστικό κόσμο που προσομοιώνουν,
και να λάβει αποφάσεις προκειμένου να εξελιχθεί η αφήγηση. Ο μηχανισμός αυτός είναι
που ενεργοποιεί την σκέψη του μαθητή-παίκτη στο περιεχόμενο και αυξάνει τις πιθανότητες
μάθησης. Η επιτυχία μιας μαθησιακού περιεχομένου-εκπαιδευτικής αφήγησης βασίζεται στη
σωστά οργανωμένη δομή και στη δημιουργία χαρακτήρων-ηρώων που θα υπηρετούν τον
σκοπό/«δίδαγμα» -αλλά όχι εις βάρος της ψυχαγωγίας. Μια καλή ιστορία πρέπει,
καταρχάς, να μας ανοίγει την «όρεξη» για να την ακούσουμε (Norris et al, 2005). Η
δημιουργία των ΔΨΙ έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σύγκριση με αυτή των
συμβατικών αφηγήσεων (Luce–Kapler & Dodson, 2005), αφού εκτός από συνδυασμό
συγγραφικού ταλέντου και μαθησιακού σχεδιασμού, χρειάζεται να κατέχεις και τα
απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση. Παρά τη δυσκολία
τους, οι ΔΨΙ προσελκύουν το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών λόγω της
σημαντικότητάς τους στον χώρο των ψηφιακών μέσων (Harrigan & Wardrip-Fruin, 2010;
Markouzis & Fessakis, 2015). Οι Garzotto et al. (2010) αναφέρουν μερικά πρώτα θετικά
αποτελέσματα για τη μαθησιακή αξία των ΔΨΙ και προτείνουν νέες κατευθύνσεις έρευνας
όπως α) τις επιπτώσεις των φορητών τεχνολογιών στην αφήγηση, β) τη διερεύνηση της
σχέσης του αφηγηματικού είδους (π.χ. περιπέτεια, μυστήριο, αποστολή κ.α.) με τη
μαθησιακή αποτελεσματικότητα των ΔΨΙ, και γ) την επίδραση του συγκεκριμένουπεριβάλλοντος (context) (π.χ. σχολική τάξη, πεδίο, φυσικό περιβάλλον κλπ) στην μάθηση με
ΔΨΙ καθώς και την βιώσιμη ένταξη τους στην εκπαίδευση.
Παρά τα διαφαινόμενα εκπαιδευτικά οφέλη των ΔΨΙ, τα συγκεκριμένα παραδείγματα
είναι πολύ περιορισμένα, ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την αποσαφήνιση της
έννοιας της ΔΨΙ, τον τρόπο συγγραφής, τα εργαλεία υλοποίησης και την μαθησιακή
αποτελεσματικότητα παραμένουν ανοικτά.

Αφήγηση και διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Η αφήγηση στην επιστήμη (narrative in science) περιλαμβάνει αφηγήσεις εμπνευσμένες από
επιστημονικούς μύθους ή την ιστορία της επιστήμης, σενάρια επιστημονικής φαντασίας,
θεατρικά έργα και βιογραφίες, ποιήματα και καρτούν που πραγματεύονται τη ζωή και το
έργο επιστημόνων (Martin, 1993). Στη λογοτεχνία καταγράφονται προσπάθειες (από
επιστήμονες ή και συγγραφείς ειδικευμένους στην εκλαΐκευση της επιστήμης) να
δημιουργηθούν μυθοπλασίες με στόχο την παρουσίαση ιδεών και εννοιών από τον κόσμο
των ΦΕ. Τέτοιες αφηγήσεις ψυχαγωγούν τον αναγνώστη ενώ παράλληλα αποτελούν ένα
«δόλωμα», για να προσελκύσουν το ευρύ κοινό προς την επιστήμη (Χαλκιά, 2002). Επίσης,
εντοπίζονται αφηγήσεις στις οποίες ένα επιστημονικό γεγονός βρίσκεται στον πυρήνα της
μυθοπλασίας, οπότε για να καταλάβεις τι συμβαίνει σε αυτήν πρέπει να κατανοήσεις πρώτα
την επιστημονική έννοια/ιδέα (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2002; Γιαννικοπούλου,
2005). Σημαντική είναι και η δημιουργία πρωτότυπων αφηγήσεων από τα ίδια τα παιδιά
μέσω της τεχνικής γραφής με φαντασία («είμαι η καρδιά του Τζο» ή «η βιογραφία ενός μορίου
υδρογονάνθρακα κατά την πορεία του μέσα από το μεταβολικό σύστημα») (Martin, 1993).
Πρόσφατα δοκιμάστηκαν και νέες μορφές αφηγήσεων (Βαρσάμου κ.α., 2010; 2012) όπου ο
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πρωταγωνιστής/ήρωας είναι μια επιστημονική ιδέα οντότητα όχι από τον «ορατό» χώρο
της Βιολογίας ή της Χημείας, αλλά από τον «αόρατο» κόσμο της Φυσικής. Σε αυτού του
τύπου τις αφηγήσεις δημιουργείται ένας φανταστικός τόπος όπου οι επιστημονικές
οντότητες ζουν τη δική τους ζωή, αλλά είναι ένας τόπος οικείος και για την
καθημερινότητας των παιδιών. Για να δημιουργηθούν τέτοιοι κόσμοι αξιοποιούνται τόσο οι
αφηγηματικές όσο και οι θεατρικές δομές. Η «εικόνα», συμμετέχει στον σχεδιασμό ως μια
σημαντική συνιστώσα της αφήγησης και της δραματουργίας, αλλά και ως αναπόφευκτο
τμήμα της εν γένει αλληλεπίδρασης υποκειμένου-αντικειμένου κατά τη βίωση μιας
εμπειρίας. Η δύναμη της εικόνας και, πολύ περισσότερο, του συνδυασμού εικόνας-κίνησης
(design), δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αναλογικό θεατρικό πλαίσιο μα επεκτείνεται και
ενδυναμώνεται στο ψηφιακό τεχνολογικό περιβάλλον (τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια
κ.ά.). Επομένως και οι επιστημονικές αφηγήσεις ακολουθούν τις εξελίξεις και μετατρέπονται
σε ΔΨΙ προκειμένου να υποστηρίξουν την επιστημονική μάθηση της νέας γενιάς μαθητών.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της διαδραστικής ψηφιακής ιστορίας
Ο σχεδιασμός επιτυχημένων εκπαιδευτικών αφηγήσεων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες
(Roth et al., 2009). Βασικό ζήτημα αποτελεί η επιλογή των μαθησιακών στόχων, έπειτα, αν
δοθεί έμφαση στους γνωστικούς στόχους σε βάρος της πλοκής η ιστορία κινδυνεύει να είναι
πολύ διδακτική και βαρετή. Τέλος, οι επιστημονικές ιδέες που αναπτύσσουν τα παιδιά μέσα
από αφηγηματικά πλαίσια δε συμπίπτουν πάντα με τις τυπικές επιστημονικές. Επομένως, η
αξιοποίηση των αφηγήσεων στην εκπαίδευση με επιτυχία, είναι απαιτητικό εγχείρημα,
εφόσον χρειάζεται γνώση του επιστημονικού περιεχομένου, συγγραφική ικανότητα και
γνώσεις αισθητικής και σημειωτικής –οι
τελευταίες βοηθούν να παρουσιαστεί το
περιεχόμενο με τρόπο που να περιορίζει τις ερμηνείες από τους μαθητές και να τους ωθεί να
οικοδομήσουν γνωστικά σχήματα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις διδασκόμενες ιδέες.
Δεδομένων των παραπάνω δυσκολιών, για τον σχεδιασμό της ΔΨΙ της έρευνας επιλέξαμε να
διασκευάσουμε, σε ψηφιακή και διαδραστική, μια έτοιμη και μελετημένη επιστημονική
αφήγηση με τίτλο «η Ίριδα στον Κάτω Κόσμο», που δημιουργήθηκε στα πλαίσια
διδακτορικής διατριβής αναφορικά με τη διδασκαλία ΦΕ μέσω αφήγησης (Βαρσάμου, 2014).
Εν συντομία το σενάριο έχει ως εξής: «η Περσεφόνη βρίσκεται φυλακισμένη στον Κάτω Κόσμο και
παραπονιέται που ζει στο σκοτάδι και δε βλέπει χρώματα. Η Ίριδα ακούει το παράπονο της και
αποφασίζει να την επισκεφτεί για να την παρηγορήσει και να τη βοηθήσει να δει τα χρώματα. Τα παιδιά
αναγνώστες αναλαμβάνουν να τη συνοδεύσουν και να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και
τα προβλήματα (γρίφοι) που συναντά στην πορεία».
Η πρωτότυπη αφήγηση χρησιμοποιεί ως ήρωες τις επιστημονικές οντότητες: Φώς,
Χρώματα, ενώ η δομή της είναι κάποιες φορές γραμμική και άλλες μη-γραμμική, με τη
δεύτερη περίπτωση να βοηθά ιδιαίτερα στην δημιουργία διακλαδώσεων. Η ροή της
ψηφιακής αφήγησης ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την πρωτότυπη αφήγηση, βάσει της
οποίας δημιουργήθηκαν οι διακλαδώσεις, οι απαραίτητοι ήρωες για την εξέλιξη της
ιστορίας και οι διάλογοι. Επεξεργασία έγινε επίσης στους μαθησιακούς στόχους, αφού
εναρμονίστηκαν με όσα εντοπίζονται στα ΑΠ και ΔΕΠΠΣ Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄ και
Δ΄ Δημοτικού, των ΦΕ της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και στο Π.Σ. Φ.Ε. Δημοτικού και
Γυμνασίου για το «Νέο Σχολείο».
Η διαδραστική ιστορία εξελίσσεται σε τέσσερις ενότητες-«κεφάλαια»: Κ1. Οι
μεταμορφώσεις και το ταξίδι της Ίριδας στον κόσμο μας (τα χρώματα βρίσκονται
κρυμμένα μέσα στο λευκό φως, το φως όμως κινείται πολύ γρήγορα και ευθύγραμμα και
αυτό του δημιουργεί… προβλήματα), Κ2. Η Ίριδα στον Κάτω Κόσμο (τα χρώματα δεν
φαίνονται στο απόλυτο σκοτάδι, παρά μόνο όταν η Ίριδα –που είναι μεταμορφωμένη σε
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ακτίνα λευκού –φωτός συναντά το «διαμάντι» (πρίσμα) του δαχτυλιδιού της Περσεφόνη.),
Κ3. Η δοκιμασία των μαθητών στον Κάτω Κόσμο, για να ελευθερώσουν την Περσεφόνη
(αναζητώντας τον πιο μεγάλο «θησαυρό» στον σκοτεινό Κάτω Κόσμο- τα χρώματα), και Κ4.
Ο γρίφος του Πλούτωνα και ο από μηχανής θεός (Ο Πλούτωνας ρωτά πώς παίρνουν τα
αντικείμενα γύρω το χρώμα τους και …το φως, σαν από μηχανής θεός, βοηθά να
ανακαλύψουν την απάντηση).
Η τρέχουσα, πιλοτική, έκδοση της ιστορίας ονομάζεται «Φωτεινή ιστορία» και
υλοποιήθηκε με χρήση videο animation (χρησιμοποιήθηκε το Anime Studio Pro από την
animation designer Μαστρανδρέου Κ. σε συνεργασία με την πρώτη συγγραφέα),
ηχογράφησης και το λογισμικό παρουσιάσεων MS Powerpoint για την υλοποίηση των
διακλαδώσεων και των υπερσυνδέσεων. Οι γρίφοι, που παρεμβάλλονται στην ιστορία, είναι
υλοποιημένα με διάφορα απλά εργαλεία, όπως το MS Powerpoint, το Hotpotatoes και το
Scratch, ή έτοιμες διαδραστικές προσομοιώσεις από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο
(https://phet.colorado.edu) και περιγράφονται στον πίνακα 1. Για τη δημιουργία τους
στηρίχθηκαν στους μαθησιακούς στόχους και σε βασικές παρανοήσεις που εμφανίζουν οι
μαθητές του δημοτικού σχετικά με το φως, όπως αυτές καταγράφονται στη βιβλιογραφία
(Ραβάνης, 2003; Driver et al., 1993; 2000) όπως εμφανίζονται στους πίνακες 3 και 4
αντίστοιχα. Λόγω της έκτασης της ιστορίας δεν είναι εφικτό να παρουσιαστεί πλήρως στην
παρούσα εργασία. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να κατεβάσει και να «διαβάσει»
την ιστορία από την διεύθυνση: http://www.ltee.gr/uploads/ist_fos/ist_fos.zip
Η αφήγηση έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις σημειωτικές αρχές του Pierce
(Χρηστίδης, 2002), κι έτσι οι χαρακτήρες και τα αφηγηματικά γεγονότα (εικόνα σημείου),
αντανακλούν/υποστηρίζουν το περιεχόμενο (δείκτης σημείου) αποσκοπώντας μέσα από
την αλληλεπίδραση του μαθητή με το σημείο, να περιοριστούν επικίνδυνοι ανιμιστικοί
σκόπελοι (Driver et al., 2000) και να ενισχυθεί μια ερμηνεία όσο το δυνατόν πιο κοντινή ως
προς το επιστημονικό περιεχόμενο που θέλουμε να διδάξουμε. Επίσης ακολουθούνται τα
βήματα δημιουργίας επιτυχημένων επιστημονικών ιστοριών όπως περιγράφονται από τους
Norris et al. (2005).
Εκτός από το σενάριο της ΔΨΙ, μεγάλη σημασία δόθηκε στην «εικόνα». Από αισθητική
όσο και σημειωτική σκοπιά, η «εικόνα» είναι το πρώτο στάδιο της ερμηνείας/σημείωσης, το
πρώτο πράγμα στο οποίο εστιάζει το υποκείμενο κατά την πρωταρχική, αυθόρμητη και
άμεση επαφή με το αντικείμενο (Tillis, 1992). Από την εικονική διάσταση του σημείου
εξαρτάται, ως έναν βαθμό, αν το υποκείμενο θα εμβαθύνει σε ένα δευτερογενές στάδιο
επαφής με το αντικείμενο (Pierce, 2000 στο Χρηστίδης, 2002). Η εικόνα, δηλαδή, μορφοποιεί
και «εξωτερικεύει» με συγκεκριμένο τρόπο για τους θεατές τα επιστημονικά νοήματα, και ο
θελκτικός σχεδιασμός (design, ο συνδυασμός εικόνας- κίνησης- λόγου) βοηθά να κερδίσεις
το αυθόρμητο ενδιαφέρον του θεατή, που θα επενδύσει στη συνέχεια συνειδητά
(συναισθηματικά και νοητικά), στην επιστημονική ιστορία και πιθανά θα οικοδομήσει νέα
γνωστικά σχήματα. Η εικόνα επίσης έχει σκοπό τόσο να παρουσιάσει νέες ιδέες (π.χ.
ανάλυση του λευκού φωτός στο πρίσμα) αλλά και να ανακαλέσει έντονες αναμνήσεις που
θα υποστηρίξουν τις νεότοκες ιδέες (π.χ. να ανακαλέσει στον μαθητή την εικόνα ενός
αληθινού ουράνιου τόξου). Επομένως, η εικόνα, είτε ως επιλεγμένο αφηγηματικό και
δραματικό στοιχείο, είτε ως αναπόφευκτο τμήμα της ερμηνευτικής μας ικανότητας, αποτελεί
μια σημαντική παράμετρο την οποία συνυπολογίζουμε στον σχεδιασμό και τη
διαχειριζόμαστε, κάθε φορά, ανάλογα με το περιεχόμενο που θέλουμε να
διδάξουμε/παρουσιάσουμε.
Πίνακας 1. Γρίφοι της ΔΨΙ
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Στιγμιότυπο οθόνης

Περιγραφή
Πάτα το αντικείμενο στο οποίο θέλεις να κουτουλήσει η Ίριδα.
Παρατήρησε τι συμβαίνει στο φόρεμά της. (Στόχος είναι τα παιδιά
να αναφέρουν ότι το λευκό φόρεμα της Ίριδας κρύβει τα χρώματα και
κάθε φορά που συγκρούεται με ένα αντικείμενο εμφανίζει το χρώμα
που αντιστοιχεί σε αυτό)
Πάτα το κουμπί που έχει ο φακός. (Τα παιδιά πατάνε το κουμπί
του φακού, ο φακός ανάβει και παρατηρούν πόσο γρήγορα ταξιδεύει το
φως)
Ποιο αντικείμενο φωτίζεται από τη φωτεινή πηγή; Ταίριαξε τα
αντικείμενα με τη σωστή επιλογή. (Τα παιδιά επιλέγουν αν τα
αντικείμενα φωτίζονται ή όχι από τη φωτεινή πηγή.)
Τι τρώει και τι φτύνει κάθε αντικείμενο; Αντιστοίχισε σωστά.
Ταίριαξε το κάθε αντικείμενο με τη σωστή απάντηση.
(Τα παιδιά να επιλέξουν τι κάνουν τα παρακάτω αντικείμενα στα
χρώματα που κρύβονται στο φως.)

Χρωμάτισε τα αντικείμενα του κάτω κόσμου, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Πλούτωνα. (Τα παιδιά πρέπει να βρουν τα χρώματα
μέσα από προτάσεις που ενέχουν φράσεις όπως ο θρόνος ανακλά το
κίτρινο)
Προσπάθησε να βάλεις τα γυάλινα αντικείμενα με τέτοιο
τρόπο ώστε να βγουν τα χρώματα της Ίριδας.
(phet /bending-light)

Σήκωσε το φίλτρο και παρατήρησε τι συμβαίνει στο φως. (Οι
μαθητές χρησιμοποιούν φίλτρα που παγιδεύουν συγκεκριμένες
συχνότητες του φωτός ενώ άλλες τις αφήνουν να περάσουν.)
(phet/ color-vision)

Τι χρώμα θα βλέπεις άραγε αν ανακατέψω το μπλε με το
κόκκινο ή το κόκκινο με το πράσινο ή το πράσινο με το μπλε;
(Τα παιδιά κάνουν συνδυασμούς χρωμάτων φωτός και δημιουργούν
διάφορα χρώματα.)
(phet/ color-vision)

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη θεωρία της Οπτικής, όταν η φωτεινή ακτίνα διέλθει
εντός μιας σταγόνας νερού, πραγματοποιεί πολλαπλές ανακλάσεις μέχρι να εξέλθει από
αυτήν (Σχήμα 1), πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στο πρίσμα/δαχτυλίδι (Σχήμα 2). Επειδή ο
στόχος μας ήταν η ανάλυση του φωτός, ως φαινόμενο που παρατηρείται κατά την είσοδο
τους φωτός σε αντικείμενα, όπως το διαφανές πρίσμα, αποφασίσαμε η ανάλυση του φωτός,
μετά από την είσοδο του στη σταγόνα, να πραγματοποιείται όπως στο πρίσμα (Σχήμα 3).

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Σχήμα 1.Το φως συναντά
μια σταγόνα στη φύση

423

Σχήμα 2. Το φως συναντά
το δαχτυλίδι/ πρίσμα

Σχήμα 3. Το φως συναντά
μια σταγόνα στη ΔΨΙ

Ερευνητική δοκιμή της διαδραστικής ψηφιακής ιστορίας
Με σκοπό τον έλεγχο της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της ΔΨΙ
πραγματοποιήθηκε πιλοτική πειραματική εφαρμογή η οποία μεθοδολογικά συνδυάζει
έρευνα με σχεδιασμό (Cobb et al, 2003) και εξερευνητική μελέτη περίπτωσης (Yinn, 2011). Η
έρευνα με σχεδιασμό επιλέχθηκε επειδή διευκολύνει την εξελικτική ανάπτυξη εφαρμογών
ΤΠΕ για τη βελτίωση της μάθησης. Η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης στην παρούσα
εργασία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση σύνθετων φαινομένων με τη σε βάθος
παρατήρηση συγκεκριμένων περιπτώσεων σε αυθεντικές συνθήκες. Επιμέρους στόχοι της
έρευνας ήταν να εξεταστούν: η επίτευξη των μαθησιακών στόχων σχετικά με το φως και τα
χρώματα, η διάγνωση παρανοήσεων από την ανάλυση της αλληλεπίδραση των παιδιών με την ΔΨΙ, η
ανίχνευση εμφάνισης εννοιολογικής αλλαγής και του ρόλου της ΔΨΙ σε αυτήν. Συμμετέχοντες στην
έρευνα ήταν 50 μαθητές/τριες της Α’ τάξης και της Ε’ τάξης Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου
στην Αργυρούπολη, Αττικής όπως αναλύεται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Σύνοψη δείγματος
Τάξη (Ηλικία)

Μαθητές

Φύλο (Αρσενικό/ Θηλυκό)

Πρώτη Δημοτικού (6 ετών)

20

9 / 11

Πέμπτη Δημοτικού (11 ετών)

20

11 / 9

Ολοήμερο (6 ετών)

10

5 /5

Σύνολο

50

25 / 25

Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια α) ατομικού ερωτηματολογίου
(δόθηκε υπό μορφή συνέντευξης) για την αρχική αξιολόγηση των γνώσεων και τη διάγνωση
των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών σχετικά με το φως, β) την παρατήρηση της
αλληλεπίδρασης των μαθητών με την ΔΨΙ, και γ) από τελικό ερωτηματολόγιο παρόμοιο με
το αρχικό για την αξιολόγηση και την ανίχνευση αλλαγής στις ιδέες των μαθητών. Για την
έρευνα τηρήθηκαν οι κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας με ενημέρωση και εξασφάλιση τη
συναίνεσης γονέων-κηδεμόνων και μαθητών.
Η ΔΨΙ εφαρμόστηκε αρχικά δοκιμαστικά, στις 30 και 31 Μαΐου 2016, σε ένα μικρό
δείγμα 10 μαθητών της Α’ τάξης, κατά τις ώρες λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος.
Η εφαρμογή έγινε σε οκτώ φορητούς υπολογιστές με δυο μαθητές στον κάθε ένα, για να
διαπιστωθούν πιθανές παραλείψεις, ελλείψεις και λάθη στην ΔΨΙ. Αφού έγιναν οι
απαιτούμενες διορθώσεις παρουσιάστηκε και στο υπόλοιπο δείγμα, στην πρωινή ζώνη, στις
6 - 10 Ιουνίου 2016. Η συνολική διάρκεια της έρευνας ήταν 8 διδακτικές ώρες για τα ατομικά
φύλλα αξιολόγησης (πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΨΙ) και 6 διδακτικές ώρες για την
εφαρμογή της ΔΨΙ.
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Ερευνητικά αποτελέσματα
Αρχικές ιδέες των μαθητών
Επιλέξαμε δέκα παρανοήσεις (πίνακας 3), που σχετίζονται με το φως και τα χρώματα, για τη
δημιουργία της ΔΨΙ, των μαθησιακών στόχων (πίνακας 4) και των ατομικών φύλλων
αξιολόγησης. Οι παρανοήσεις που αναδείχθηκαν από την ανάλυση των απαντήσεων που
έδωσαν οι μαθητές στα φύλλα αξιολόγησης, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της
βιβλιογραφίας.
Πίνακας 3. Παρανοήσεις

Πίνακας 4. Μαθησιακοί Στόχοι

Παρανοήσεις
1. Το φως είναι μια ολότητα και δεν σκέφτονται
απαραίτητα ότι αυτό ταξιδεύει και μάλιστα
ευθύγραμμα.
2. Το φως δε χρειάζεται πολύ χρόνο για να
ταξιδέψει κάπου, συμβαίνει ακαριαία.
3. Το λευκό φως δεν είναι μια μείξη των
χρωμάτων του φωτός.
4. Η πρόσθεση όλων των χρωμάτων του φωτός
έχουν αποτέλεσμα το μαύρο.
5. Το μαύρο (σκοτάδι) είναι συστατικό χρώματος,
είναι δηλαδή κυρίως παρουσία χρώματος παρά
απουσία φωτός.
6. Το χρώμα είναι μία φυσική ιδιότητα των
σωμάτων και όχι το αποτέλεσμα των
αλληλεπιδράσεων του φωτός με τα αντικείμενα.
7.Το φως είναι ένα σωματίδιο.
8. Δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση ανάμεσα
στο φως και στην ύλη.
9. Τα μάτια μας βλέπουν το χρώμα ενός
αντικειμένου και όχι το χρώμα του ανακλώμενου
φωτός.
10. Το φως απλά φωτίζει το αντικείμενο και το
βλέπουμε. Το χρώμα αποτελεί ιδιότητα του
σώματος που παραμένει αναλλοίωτη όταν
φωτίζεται από λευκό φως, αλλά μπορεί να
αλλάξει όταν φωτιστεί με χρωματιστό φως .

Μαθησιακοί Στόχοι
1. Να διαπιστώσουν και να σχεδιάζουν την
ευθύγραμμη πορεία του φωτός.
2. Να διατυπώνουν ότι το λευκό φώς κινείται
πολύ γρήγορα.
3. Να περιγράφουν ότι το λευκό φως περιέχει τη
σύνθεση των χρωμάτων, που όταν συντεθούν
δίνουν το λευκό φως.
4. Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν την
εμφάνιση του χρωματικού φάσματος («Ίριδα»)
ύστερα από την αλληλεπίδραση του φωτός με
υλικά σώματα (πρίσμα).
5. Να διευκρινίζουν ότι τα χρώματα δεν είναι μια
προσθήκη από το πρίσμα, υπήρχαν εξαρχής μέσα
στην ακτίνα.
6. Να αναδιατυπώνουν ότι το φώς και τα χρώματα
δεν αποτελούν υλικά σώματα, δεν πιάνονται.
7. Να αναφέρονται στην εμφάνιση των χρωμάτων
ως αλληλεπίδραση του φωτός με τα σώματα.
8. Να περιγράφουν τα χρώματα όχι ως εγγενείς
ιδιότητες των σωμάτων αλλά ως εκδηλώσεις του
τρόπου με τον οποίο τα σώματα επηρεάζουν το
φως.

Μόνο η παρανόηση 7 δεν εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό, ενώ οι υπόλοιπες
συναντώνται στην πλειοψηφία των μαθητών σε κάθε τάξη και σχετικά ίδιος αριθμός
μαθητών. Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται το φως ως μια ολότητα που δεν
ταξιδεύει και πόσο μάλλον σε ευθεία. Η εμφάνιση της επόμενης παρανόησης έρχεται ως
συνέχεια της πρώτης, μιας και είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν ότι το φως κινείται πολύ
γρήγορα. Οι δύο παρανοήσεις που αφορούν τη σύνθεση και την ανάλυση του φωτός
εμφανίζονται σχεδόν σε όλο το δείγμα της έρευνας. Οι μαθητές δηλώνουν ότι το λευκό φως
δεν είναι μια μείξη χρωμάτων του φωτός και ότι η πρόσθεση όλων των χρωμάτων του φωτός
έχουν αποτέλεσμα το μαύρο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για όλους το σκοτάδιμαύρο είναι απουσία φωτός, δήλωση που αντιτίθεται στην προηγούμενη απάντησή τους.
Αναφορικά με τα χρώματα και τον τρόπο εμφάνισης τους οι μαθητές θεωρούν το χρώμα μία
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φυσική ιδιότητα των σωμάτων και όχι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων του φωτός με
τα αντικείμενα. Για την πλειοψηφία των μαθητών δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση
ανάμεσα στο φως και στην ύλη. Τα μάτια μας είναι αυτά που βλέπουν το χρώμα των
αντικειμένων ( μια εγγενής ιδιότητα) που δεν επηρεάζεται καθόλου από το φως. Το φως
απλά φωτίζει το αντικείμενο και το βλέπουμε.

Επίτευξη των μαθησιακών στόχων– αποτελεσματικότητα της ΔΨΙ
Η αποτελεσματικότητα της ΔΨΙ αξιολογείται στη βάση της επίτευξης των μαθησιακών
στόχων του πίνακα 4. Στον πίνακα 5 εμφανίζεται το πλήθος των μαθητών που πέτυχαν τα
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε στόχο και τάξη, αρχικά (στην αρχική
διερεύνηση των ιδεών τους) και μετά την παρέμβαση με την ΔΨΙ.
Πίνακας 5. Σύνοψη αποτελεσματικότητας της ΔΨΙ ανά στόχο και τάξη
Α΄ Δημοτικού
Μαθησιακοί
Στόχοι
Αρχικά Αλλαγή
Τελικά
1
12 (60%) 5 (25%)
17 (85%)
2
7 (35%)
6 (30%)
13 (65%)
3
1 (5%)
10 (50%)
11 (55%)
4
4 (20%) 13 (65%)
17 (85%)
5
0 (0%)
11 (55%)
11 (55%)
6
16 (80%)
1 (5%)
17 (85%)
7 και 8
4 (20%)
6 (30%)
10 (50%)

Ε΄ Δημοτικού
Αρχικά Αλλαγή Τελικά
13 (65%) 5 (25%) 18 (90%)
8 (40%)
8 (40%) 16 (80%)
1 (5%)
12 (60%) 13 (65%)
1 (5%)
15 (75%) 16 (80%)
0 (0%)
16 (80%) 16 (80%)
19 (95%)
1 (5%) 20 (100%)
3 (15%) 10 (50%) 13 (65%)

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των μαθητών που είχαν κατακτήσει τους στόχους 1 και 6
και στις δυο τάξεις, που εφαρμόστηκε η ΔΨΙ, ήταν υψηλός. Οι μαθητές που δεν έδωσαν
αρχικά την επιθυμητή απάντηση, σε αυτές τις δυο περιπτώσεις, συνήθως επιμένουν στις
εναλλακτικές ιδέες τους και δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την απαιτούμενη
σύγκρουση που θα οδηγήσει στην αποδοχή και στην εδραίωση της καινούριας
επιστημονικής γνώσης. Επομένως, αν και είναι λίγοι αριθμητικά, οι μαθητές που
αναδόμησαν τις ιδέες τους αναφορικά με τους συγκεκριμένους στόχους, η πρόκληση της
αλλαγής αυτής θεωρείται σημαντική. Από τον πίνακα 5 εκτιμούμε ότι η παρέμβαση με την
ΔΨΙ πέτυχε τους στόχους σε ικανοποιητικό βαθμό. Η πλειοψηφία των μαθητών (άνω του
50% σε όλους τους στόχους) που συμμετείχαν στην πειραματική εφαρμογή έδωσαν την
επιθυμητή απάντηση αναδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της ΔΨΙ. Σε αυτή την
εκτίμηση συνηγορεί και ο στατιστικός έλεγχος της σημαντικότητας των ευρημάτων.
Ειδικότερα, ο στατιστικός έλεγχος για την ανεξαρτησία των μεταβλητών α) πλήθος σωστών
απαντήσεων και β) χρόνος εφαρμογής του τεστ (πριν ή μετά την παρέμβαση) ανά τάξη (Ά
και Ε’), με την χρήση των τεστ: X2 και του αμφίπλευρου Fisher’s exact test (λόγω του μικρού
δείγματος), μας βοηθά στο να εκτιμήσουμε κατά πόσο η θετική μεταβολή των ποσοστών
επιτυχίας που φαίνεται στον πίνακα 5 είναι στατιστικά σημαντική. Από τους ελέγχους
αυτούς βρέθηκε στατιστικά σημαντική η μεταβολή στις περιπτώσεις: Σ3 [Χ 2(2,Ν=30)=10.416,
p=0.0012] (0,0025), Σ4 [Χ2(2,Ν=30)= 12.380, p=0.0004] (0,0009) και Σ5[Χ2(2,Ν=30)= 13.469,
p=0.0002] (0,0003) για την Ά τάξη και Σ3 [Χ2(2,Ν=20)= 15.824, p=0.000] (<0,0001), Σ4
[Χ2(2,Ν=20)= 23.017, p=0.000] (<0,0001) Σ5 [Χ2(2,Ν=20)= 26.666, p=0.000] (<0,0001), και Σ7-8
[Χ2(2,Ν=20)= 10.416, p=0.001] (p0,0031) καθώς και οριακά στον Σ2 [Χ2(2,Ν=20)= 5.012,
p=0.0025] (0,0536) για την Ε΄ Τάξη. Επομένως η παρέμβαση με την «φωτεινή ιστορία»
φαίνεται να συνεισέφερε σημαντικά στην επίτευξη μαθησιακών στόχων από τους μαθητές
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και των δύο τάξεων ενώ περισσότερο από τους μαθητές του δείγματος ωφελήθηκαν οι
μαθητές της Ε’ τάξης. Με βάση τα στοιχεία αυτά η ΔΨΙ κρίνεται μαθησιακά αποτελεσματική
σε σημαντικό βαθμό.

Αλλαγή στις ιδέες των μαθητών
Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την αλλαγή στις ιδέες των μαθητών μέσω των ατομικών
φύλλων αξιολόγησης μετά τη ΔΨΙ. Αν και τα ποσοστά διαφέρουν για κάθε παρανόηση,
παρατηρήθηκε οι μαθητές να τις «εγκαταλείπουν» και να οικοδομούν περισσότερο
επιστημονικές ιδέες. Για παράδειγμα οι μισοί μαθητές της Ε’ τάξης, μετά τη ΔΨΙ,
αναδόμησαν τη πρότερη γνώση τους και δηλώνουν ότι το φως κινείται πιο γρήγορα από
οτιδήποτε. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους μικρότερους μαθητές, οι όποιοι φαίνεται
να παραμένουν πιο ασταθείς και αδρανείς στην αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών τους. Όσο
αφορά τα χρώματα παρατηρήθηκε η πλειοψηφία των μαθητών να μιλά για την
αλληλεπίδραση του φωτός με την υλη-πρίσμα, προσπαθώντας να αιτιολογήσουν, με τον
δικό του τρόπο ο καθένας, την εμφάνιση του χρωματικού φάσματος. Για παράδειγμα ένας
μαθητής μετά τη ΔΨΙ αιτιολογεί την εμφάνιση των χρωμάτων ως εξής: «Γρατζουνίστηκε η
Ίριδα και βγήκαν τα χρώματα.» και ένας άλλος αναφέρει: «Το άσπρο έχει μέσα του όλα τα χρώματα.
Κουτουλάει στο τρίγωνο και βγαίνουν.». Αξιοσημείωτη είναι και η αλλαγή στις απόψεις των
μαθητών που θεωρούσαν ότι η ανάμειξη των βασικών χρωμάτων δίνει μαύρο. Μπορεί να
μην είναι η πλειοψηφία των μαθητών αλλά η αλλαγή είναι σημαντική αν λάβουμε υπ΄όψιν
το γεγονός ότι οι μαθητές που υποστήριξαν πριν τη ΔΨΙ ότι η ανάμειξη θα δώσει άσπρο
ήταν μόνο δυο (ένας μαθητής της Πέμπτης και ένας της Πρώτης), ενώ μετά την εφαρμογή
έφτασαν το 50% (Στόχος 3). Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι μέσω της ΔΨΙ αρκετοί
μαθητές κατάφεραν να αναθεωρήσουν τις αρχικές τους ιδέες προς περισσότερο τυπικές
σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους.

Ελκυστικότητα της ΔΨΙ– υποδοχή από τους μαθητές
Κατά την εφαρμογή παρατηρήσαμε ότι η ιστορία συνολικά ήταν ενδιαφέρουσα για τους
μαθητές. Τα παιδιά έδειξαν να απολαμβάνουν τη διαδικασία και μοιράζονταν
εντυπωσιασμένα την εμπειρία τους με τους συμμαθητές τους. Συνοψίζοντας δεν έλειψαν οι
μαθητές που επαναλάμβαναν με ενθουσιασμό κάποιο από τα παιχνίδια και που ήθελαν να
επαναλάβουν τη ΔΨΙ, ή ζητούσαν απλά να παρακολουθήσουν τι θα επέλεγαν οι
συμμαθητές τους. Τέλος πολλοί μαθητές, ιδιαίτερα οι μικρότεροι, θέλοντας να επιδείξουν τις
νέες γνώσεις που απόκτησαν, ανέφεραν κομμάτια της αφήγησης στην εκπαιδευτικό (σε ώρες
διαλείμματος και εκτός σχολείου), αναμένοντας την επιβράβευση και τον αντίστοιχο
ενθουσιασμό της.

Σύνοψη-Συζήτηση
Η δημιουργία μιας ΔΨΙ εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή μιας «ψηφιακής
πραγματικότητας» στην οποία οι προς διδασκαλία ιδέες «ζουν», και με την οποία
«πραγματικότητα» το παιδί θα μπορεί να αλληλεπιδρά, προσφέρει στους μαθητές ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο κατανόησης. Έτσι, οι ΔΨΙ μπορούν να λειτουργούν
συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά πλαίσια μάθησης, όπου οι ιδέες παρουσιάζονται
συχνά «ξεκομμένες» μέσα σε «ύλη» και «σελίδες» από «γνωστικά αντικείμενα»,
ακυρώνοντας την επιστημονική ενδελέχεια και ανακόπτοντας την εσωτερική σύνδεση
ανάμεσα στο υποκείμενο-παιδί (την ανάγκη να μάθει, το έμφυτο ενδιαφέρον, το κίνητρο της
περιέργειας) και στο αντικείμενο μελέτης (που από κάτι νέο και ενδιαφέρον γίνεται απλώς
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κάτι υποχρεωτικό να μάθεις) (Martin & Brouwer, 1991). Τέλος, πρόσφατες μελέτες δείχνουν
πως η θέληση για μάθηση είναι μια «διάθεση» που προκύπτει από την καρδιά και το μυαλό,
συναισθήματα και σκέψεις, φαντασία και λογική (Girod, Rau & Schepige, 2003). Με άλλα
λόγια, εμπνέεται, δεν επιβάλλεται ούτε μεταδίδεται. Παρά τα διαφαινόμενα οφέλη τους, οι
διαθέσιμες -Ελληνικές τουλάχιστον- εκπαιδευτικές ΔΨΙ είναι περιορισμένες. Με βάση αυτό
τον προβληματισμό δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε πειραματικά η ΔΨΙ «Φωτεινή ιστορία»
για την μάθηση εννοιών σχετικά με το Φως και τα χρώματα από παιδιά Δημοτικού
σχολείου. Η προσπάθεια δημιουργίας μιας ΔΨΙ δεν αποτελεί μια απλή γραμμική
διαδικασία, αλλά μια απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. Ο σχεδιασμός εξελίσσεται
διαρκώς κι σπειροειδώς. Ο δημιουργός καλείται να χειριστεί και να συνδυάσει πολλά
θέματα παράλληλα, να επιστρέψει πίσω, να σβήσει, να διορθώσει, να προσθέσει. Παρά τις
δυσκολίες και τις απαιτήσεις, που ενέχει, θα μπορούσε να ειπωθεί καταφέραμε να
δημιουργήσουμε μια ενδιαφέρουσα ΔΨΙ στις ΦΕ για μαθητές Δημοτικού, που ενσωμάτωσε
τους στόχους των ΠΣ ΦΕ (για το φως και τα χρώματα) ώστε να επιτευχθούν σε
ικανοποιητικό βαθμό και αβίαστα από τους μαθητές. Τα ευρήματα από την πειραματική
εφαρμογή της ΔΨΙ είναι θετικά και ενθαρρυντικά παρά το μικρό μέγεθος του δείγματος και
τον τοπικό του χαρακτήρα. Αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις μελέτες για τον
σχεδιασμό, τη φύση και την επίδραση των εκπαιδευτικών ΔΨΙ.
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Περίληψη
Η Ψηφιακή Αφήγηση (ΨΑ) και οι εφαρμογές της στην Εκπαίδευση είναι ένα ανερχόμενο ερευνητικό
πεδίο των τελευταίων χρόνων. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί αυτή την προσέγγιση για τη διδασκαλία
ενός γραμματικού κανόνα (γραφή ρημάτων σε –ίζω) και των εξαιρέσεών του, σε μαθητές που διανύουν
το πρώτο τρίμηνο της Γ’ Δημοτικού. Μέσω της ενίσχυσης της συναισθηματικής συνιστώσας, όπως ορίζει
το πεδίο της ΨΑ, διερευνάται η έκταση της ταύτισης των μαθητών με την ηρωίδα της ιστορίας και η
επίδραση που έχει αυτό στο κίνητρό τους για μάθηση και στο γνωστικό αποτέλεσμα (εμπέδωση του
κανόνα). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσέγγιση ήταν επιτυχής και συνάδουν με αυτά
αντιστοίχων προσεγγίσεων σε άλλα γνωστικά πεδία, που απαντώνται στη βιβλιογραφία. Οι επιδόσεις
των μαθητών στο post-test ήταν αρκετά βελτιωμένες, ενώ οι ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις
έδειξαν αυξημένο κίνητρο μάθησης και ταύτιση με την ηρωίδα της ιστορίας, ενώ παράλληλα άντλησαν
ιδιαίτερη ευχαρίστηση από τη διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε.
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, γραμματική, γλώσσα, Δημοτικό

Εισαγωγή
Η Ψηφιακή Αφήγηση αποτελεί ένα πεδίο εργασίας και έρευνας που έχει συγκεντρώσει το
εκπαιδευτικό, επιστημονικό και λογοτεχνικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία.
Χαρακτηρίζεται πλέον ως καινοτόμος διδακτική προσέγγιση που εμπλέκει τους μαθητές σε
μαθητοκεντρικές, κυρίως, δραστηριότητες παρέχοντας τους τη δυνατότητα να
καλλιεργήσουν «τις δεξιότητες του 21ου αιώνα» και εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο κλίμα
διδασκαλίας βασισμένο στην συνεργασία και τη διαρκή επικοινωνία. Μέσω της Ψηφιακής
Αφήγησης, που εφαρμόζεται σε κάθε είδος και σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, ενισχύονται τα
κίνητρα μάθησης και βελτιώνεται το μαθησιακό αποτέλεσμα (Μπράτιτσης, 2014).
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε στη Γ’ δημοτικού μία διδασκαλία
που με οδηγό την ψηφιακή αφήγηση στόχευε στην εκμάθηση ενός γραμματικού κανόνα.
Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν η εκμάθηση της γραμματικής πραγματώνεται
πιο εύκολα και πιο ευχάριστα μέσω ψηφιακής αφήγησης. Η διδακτική παρέμβαση
συνοδεύτηκε από αρκετά φύλλα εργασίας.
Η εργασία δομείται ως ακολούθως: αρχικά περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο που
εστιάζει στο πεδίο της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικής προσέγγισης. Ακολούθως,
περιγράφεται η ψηφιακή ιστορία που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας και το σύνολο της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Τέλος, παρατίθενται τα
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πρώτα αποτελέσματα, καθώς πρόκειται για έρευνα σε εξέλιξη που βρίσκεται στο στάδιο της
ανάλυσης δεδομένων, σε συνδυασμό με μία αναστοχαστική συζήτηση επ’ αυτών.

Αφήγηση- ψηφιακή αφήγηση
Η αφήγηση, από την απαρχή των αιώνων, αποτελώντας μία από τις παλαιότερες μεθόδους
επικοινωνίας, μεταδίδει πληροφορίες και γνώσεις. Για χιλιάδες χρόνια, οι κοινωνίες
αξιοποιούσαν την αφηγηματική προσέγγιση για τη διδασκαλία σημαντικών αρχών (Brady,
1997). Σε πολιτισμούς χωρίς γραπτή γλώσσα, η αφήγηση ήταν ο μόνος τρόπος για τη
μετάδοση της κουλτούρας τους, των αξιών τους και της ιστορίας τους (Egan, 1989). Η
βιβλιογραφία την ορίζει και την επεξηγεί ποικιλοτρόπως, όμως καταλήγει στο: «Η αφήγηση
είναι η αλληλεπιδραστική τέχνη της αξιοποίησης λέξεων και πράξεων για να αποκαλυφθούν
οι εικόνες και τα στοιχεία μιας ιστορίας, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η φαντασία του
ακροατή»(Kim, Ball-Rokeach, 2006). Πρόκειται για μία δυναμική σχέση μεταξύ αφηγητή,
ιστορίας, κοινού. Ο αφηγητής αφενός παρουσιάζει την ιστορία του με την αξιοποίηση της
λεκτικής, της μη λεκτικής επικοινωνίας, των χειρονομιών, των μορφασμών, προκειμένου να
μαγέψει τους ακροατές. Αφουγκράζεται τις αντιδράσεις του κοινού, ώστε να αντιδράσει κι
αυτός κατάλληλα και να τους ελκύει διαρκώς το ενδιαφέρον. Οι ακροατές, αφετέρου, είναι
ενεργητικοί δέκτες που βιώνουν την ιστορία με το δικό τους προσωπικό τρόπο ανάλογα με
τις πρότερες εμπειρίες τους, βυθίζονται σε αυτή και βρίσκονται σε εγρήγορση. Η αφήγηση,
λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως μία συνεργατική και δημιουργική δράση.
Μέχρι και σήμερα αξιοποιείται από τους ανθρώπους για περιγραφή σκέψεων,
αναμνήσεων, προβληματισμών, αλλά και για περιγραφή της καθημερινής ρουτίνας.
Αποτελεί κάτι που πραγματώνεται από όλους και πολλές φορές κάθε μέρα. Σύμφωνα με το
Miller (2008), ιστορία (ή αφήγηση –ο όρος χρησιμοποιείται εξίσου) είναι μια σειρά από
γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά, στα οποία η αιτιότητα μπλέκεται με κάποιον τρόπο.
Θεωρείται από πολλούς (π.χ. Pedersen, 1995) διδακτικό εργαλείο, που συμβάλλει στην
ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1990).Η αφήγηση αποτελεί σημαντική τεχνική για τη
μάθηση και στην εποχή μας, διότι μπορεί να πραγματωθεί καλύτερη κατανόηση των άλλων
μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων που σχετίζονται με τα βιώματά τους, απ’ ό, τι μέσω
αφηρημένων περιγραφών και γενικεύσεων (Frenzeletal., 2004). Η αφήγηση συμβάλλει έτσι
ώστε το άτομο να σχηματίσει μια πιο οργανωμένη αντίληψη του κόσμο (Friedberg, 1994).
Σύμφωνα με το Vygotsky (1976), η χρήση της αφήγησης συμβάλλει στην εξήγηση του
κόσμου από το άτομο -τόσο στον εαυτό του όσο και στους άλλους- και στην εξωτερίκευση
της σκέψης του. Η γλωσσική ανάπτυξη και η ικανότητα κατανόησης της προσλαμβάνουσας
γλώσσας ενισχύονται μέσω της αφήγησης, ενώ σύμφωνα με τον Pecκ (1989) οξύνεται η
ανάπτυξη και η δημιουργικότητα μέσω της αλληλεπίδρασης και της αλληλοκατανόησης
μεταξύ αφηγητή και ακροατή, κι αυτό είναι κάτι που αποτελεί την πραγματική αξία της
αφήγησης.
Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης
με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem, 2005). Η ψηφιακή αφήγηση (ΨΑ)
είναι πλέον διαδραστική. Συνδυάζει πολυμέσα, υπερμέσα ή ακόμα και ψηφιακά παιχνίδια
(Μπράτιτσης, 2015). Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν
στο διαδίκτυο, επιτρέποντας τη συζήτηση και το σχολιασμό τους και ενισχύοντας την
εκπαιδευτική τους αξία και το χρόνο ζωής τους (Lathem, 2005).Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή
αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία
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και να ενισχύσει τη μάθηση, σε όλες τις βαθμίδες και σχεδόν σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα (Robin, 2006).
Οι ψηφιακές ιστορίες αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο από το οποίο μαθαίνει ακόμα
και ο αφηγητής, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλα πεδία. Σύμφωνα με τον
Μπράτιτση (2014), ο αφηγητής προσπαθώντας να αναπτύξει την αφήγησή του και να την
κοινωνήσει μέσω της τεχνολογίας μαθαίνει να λαμβάνει υπόψη την προοπτική πιθανού
ακροατηρίου και να προβαίνει σε ανάλυση δεδομένων προκειμένου να παρουσιάσει την
εργασία του με καλύτερο τρόπο. Υπό αυτή την οπτική, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να
αποτελέσει ατομική ή ομαδική διεργασία.
Η ΨΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε βαθμίδα και σε κάθε είδος εκπαίδευσης. Οι
ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους
μαθητές. Από τους πρώτους με σκοπό την παρουσίαση ενός αντικειμένου, μιας έννοιας ή
μιας ιδέας με πιο ελκυστικό τρόπο (Robin, 2008) κι από τους δεύτερους με σκοπό την
ενίσχυση ενός συνόλου δεξιοτήτων γραμματισμού (Robin, 2006), όπως η κριτική σκέψη, οι
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η συνεργατικότητα, η
πρωτοβουλία και η αυτό-καθοδήγηση, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η ανάπτυξη
ψηφιακού εγγραμματισμού (Μπράτιτσης, 2015). Κατά τους Bratitsisetal. (2011), με αυτόν
τον τρόπο γίνεται πιο ελκυστική η μάθηση καθιστώντας τα παιδιά πιο ενεργά και
παραγωγικά στο πλαίσιο ατομικών ή συνεργατικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μία ψηφιακή αφήγηση για τη διδασκαλία ενός
γραμματικού φαινομένου στο δημοτικό, η οποία συνοδεύτηκε με δραστηριότητες σε φύλλα
εργασίας. Στόχος ήταν η διδασκαλία των ρημάτων σε –ίζω και των εξαιρέσεών τους μέσω
μιας σύγχρονης μεθόδου διδασκαλίας, κατά την οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
αφενός να αποκομίσουν τα οφέλη της αφήγησης και αφετέρου να κατακτήσουν τον κανόνα
μέσα από αυτή και να τον εφαρμόσουν στις συναφείς δραστηριότητες.

Ερευνητική προσέγγιση
Μετά από μελέτη του ΑΠΣ της Γλώσσας για τη Γ’ δημοτικού, επιδιώχτηκε να σχεδιαστεί και
να υλοποιηθεί μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την διδασκαλία των ρημάτων σε
–ίζω και των εξαιρέσεών τους, κατά την οποία η ψηφιακή αφήγηση δίνει το έναυσμα για
την εισαγωγή του κανόνα και ακολουθούν φύλλα εργασίας που θα συμπληρώνονταν από
τους μαθητές, οι οποίοι σχημάτισαν ομάδες, έχοντας την ελευθερία να συζητήσουν και να
συναποφασίσουν τις απαντήσεις, αν ήθελαν.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν:

Έχουν κατακτήσει οι μαθητές τον κανόνα των ρημάτων σε -ίζω που διδάχθηκαν
στη Β’ δημοτικού;

Η εκμάθηση ενός γραμματικού κανόνα μέσω ψηφιακής αφήγησης ενισχύει την
κατανόηση και την καλύτερη αφομοίωση του από τους μαθητές;

Μπορεί μια διδακτική παρέμβαση βασισμένη στην εικόνα να ενισχύσει την
εμπέδωση των εξαιρέσεων των ρημάτων σε –ίζω;

Μέσω της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό ότι τα
ρήματα σε -ίζω διατηρούν το «ι» σε όλους τους χρόνους;

Η ταύτιση με το συναίσθημα της ηρωίδας, που πονά, όταν κάποιος δεν γράφει τα
ρήματα σε -ίζω με «ι», μπορεί να αποτελέσει θετικό κίνητρο μάθησης;

Είναι πιο ευχάριστη η διδακτική διαδικασία μέσω ψηφιακής αφήγησης;
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Τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν με σειρά εφαρμογής: το pre-test, το
post-test, η ημιδομημένη συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση που πλαισίωσε τη
διδακτική εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Η παρούσα ερευνητική εφαρμογή έλαβε χώρα σε 12θέσιο δημοτικό σχολείο της
Χαλκίδας, το Νοέμβριο του 2016 . Σ’ αυτή συμμετείχαν 17 μαθητές (12 αγόρια, 5 κορίτσια)
που διένυαν το δεύτερο μήνα της φοίτησής τους στη Γ’ δημοτικού και μιλούσαν όλοι την
ελληνική.
Για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης αξιοποιήθηκε το παραμύθι «Γιώτα, η
πολυθρόνα που τρίζει», το οποίο υπέστη επεξεργασία ως προς την έκταση και το λεξιλόγιό
του, προκειμένου να υπηρετεί με ακρίβεια τους στόχους της έρευνας και να ανταποκρίνεται
επαρκώς στα ηλικιακά χαρακτηριστικά των μαθητών. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε
ιστοριοπίνακας (storyboard) και ακολούθως η ιστορία μετατράπηκε σε ψηφιακή (με εικόνες
και ήχους. Ακολουθεί το νόημα του παραμυθιού που προαναφέρθηκε.
Πριν από χρόνια και καιρούς ζούσε σε μια σοφίτα μια πολυθρόνα, η
Γιώτα. Η Γιώτα έτριζε και πονούσε ασταμάτητα. «Τρίζω, τρίζω», φώναζε
ολημερίς κι ολονυχτίς. Μια νύχτα με ολόγιομο φεγγάρι, όμως, της ήρθε
μια απρόσμενη έμπνευση. Λύση αποφάσισε να βρει από το δάκρυ μήπως
βγει. Γι’ αυτό πήγε στην δεσποινίδα Γραμματική να την απαλλάξει από
τον πόνο το βαρύ. Κι εκείνη έφτιαξε γραμματικό κανόνα στο πι και φι για
να είναι η Γιώτα πάντα χαμογελαστή.«Από δω και στο εξής όλα τα ρήματα
σε –ίζω θα γράφονται με «ι» κι όλοι θα βοηθούν την πονεμένη Γιώτα». Τα
ρήματα σε –ίζω και στις άλλες εποχές φυσικά θα κρατούν το «ι» σθεναρά.
Όμως, όσο κι αν προσπάθησε η δεσποινίς Γραμματική, κάποια ρήματα σε
–ίζω αρνήθηκαν να γράφονται με «ι». Της εξήγησαν πως θέλουν μοναδικά
να μείνουν κι απ’ του κανόνα τα όρια να ξεφύγουν. Πως ακόμα κι αν
γράφονται διαφορετικά, τη Γιώτα θα στηρίξουν με χαρά. Η δεσποινίς
Γραμματική εξέτασε το αίτημά τους και δέχτηκε να αποτελέσουν
εξαιρέσεις του κανόνα, υπό την προϋπόθεση πως θα σέβονται την
πολυθρόνα. Τα ρήματα εξαιρέσεις του κανόνα (δακρύζω, δανείζω, πήζω,
πρήζω, κελαρύζω, αναβλύζω, αθροίζω) ευχαρίστησαν την δεσποινίδα
Γραμματική και πήγαν να επισκεφτούν τη Γιώτα την πολυθρόνα. Και τότε
πέρασαν δημιουργικό χρόνο όλοι μαζί κι έγιναν παρέα δυνατή. Κι
αποφάσισαν όποια τυχόν διαφωνία να τη λύνουν με διάλογο και χαρά
και να δέχονται ο ένας τον άλλον με όλα του τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
Για την ψηφιοποίηση του παραμυθιού «Η Γιώτα η πολυθρόνα που τρίζει» αξιοποιήθηκε
το «animatron». Πρόκειται για ένα online εργαλείο δημιουργίας animation σε HTML5 με
αρκετές δυνατότητες στη δωρεάν του έκδοση, η οποία και χρησιμοποιήθηκε.
Το παραμύθι ακολουθούσαν δραστηριότητες γραμματικής ως συμπλήρωμα της
αφήγησης. Μετά από προσεκτική διαλογή δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκε ένα σύνολο
εννέα σελίδων με φύλλα εργασίας που θα χορηγούταν ατομικά και θα συμπληρωνόταν μετά
την παρακολούθηση της ψηφιακής αφήγησης από όλους τους μαθητές. Οι δραστηριότητες
ξεκινούσαν από το επίπεδο λέξη, για να φτάσουν στο επίπεδο πρόταση και να συνεχίσουν
στο επίπεδο κείμενο. Παρατίθεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα στο Σχήμα 1.
Κάτω από κάθε δραστηριότητα τοποθετήθηκε το εικονίδιο της ηρωίδας που ρωτάει με
διαφορετικούς τρόπους αν ο κανόνας εφαρμόστηκε σωστά, ώστε ν’ αρχίσει να χαμογελά.
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Από την απάντηση ή την αυθόρμητη αντίδραση των μαθητών παρατηρήθηκε, σε ένα πρώτο
επίπεδο, αν η συναισθηματική κατάσταση της πρωταγωνίστριας, της Γιώτας της
πολυθρόνας, μπορεί να αποτελέσει θετικό κίνητρο μάθησης.
Η ερευνητική προσέγγιση ξεκίνησε με τη χορήγηση ατομικών pre- test, ώστε να
ελεγχθούν οι πρότερες γνώσεις σχετικά με το ρηματικό κανόνα των ρημάτων σε –ίζω. Την
επόμενη μέρα, ακολούθησε η δίωρη διδακτική διαδικασία με οδηγό την ψηφιακή αφήγηση
και η έρευνα ολοκληρώθηκε την αμέσως επόμενη με τη χορήγηση ατομικών post- test και
την υλοποίηση ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων.
α. Ο μάγος των ρημάτων μάγεψε τα ρήματα και σωστά τώρα δε μοιάζουν. Φαντάσου
πόσο θα τρίζει και θα πονά τώρα η Γιώτα η πολυθρόνα. Θες να βοηθήσεις εσύ την κυραΓραμματική να εφαρμόσει τους κανόνες από την αρχή; δανίζω: ………………………….
ψιθυρύζω: …………………….. κλπ. κλπ.
β. Στη συνέχεια, ο μάγος μάγεψε και τα ρήματα που κατοικούσαν σε προτάσεις. Δώσε
ένα χεράκι στην κυρα- Γραμματική να τα γλιτώσει από το ραβδί του.
Οι γονείς μου γυρύζουν την Ευρώπη με το αυτοκίνητο. κ.λπ.

Για δες! Τώρα η Γιώτα μας χαμογελά;
Η Γιώτα μαγειρεύει. Θα τη βοηθήσετε, ώστε όλα τα ρήματα να υπακούσουν στον
κανόνα της και να μπορέσει επιτέλους να χαμογελάσει;
Γιώτα: «Αρχικά, καθαρ_ ζω τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Στη συνέχεια, τα ξεφλουδ_ ζω
και τα κόβω σε κομματάκια. Σε ένα τηγάνι τσιγαρ_ ζω τα κρεμμύδια και ταυτόχρονα σε
ένα άλλο τηγάνι τηγαν_ ζω τις πατάτες. Όταν παρατηρώ τα κρεμμύδια να ροδ_ ζουν,
δηλαδή να παίρνουν ένα ωραίο χρώμα, τα βγάζω από τηγάνι και τα τοποθετώ σε ένα πιάτο.
Ω, πόσο δακρ_ ζω κάθε φορά που καθαρίζω κρεμμύδια! Έπειτα, γυρ_ ζω τις πατάτες από
την άλλη πλευρά, ώστε να τις τηγανίσω σωστά. Τις βγάζω από το τηγάνι και τις σερβίρω
στο πιάτο πάνω από τα κρεμμύδια. Τότε, το σπίτι ποτ_ ζει με τις μυρωδιές κι όλα τα έπιπλα
της σοφίτας ξεφων_ ζουν από χαρά: «Πω πω, αρώματα που αναβλ_ ζει το σπίτι!»

Σχήμα 1. Ενδεικτικό φύλλο εργασίας

Συνοπτική περιγραφή φάσεων διδασκαλίας
Η εκπαιδευτικός ξεκίνησε λέγοντας στους μαθητές: «Έχετε ακούσει ποτέ πολυθρόνα που
τρίζει; Ε λοιπόν εγώ, όχι μόνο άκουσα μία να τρίζει, μα να’ χει και ανθρώπινη λαλιά.
«Τρίζω, τρίζω», φώναζε. Και να μου έδωσε και την ιστορία της σε βίντεο να τη δείτε, αν δε
με πιστεύετε». Στη συνέχεια, έθεσε την ερώτηση: «Αλήθεια, πώς γράφεται το ρήμα τρίζω;»
Με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε θετικό ψυχολογικό κλίμα, πυροδότησε το ενδιαφέρον,
ανέφερε έμμεσα το στόχο του μαθήματος και αποπειράθηκε να διερευνήσει την πρότερη
γνώση των μαθητών. (Πρώτη φάση διδασκαλίας)
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Στη συνέχεια, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα δεδομένα του μαθήματος (Δεύτερη φάση
διδασκαλίας) και σταδιακά ζητήθηκε η συνεργασία τους μαθητών για τη διεξαγωγή της
διδακτικής πράξης. Αυτό πραγματώθηκε μέσα από την προβολή της ψηφιακής ιστορίας.
Η αφήγηση δεν διακόπηκε σε κανένα σημείο, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν χωρίς
παρεμβάσεις τη ροή της ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν στη συνέχεια να
κατακτηθούν ευκολότερα και με μεγαλύτερη συνέπεια οι στόχοι που τέθηκαν.
Μετά το τέλος της προβολής, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, όπως κάθονταν στην
τάξη, και η εκπαιδευτικός έθεσε ερωτήσεις, όπως: «Τι είδαμε στο βίντεο;» «Ποιο ήταν το
όνομα της ηρωίδας;» «Τι πρόβλημα είχε;» «Πώς βρήκε λύση;» (Τρίτη φάση διδασκαλίας).
Σε αυτή τη φάση, πραγματώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή
συμπερασμάτων. Μέσα από την προσπάθεια συλλογής δεδομένων από το βίντεο που
προβλήθηκε σε συνδυασμό με την πρότερη γνώση τους, οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν
απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν μέσα από τις δραστηριότητες. Πιο
συγκεκριμένα, δόθηκε στους μαθητές κατ’ άτομο πακέτο με τα φύλλα εργασίας, τα οποία
περιλάμβαναν ασκήσεις που απαντούν στους στόχους που τέθηκαν. Οι μαθητές
παροτρύνθηκαν να εργάζονται σε ομάδες, να συζητούν, να διαμορφώνουν υποθέσεις, να
δοκιμάζουν και μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης να εξάγουν συμπεράσματα.
Αυτή η φάση αποτέλεσε τον κορμό της διδασκαλίας και διήρκησε περισσότερο από τις
υπόλοιπες.
Στην τέταρτη και τελευταία φάση της διδασκαλίας, τη μεταγνωστική φάση,
πραγματοποιείται συνόψιση των βασικών σημείων της διδασκαλίας και αξιολόγηση σχετικά
με την κατάκτηση των στόχων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκπαιδευτικός διάβασε ένα
κείμενο σχετικό με την ιστορία που είχε προηγηθεί και προέτρεψε τους μαθητές να
συμπληρώσουν προφορικά με ό, τι ταιριάζει. Τους είπε: «Για να ακούσουμε τώρα το λόγο
της Γιώτας της πολυθρόνας που όλο έτριζε, προτού κανόνας να φτιαχτεί». Τότε, τους
διάβασε το κείμενο συνόψισης- αξιολόγησης», κάνοντας παύση πριν κάποια κύρια
δεδομένα του μαθήματος, προκειμένου να τα συμπληρώσουν φωναχτά οι ίδιοι.
Μία μέρα μετά τη διδακτική προσέγγιση, χορηγήθηκαν στους μαθητές ατομικά post- test
και λήφθηκαν ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 10 από τους 17 μαθητές.

Αποτελέσματα
Στην παρούσα εργασία, επιλέχτηκε η χρήση του λογισμικού «Animatron» για να
δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό μία ψηφιακή αφήγηση με στόχο την εισαγωγή,
επεξεργασία και αξιολόγηση του κανόνα των ρημάτων σε -ίζω από μαθητές που διένυαν το
δεύτερο μήνα φοίτησής τους στη Γ’ δημοτικού. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν διδακτικοί,
αλλά και παιδαγωγικοί.
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στη διερεύνηση της κατάκτησης του
γραμματικού κανόνα που τα παιδιά διδάχθηκαν στη Β’ δημοτικού. Στα Σχήματα 2, 3 και 4
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα pre- και post-test. Συγκεκριμένα,
στον Ενεστώτα τα παιδιά έγραψαν σωστά τα ρήματα σε –ίζω σε ποσοστό 69,12% στο pretest (Σχήμα 2). Τo αντίστοιχο ποσοστό για τις εξαιρέσεις του κανόνα ήταν 11,77% (Σχήμα 3),
ενώ το σύνολο των σωστών απαντήσεων ήταν 51,0% (Σχήμα 4). Παρατηρείται λοιπόν ότι οι
μαθητές αρχικά, κατά μέσο όρο έχουν κατακτήσει σε ένα μέτριο επίπεδο τον κανόνα των
ρημάτων σε –ίζω. Θυμούνταν σε ικανοποιητικό βαθμό ότι το «ι» διατηρείται σε όλες τις
χρονικές βαθμίδες, όμως αντιμετώπισαν σημαντικό πρόβλημα στην ορθογραφία των
βασικών ρημάτων- εξαιρέσεων του κανόνα. Επιπλέον, στις ατομικές ημιδομημένες
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συνεντεύξεις τέθηκε η ερώτηση σε μαθητές 10 από τους 17: «Έχεις ξανασυναντήσει τον
κανόνα αυτόν στο σχολείο;». Το 40% απάντησαν κατά προσέγγιση: «Ναι, στη Β’
δημοτικού», το 30%: «Ναι, δε θυμάμαι πότε», το 20%: «Μάλλον ναι», ενώ το 10%: «Όχι, δεν
τα’ χω ξανακάνει». Συνεπώς, φαίνεται ότι τα παιδιά είχαν διδαχθεί τον κανόνα σε
προηγούμενη χρονική στιγμή, αλλά δεν τον είχαν συγκρατήσει ιδιαίτερα ως περιεχόμενο,
αλλά και ως μαθησιακή πράξη.
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διερευνούσε τη συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στην
εκμάθηση του γραμματικού κανόνα, εξετάζοντας κατά πόσο η προσέγγιση αυτή κάνει πιο
εύληπτη την αφομοίωσή του. Η συνολική επίδοση στο pre- test ανερχόταν στο 51,06% , ενώ
η συνολική επίδοση στο post- test στο 71,93%. Συνεπώς, υπήρξε σημαντική βελτίωση στις
επιδόσεις. Στις ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις τέθηκε η ερώτηση: «Ποια ήταν η
υπόθεση του παραμυθιού;». Διαπιστώθηκε ότι το 80% των μαθητών θυμούνταν με ακρίβεια
την πλοκή της ιστορίας, το 10% απάντησε ότι δε θυμάται, ενώ το υπόλοιπο 10% παρανόησε
μια μικρή λεπτομέρεια της πλοκής. Επιπρόσθετα, τέθηκε η ερώτηση: «Τι κανόνα μάθαμε από
το παραμύθι;» στην οποία το 70% των ερωτηθέντων απάντησαν κατά προσέγγιση: «Τα
ρήματα σε -ίζω», το 20%: «Δε θυμάμαι» και το 10%: «Η Γιώτα ήθελε πάντα το “ι”». Στην
ερώτηση: «Όλα τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με "ι";», το 90% των ερωτηθέντων απάντησε:
«Όχι όλα», ενώ το 10%: «Ναι, όλα», κάτι που δείχνει ότι οι μαθητές μετά τη διδακτική
παρέμβαση θυμούνταν τον κανόνα των ρημάτων σε -ίζω και ότι περιλαμβάνει και
εξαιρέσεις. Στην ερώτηση: «Στο εξής θα φροντίσεις να γράφεις τα ρήματα σε -ίζω με "ι";
Γιατί;», το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν: «Ναι, για να χαμογελάει η Γιώτα», το 20%:
«Ναι, γιατί γράφονται έτσι» και το υπόλοιπο 20%: «Δεν ξέρω». Επισημαίνεται ότι οι
απαντήσεις των παιδιών κωδικοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν ως προς το περιεχόμενο
και όχι την ακριβή διατύπωσή τους. Συνεπώς, από την ανάλυση των δεδομένων
παρατηρείται ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη εμπέδωση του
γραμματικού κανόνα και στην καλύτερη αφομοίωσή του από τους μαθητές, αφού τα παιδιά
ταυτίστηκαν σημαντικά με το πρόβλημα της Γιώτας της πολυθρόνας, θυμούνταν με αρκετή
ακρίβεια την ιστορία και χρησιμοποιούσαν το περιεχόμενό της ως αιτιολόγηση της
σημαντικότητας του γραμματικού κανόνα και της προσοχής που έπρεπε να του αποδώσουν.
Ορθογραφία Ρημάτων σε -ίζω (στον Ενεστώτα)
Ορθογραφία
Ρημάτων σε -ίζω (στον Ενεστώτα)

100,00%
80,00%
Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

60,00%
40,00%

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

20,00%
0,00%
Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

Σχήμα 2. Σωστές απαντήσεις για τα ρήματα σε –ίζω στον Ενεστώτα
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Ορθογραφία
Ρημάτων
σε -ίζω (στον
Ενεστώτα)
Ορθογραφία
Ρημάτων σε
-ίζω (διάφορες
χρονικές
βαθμίδες)
80,00%
60,00%

Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

40,00%

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

20,00%
0,00%
Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

Σχήμα 3. Σωστές απαντήσεις για τα ρήματα σε –ίζω σε διάφορους χρόνους

Ορθογραφία Ρημάτων- εξαιρέσεων
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Πριν τη διδακτική
παρέμβαση
Μετά τη διδακτική
παρέμβαση
Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

Σχήμα 4. Σωστές απαντήσεις για τα ρήματα που εξαιρούνται από τον κανόνα

Συνολική επίδοση στα test
80,00%
60,00%

Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

40,00%
20,00%

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

0,00%
Πριν τη διδακτική
παρέμβαση

Μετά τη διδακτική
παρέμβαση

Σχήμα 5. Συνολικές σωστές απαντήσεις
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Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ήταν: «Μπορεί μια διδακτική παρέμβαση βασισμένη στην
εικόνα να ενισχύσει την εμπέδωση των εξαιρέσεων των ρημάτων σε -ίζω;». Η επίδοση των
μαθητών μετά τη διδακτική παρέμβαση αναφορικά με τα ρήματα- εξαιρέσεις του κανόνα
αυξήθηκε κατά 31, περίπου, ποσοστιαίες μονάδες (Σχήμα 4). Η αύξηση ήταν σημαντική,
αλλά όχι τέτοια που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έμαθαν όλα τα παιδιά τις
εξαιρέσεις. Παρατηρήθηκε πως χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εμπεδώσουν την
ορθογραφία αυτών των ρημάτων. Ωστόσο, στην ερώτηση που τέθηκε στις ατομικές
ημιδομημένες συνεντεύξεις: «Όλα τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με “ι”», το 90% των
ερωτηθέντων απάντησαν κατά προσέγγιση: «Όχι όλα», ενώ μόνο το 10% απάντησαν: «Ναι,
όλα». Συνεπώς, η εικονογραφημένη παρουσίαση των εξαιρέσεων φαίνεται να βοήθησε στην
αφομοίωση της πληροφορίας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Όμως, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο
ασφαλές συμπέρασμα για το πόσο περισσότερο βοήθησε η προσέγγιση αυτή σε σχέση με την
παραδοσιακή, όπου ο εκπαιδευτικός θα παρουσίαζε τις εξαιρέσεις, εκτός της βελτίωσης που
παρατηρήθηκε στις σχετικές ενότητες του test.
Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα ήταν: «Μέσω της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να γίνει
πιο εύκολα αντιληπτό ότι τα ρήματα σε -ίζω διατηρούν το «ι» σε όλους τους χρόνους;». Το
ποσοστό των σωστών απαντήσεων σχετικά με τη διατήρηση του «ι» σε όλες τις χρονικές
βαθμίδες πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, αυξήθηκε περίπου κατά 19 ποσοστιαίες
μονάδες (Σχήμα 3). Ωστόσο, από τις επιδόσεις των μαθητών στο pre- test (Σχήμα 5) δε
διαφαίνεται να έχουν μεγάλη δυσκολία σε αυτό το κομμάτι.
Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε την επίδραση της ταύτισης με το συναίσθημα της
ηρωίδας, που πονά, όταν κάποιος δεν γράφει τα ρήματα σε -ίζω με «ι», στο κίνητρο των
παιδιών για μάθηση. Η πλειοψηφία των μαθητών ταυτίστηκαν με την ηρωίδα και τη
συμπάθησαν. «Η Γιώτα είναι γλυκούλα», ανέφερε κάποιος στη συνέντευξη. Όπως
προαναφέρθηκε, στις ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις τα παιδιά σε ποσοστό 60%
απάντησε ότι θα φροντίζει στο εξής να γράφει τα ρήματα σε –ιζω με «ι», «… για να είναι
χαμογελαστή η Γιώτα». Συνεπώς, φαίνεται ότι η επίδραση στο κίνητρο είναι θετική και η
συναισθηματική ταύτιση παρακινεί τα παιδιά να εστιάσουν περισσότερο στην εφαρμογή
του γραμματικού κανόνα. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι θεμελιώδες στοιχείο της
ψηφιακής αφήγησης δεν είναι η απλή ψηφιοποίηση μιας ιστορίας, αλλά η ενίσχυση της
συναισθηματικής συνιστώσας που εμπεριέχει (Μπράτιτσης, 2014). Κατά συνέπεια, στην
περίπτωση αυτή φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σε πολύ σημαντικό ποσοστό ο στόχος που
συνδέεται με το συναίσθημα και την παρακίνηση για μάθηση.
Το τελευταίο ερώτημα εξέταζε πόσο ευχάριστη ήταν η παρέμβαση, έτσι όπως σχεδιάστηκε
και υλοποιήθηκε. Στις ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις τέθηκε η ερώτηση: «Θα ήθελες να
μάθουμε κι άλλους κανόνες γραμματικής με αυτόν τον τρόπο;». Το 100% των ερωτηθέντων
μαθητών απάντησε θετικά. Παρατηρήθηκε ενδιαφέρον και καλή διάθεση τόσο κατά την
προβολή του βίντεο όσο και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων.
Επιπρόσθετα, μία μαθήτρια ζωγράφισε την ηρωίδα, κι έφτιαξε προφορικά μια σύντομη
ιστορία γι’ αυτήν, προσδίδοντας μια επιπλέον ευχάριστη νότα στη διδακτική παρέμβαση, με
τους υπόλοιπους μαθητές να επικροτούν. Όλοι οι μαθητές ήταν πρόθυμοι να ολοκληρώσουν
τις ασκήσεις, να ρωτήσουν, να μάθουν αν έχουν κατανοήσει σωστά το γραμματικό κανόνα.
Κάποιοι μάλιστα ρώτησαν την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια αν αυτό θα γίνεται σε τακτική
βάση, μία φορά τη βδομάδα. Στην ερώτηση: «Θα θέλατε να γίνεται;», οι συγκεκριμένοι
μαθητές απάντησαν θετικά. Ακόμη, στην ερώτηση: «Αν δε βλέπαμε το βίντεο και σου
διάβαζα το παραμύθι, θα σου άρεσε το ίδιο;» το 70% των μαθητών απάντησε πως θα του

439

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

φαινόταν το ίδιο. Στην ερώτηση: «Σου άρεσε το ψηφιακό παραμύθι; Δε σου άρεσε;», όλοι οι
ερωτηθέντες απάντησαν θετικά. Όταν ερωτήθηκαν: «Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;»,
το 60% των μαθητών επικαλέστηκαν εικόνες από την ψηφιακή αφήγηση που τους έκαναν
εντύπωση. Από την παρατήρηση, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης,
οι μαθητές έδειχναν να ενδιαφέρονται για την προβολή και την εξέλιξη της ροής της
ψηφιακής ιστορίας, ανέφεραν κατά τη διάρκεια του μαθήματος το όνομα της ηρωίδας,
εργάστηκαν δημιουργικά και συνεργατικά και ρώτησαν πότε θα ξαναδούν βίντεο.
Γενικότερα, έδειχναν να τους αφορά η εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας –ρωτούσαν
συχνά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη δραστηριότητα, πόσο χρόνο έχουν, αν το
κατανόησαν και αν το συμπλήρωσαν σωστά. Συνεπώς, φάνηκε ότι άντλησαν ευχαρίστηση
από την υλοποίηση της παρέμβασης και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πλαίσιό της,
μέσα από την ψηφιακή αφήγηση.

Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με κύριο στόχο την εκμάθηση του γραμματικού κανόνα
γραφής των ρημάτων σε –ίζω μέσω ψηφιακής αφήγησης, με τη συμμετοχή 17 μαθητών που
διένυαν το δεύτερο μήνα φοίτησής τους στη Γ’ δημοτικού. Η διδακτική παρέμβαση
πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσχέρειες, με εξαίρεση κάποια τεχνικά προβλήματα
στην αρχή της διδακτικής ώρας που αφορούσαν κυρίως στη σύνδεση του φορητού
υπολογιστή στο Ίντερνετ. Αυτό είχε ως συνέπεια τον μερικό αποσυντονισμό των μαθητών
λόγω αναμονής. Επιπλέον, η εργασία σε ομάδες φάνηκε να τους δυσκολεύει στην αρχή,
αφού δεν είχαν ανάλογη εμπειρία. Σταδιακά όμως η συνεργασία εξομαλύνθηκε.
Σε γενικές γραμμές η προσέγγιση φάνηκε να έχει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και
υπάρχουν ενδείξεις ότι η ταύτιση με την ηρωίδα της ιστορίας ενίσχυσε το κίνητρο, αλλά και
το μαθησιακό αποτέλεσμα. Συνεπώς τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση της
ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικής προσέγγισης φαίνονται να συμφωνούν με την
υφιστάμενη βιβλιογραφία.
Ως προς τη σχεδίαση της ψηφιακής αφήγησης, ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο τα ρήματα
εξαιρέσεις του κανόνα να συμπεριλαμβάνονταν σε ξεχωριστή ιστορία ή να παρέμεναν στο
ίδιο, αλλά να αφιερωνόταν άλλη διδακτική ώρα σε δραστηριότητες σχετικά με αυτά, ώστε οι
μαθητές να τα αφομοιώσουν καλύτερα. Ως μελέτη περίπτωσης με σχετικά μικρό δείγμα, η
παρούσα έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί ως οδηγός σχεδίασης άλλων ανάλογων
προσεγγίσεων για το γνωστικό πεδίο της γλώσσας για περεταίρω γενίκευση των
συμπερασμάτων που προκύπτουν. Επιπλέον, πειραματισμός με διαφορετικές συνθέσεις
φύλλων εργασίας και συνοδών δραστηριοτήτων (π.χ. δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής) ενδέχεται να αναδείξει σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία της ψηφιακής αφήγησης ως
διδακτικής προσέγγισης.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη βηματική κατασκευή ψηφιακού αφηγήματος ως μηχανισμού
ανάπτυξης επαγγελματικού αναστοχασμού των εκπαιδευτικών, μέσα από την καλλιέργεια
συγκεκριμένων πτυχών του συνθετικού πεδίου γνώσης που απαιτείται για τη δημιουργία ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού με πρόσθετη παιδαγωγική αξία (ΤΠΓΠ: Τεχνολογική, Παιδαγωγική και Γνώση
του Περιεχομένου). Το κοινό της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που εξειδικεύονται στη Διδακτική
της ΝΕ ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Ο ερευνητικός σχεδιασμός αφορά τη χρήση ενός περιβάλλοντος
συνεργατικής γραφής (Wiki) με στόχο τη συνεργατική κατασκευή ενός ψηφιακού κατασκευάσματος με
τη μορφή ψηφιακής ιστορίας, σε τρεις διαδοχικές εκδόσεις. Τα ευρήματα της έρευνας, που έγινε με
ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, αναδεικνύουν πώς μέσα από τη συνθετική γνώση (ΤΠΓΠ) ο
εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια ριζικά διαφορετική άποψη για τις μεθόδους και τα εργαλεία
διδασκαλίας της γλώσσας.
Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, wiki, Web 2.0, συμμετοχικός ιστός, διδασκαλία λεξιλογίου ΝΕ ως
ξένης / δεύτερης γλώσσας (Γ2), ασύγχρονη αλληλεπίδραση, τεχνολογική-παιδαγωγική γνώση του
περιεχομένου ΤΠΓΠ (TPACK).

Εισαγωγή
Η νέα διάσταση που δίδεται στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ επιβάλλει συνεχείς
αναπροσαρμογές στον τρόπο που βλέπουμε το δίπτυχο μαθητής-δάσκαλος, αλλά και στο
ποιες πρέπει να θεωρούμε πηγές και εργαλεία μετάδοσης της γνώσης. Η χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία της γλώσσας έχει ξεκινήσει μερικές δεκαετίες πριν
με τα προγράμματα εξάσκησης και διδασκαλίας (drills and practice) και έπειτα συνεχίστηκε με
τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks) και τα πολυμέσα, τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία
μέσω διαδικτύου και τελικά σήμερα με τα περιβάλλοντα μάθησης όπου αξιοποιούνται τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα γνωστά περιβάλλοντα Συμμετοχικού Ιστού (Web 2.0).
Για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2, η οποία εδώ και περίπου μια δεκαετία έχει
πολλαπλασιάσει τον αριθμό των μαθητών, διδασκόντων αλλά και ερευνητών του πεδίου της
σε σχέση με το παρελθόν (βλ. Kalantzis, M. & Β. Cope. 1997; Gee, J.P. 2000;) αξιοποιούνται
κατά κύριο λόγο έντυπα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και ηλεκτρονικά για τη διδασκαλία,
όπως άλλωστε και για τη διδασκαλία της Γ1, και γίνεται μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν
πλατφόρμες μάθησης και ιστολόγια που δημιουργούν φορείς ή διδάσκοντες, στο πλαίσιο
μεμονωμένων
πρωτοβουλιών,
όπως,
για
παράδειγμα,
η
Φιλογλωσσία

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 441-453, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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(www.xanthi.ilsp.gr/filog), το Kypros-Net (www.kypros.org/Greek), το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας (www.komvos.edu.gr), το ΕΔΙΑΜΜΕ (ediammesrv.edc.uoc.gr\diaspora2).
Ειδικότερα για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2, η ψηφιακή αφήγηση (στο εξής Ψ.Α.) έχει
δυναμική και δυνατότητες αξιοποίησης ευρύτερα στη γλωσσοδιδακτική, ωστόσο δεν
υπάρχουν σχετικές έρευνες που εστιάζουν σ’ αυτό το πεδίο. Μέσα στα πλαίσια της
εξάπλωσης περιβαλλόντων Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ως μέρους ευέλικτων μορφών
διδασκαλίας η ερευνητική ομάδα παρακολούθησε σεμιναριακό μάθημα με συναφές
αντικείμενο στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο, όπου
και κατασκευάστηκε ψηφιακή ιστορία για γλωσσοδιδακτικούς σκοπούς.
Παράλληλα κατασκευάστηκαν και άλλες Ψ.Α., αλλά στην έρευνα αυτή εστιάζουμε στη
μελέτη της περίπτωσης μίας εξ αυτών με θέμα τις «Διατροφικές Διαταραχές». Τα στοιχεία
των υπολοίπων Ψ.Α. χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά για τη μελέτη της επιλεχθείσας
αφήγησης. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας του θεματικού λεξιλογίου δημιουργήθηκε και
διδακτικό σενάριο στα πρότυπα της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού (Learning by Design), το
οποίο αποτελεί καινοτόμα πρόταση για τη διδασκαλία του λεξιλογίου γενικά και ειδικότερα
σε περιβάλλον εκμάθησης ξένης/δεύτερης γλώσσας. Δεν αποτελεί, όμως, στόχο του
παρόντος άρθρου η διεξοδική παρουσίαση του σεναρίου.
Στην παρούσα εργασία η Ψ. Α. εξετάζεται πρωτίστως ως εργαλείο επαγγελματικής
ανάπτυξης, δηλαδή ως μέσο απόκτησης συνθετικής γνώσης από τους εκπαιδευτικούς, και
δευτερευόντως ως διδακτικό εργαλείο, καθώς κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στους σκοπούς της
έρευνας. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την
εξέλιξη της ΤΠΓΠ κατά τη συνεργατική βηματική οικοδόμηση ψηφιακού αφηγήματος σε
τρία στάδια (εκδόσεις) και την επίδραση της ασύγχρονης επικοινωνίας στη διαμόρφωση και
ολοκλήρωση της ψηφιακής κατασκευής.

Θεωρητικό πλαίσιο
ΤΠΓΠ
Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση της έννοιας ΤΠΓΠ, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι
το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει η έρευνα είναι ένα
διαδικτυακό περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης (Wiki), το οποίο δημιουργήθηκε ως μία
εναλλακτική προσέγγιση στη διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων συμμετοχικού ιστού 2.0
για τις ανάγκες της διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως Γ2. Η δημιουργία αυτού του νέου
μαθησιακού περιβάλλοντος συνεισέφερε στη διαδικασία κατάκτησης της ΤΠΓΠ. Η
συμμετοχή στο Wiki έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να επικοινωνούν με τους
διδάσκοντες, τους λοιπούς συμμετέχοντες, αλλά και μεταξύ τους με ευέλικτο τρόπο ως προς
το χώρο και το χρόνο.
Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στην ΤΠΓΠ, δηλαδή σε ένα θεωρητικό δόμημα
που συνενώνει τη γνώση της τεχνολογίας, του διδασκόμενου αντικειμένου, αλλά και της
παιδαγωγικής γνώσης που απαιτείται για τη διδασκαλία εν προκειμένω του λεξιλογίου της
ΝΕ ως Γ2. Η απόκτηση της ΤΠΓΠ αποτελεί ανάγκη για το σύγχρονο εκπαιδευτικό.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο που προσδιορίζει τη γνώση που χρειάζεται να έχουν οι
εκπαιδευτικοί για να διδάξουν αποτελεσματικά μέσω της τεχνολογίας (TPACK ORG, 2016).
Η Τεχνολογική Γνώση αναφέρεται στη γνώση των τρόπων σκέψης και εργασίας με
τεχνολογικά μέσα, εργαλεία και πηγές. Δηλαδή, είναι μεταξύ άλλων η γνώση της χρήσης
εργαλείων Web. 2 (π.χ., Wiki, Blogs, Facebook κ.α.). Επίσης, ο όρος αναφέρεται στην
ικανότητα να κατανοεί κανείς πότε η τεχνολογία της πληροφορίας είναι χρήσιμη και πώς
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μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιβάλλον τάξης ή πότε πρέπει να αποφευχθεί, επειδή μπορεί να
προξενήσει δυσκολίες (Koehler & Mishra, 2009). Στην παρούσα εργασία αυτή η διάσταση
της γνώσης αφορά τη γνώση των ψηφιακών εργαλείων moviemaker, pixton, free music
archive, youtube, google. Ο όρος Παιδαγωγική Γνώση αναφέρεται στη βαθιά γνώση που
οφείλουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί για τις μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας και
μάθησης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η γνώση στρατηγικών που διευκολύνουν τη μάθηση,
η γνώση σχεδιασμού του μαθήματος και η διαχείριση της τάξης. Τέλος, η γνώση του
Περιεχομένου αναφέρεται όχι στη γνώση της ύλης που θα διδαχθεί, αλλά στην ευρύτερη
γνώση του θέματος που διδάσκεται με όλες τις ιδέες, απόψεις και πληροφορίες που το
συνοδεύουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει το γνωστικό υπόβαθρο του αντικειμένου
που θα διδάξει. Στην προκειμένη εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία της ΝΕ σε
περιβάλλον με αλλόγλωσσους μαθητές, αλλά και στις απαιτήσεις ανάλογα με τη βαθμίδα
εκπαίδευσης, αν πρόκειται για τη μητρική γλώσσα, ή το επίπεδο γλωσσομάθειας, αν
πρόκειται για ξένη γλώσσα.

Παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης
Η Ψ.Α. αποτελεί εξέλιξη της απλής αφήγησης με τη χρήση πολυμέσων. Σύμφωνα με τον
ορισμό του Lathem (2005), η Ψ.Α. (digital storytelling) είναι ο συνδυασμός της
παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21 ου αιώνα και εργαλεία
τηλεπικοινωνίας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακού τύπου ιστορίες, όμως, οι ιστορίες σήμερα
στο Διαδίκτυο είναι ανοικτές (χωρίς δηλαδή προκαθορισμένη δομή), υπερσυνδεδεμένες,
συμμετοχικές, διερευνητικές και απρόβλεπτες (Alexander & Levine, 2008).
Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που έχει η αξιοποίηση της Ψ.Α. στη διδασκαλία είναι πολλά.
Σύμφωνα με τoν Bernard Robin (Robin, 2006; Robin & Pierson, 2005), οι Ψ.Α. αποτελούν ένα
χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο τόσο στα χέρια των εκπαιδευτικών όσο και των
μαθητών. Η προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε όποιο
στάδιο και αν βρίσκεται, είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο τις
γνωστικές ικανότητες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, όσο και
επαγγελματικές και προσωπικές παραμέτρους (Serebe et al., 2009 στο Κ. Παπανικολάου,
Μακρή, Γρηγοριάδου, Κουνενού, Ρούσσος, Τσακίρη, Καρκάνης, 2015).
Πέρα από τα οφέλη στους εκπαιδευτικούς, η Ψ.Α. αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και για
τους μαθητές, καθώς αφενός μπορούν να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν τις Ψ.Α. των
δασκάλων τους και αφετέρου να δημιουργήσουν τις δικές τους. Αυτή η διττή διαδικασία
εξοπλίζει τους μαθητές με ευρεία γκάμα δεξιοτήτων, όπως η δυνατότητα για έρευνα,
γνωριμία και χρήση των ψηφιακών πολυμέσων, ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων
μέσα στην τάξη, αλλά και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς στο τέρμα της διαδικασίας
οι μαθητές θα κληθούν να αξιολογήσουν τόσο τις δικές τους Ψ.Α. όσο και των άλλων
συμμαθητών τους. Συμβάλλει στην επίτευξη της δημιουργικής εφαρμογής όσων
διδάσκονται οι μαθητές μέσα από μια δική τους πρωτότυπη σύνθεση υλικού και γνώσεων,
στην εστίαση της προσοχής των μαθητών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο
διδασκόμενο αντικείμενο με την παράλληλη αξιοποίηση πολυτροπικών περιβαλλόντων
παραγωγής νοήματος.
Ο κατάλογος με τα οφέλη είναι εκτενής και συνεχώς τροφοδοτούμενος (επίσης βλ.
Matthews, 2008). Με βάση και τη σχετική βιβλιογραφία και την έρευνα για την ένταξη των
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ΤΠΕ στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων (Κουτσογιάννης, 2011; Koutsogiannis &
Mitsikopoulou, 2004) θεωρούμε ότι η εφαρμογή του σεναρίου που συνοδεύει την Ψ.Α. θα
επιτύγχανε τα παραπάνω, τα οποία με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας δε θα μπορούσαν
εύκολα να επιτευχθούν.
Η συγκεκριμένη Ψ.Α. κατασκευάστηκε συνεργατικά και σταδιακά από τα μέλη της
ομάδας των ερευνητών με σκοπό τη δημιουργία κατασκευάσματος που όχι μόνο έχει
παιδαγωγική αξία για τους εκπαιδευτικούς, αλλά αποκτά και συγκεκριμένο νόημα στο
πλαίσιο της διδακτικής πράξης για τους μαθητές.
Η λειτουργία της Ψ.Α. σε αυτή την έρευνα είναι να επιχειρήσει να καλύψει το κενό που
εντοπίζεται στη διδασκαλία λεξιλογίου στη Γ2 με ανοιχτά λογισμικά και εργαλεία ιστού 2.0.
Στο χώρο της διδασκαλίας της ΝΕ ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας παρατηρείται
βιβλιογραφικό και ερευνητικό κενό σχετικά με τη στοχευμένη χρήση της Ψ. Α. στη
γλωσσική διδασκαλία. Αν και υπάρχει πληθώρα εργασιών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ
στη γλωσσική διδασκαλία της Γ2 γενικά, ωστόσο απουσιάζει η εστιασμένη και
συγκροτημένη έμφαση στη χρήση της Ψ.Α. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στον Οδηγό
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας που προτείνει το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, 2014), οι ΤΠΕ
εξετάζονται ως χρήσιμα εργαλεία διαφοροποίησης της διδασκαλίας, κυρίως σε πολύγλωσσα
περιβάλλοντα. Μέσα στις προτεινόμενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία εντοπίζονται
δραστηριότητες με εικονοϊστορίες και εισαγωγικά βίντεο και ευρεία χρήση κλειστών
λογισμικών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πουθενά ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρήση ΤΠΕ με
στόχο την κατασκευή μίας Ψ.Α. σε περιβάλλον Συμμετοχικού Ιστού (Web 2.0).

Η έρευνα
Σχεδιασμός- ερευνητικά ερωτήματα- μεθοδολογία
Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών των ερευνητών στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στο τελευταίο εξάμηνο
(Οκτώβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016), όπου όλοι οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν στο σεμιναριακό μάθημα «Εκπαιδευτική τεχνολογία – οπτικοακουστικά μέσα».
Στο σεμιναριακό μάθημα συμμετείχαν συνολικά δεκαεπτά εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί. Η
δια ζώσης μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 12 δίωρων
σεμιναριακών μαθημάτων στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η από απόσταση
στην ψηφιακή πλατφόρμα του wiki, που οι διδάσκοντες δημιούργησαν για τις ανάγκες του
σεμιναρίου. Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμιναριακό
μάθημα λειτούργησαν ως ομάδα ελέγχου της παρούσας μελέτης. Ο σκοπός της έρευνας
αποτυπώνεται στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
1. Πώς εξελίσσεται η ΤΠΓΠ των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών κατά τη συνεργατική
βηματική οικοδόμηση ψηφιακού αφηγήματος σε τρία στάδια (εκδόσεις);
2. Πώς επέδρασαν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ασύγχρονης
επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση της ψηφιακής
κατασκευής;
Κοινό της έρευνας ήταν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν αντίστοιχα να
κατασκευάσουν Ψ.Α. σε τρεις εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση περιελάμβανε αδρομερή
παρουσίαση του σεναρίου της ψηφιακής ιστορίας, δηλαδή αναφορά στο βασικό ήρωα της
ιστορίας, στους μαθησιακούς στόχους της Ψ.Α., καθώς, επίσης, και στην πρώτη εκτίμηση και
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τεκμηρίωση της επιλογής των ψηφιακών εργαλείων. Η δεύτερη έκδοση περιελάμβανε τη
δεύτερη και πιο εμπλουτισμένη έκδοση του σεναρίου Ψ.Α. Ειδικότερα, ένα δείγμα του
βίντεο με κείμενο και μουσική και την πρώτη εκδοχή του παιδαγωγικού σκεπτικού. Η τρίτη
και τελευταία έκδοση περιελάμβανε την τελική έκδοση του σεναρίου, του κατασκευάσματος
και του παιδαγωγικού σκεπτικού πιο ολοκληρωμένα από τα προηγούμενα.
Κεντρικός άξονας της έρευνας ήταν η έννοια της διεπίδρασης και συμμετοχής μέσω των
κειμένων των συζητήσεων, η οποία και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς. Στην παρούσα
εργασία δε θα συζητηθούν οι ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο όρους, όπως
αναφέρονται στους Βλαχογιάννη και Κυνηγό (2011). Για να μελετηθούν τα ερευνητικά
ερωτήματα λήφθηκε ως μονάδα ανάλυσης το μήνυμα/ σχόλιο ανατροφοδότησης από τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα και από το διδάσκοντα που είχε το ρόλο του
σχεδιαστή, οργανωτή και συντονιστή του ασύγχρονου διαλόγου μεταξύ των μελών της
κοινότητας. Ακολουθήθηκε η ποιοτική έρευνα παρέμβασης. Δημιουργήθηκαν οι παρακάτω
κατηγορίες: α) αλλαγές στην ομάδα, β) σχόλια φοιτητών, γ) σχόλια διδάσκοντος.
Το στάδιο των αλλαγών στις δυο σελίδες που κατασκευάστηκαν τελικά για την ομάδα
μας (editing) αποτέλεσε στοιχείο μελέτης. Μέσα από αυτό αναδεικνύεται η συνεχής
αναπροσαρμογή του σκεπτικού των εκπαιδευτικών και η διαρκής διερεύνηση των
κατάλληλων εργαλείων, διδακτικών στόχων, του σχετικού λεξιλογίου που να συνάδει με το
μαθητικό κοινό που είχε τεθεί ως ομάδα-στόχος της Ψ.Α. και του κατάλληλου
οπτικοακουστικού υλικού που θα ενσωματωνόταν στο Moviemaker. Τέλος, μέσω του editing
αναδεικνύεται και η προσπάθεια να υπερκερασθούν οι δυσκολίες από την έλλειψη
συνιστωσών της ΤΠΓΠ από τους δημιουργούς της Ψ.Α.
Επιχειρήθηκε, παράλληλα, η μελέτη και των σεναρίων και Ψ.Α. των άλλων ομάδων της
κοινότητας, ώστε να συλλεγούν στοιχεία που θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά προς την
κατανόηση και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την Ψ.Α. που επιλέξαμε ως πιο
αντιπροσωπευτική. Αυτό αναδεικνύεται και στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων.

Ευρήματα: τρόπος εξέλιξης του ΤΠΓΠ.
1. Εξέλιξη της ΤΠΓΠ κατά τη συνεργατική βηματική οικοδόμηση ψηφιακού
αφηγήματος σε τρία στάδια (εκδόσεις)
1.α Εξέλιξη ΤΠΓΠ μέσα από τα κατασκευάσματα/ αφηγήματα (μορφή και περιεχόμενο)
Αξιοποιώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων παρατηρήθηκαν τα εξής που
αποτέλεσαν και σημεία αναφοράς της έρευνάς μας:
Α) Το περιεχόμενο των συζητήσεων με τους λοιπούς εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και
το συντονιστή στην πλατφόρμα του wiki αφορούσε κυρίως α) σχόλια με καταιγισμό ιδεών
για τη θεματική ή για το επίπεδο λεξιλογίου της Ψ.Α., β) προτάσεις για βελτίωση σε τεχνικό
επίπεδο, γ) ανταλλαγή απόψεων των μελών της δικής μας ομάδας για το περιεχόμενο και τη
μορφή των παραδοτέων εργασιών, δ) διάσταση απόψεων, κυρίως σε επίπεδο παιδαγωγικής
γνώσης ως προς την επιλογή στοχοθεσίας και δραστηριοτήτων και σε συνάρτηση με το
επίπεδο γλωσσομάθειας για την εκπόνηση του διδακτικού σεναρίου και τελικά σύγκλιση.
Β) Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ανταλλαγή μηνυμάτων και σχολίων αναδείχθηκε η
σταδιακή απόκτηση γνώσης της ΤΠΓΠ από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς.
Πίνακας 1. Εξέλιξη της ΤΠΓΠ σε τρεις εκδόσεις
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Εκδόσεις

Γνώση Αντικειμένου

Τεχνολογική Γνώση

Παιδαγωγική Γνώση

1η

+

- /+

-

2η

+

+

+

3η

+

+

+

Η πρώτη έκδοση πραγματεύεται κυρίως το γνωστικό αντικείμενο και δείχνει μια πρώτη
προσέγγιση των ψηφιακών εργαλείων. Το γνωστικό αντικείμενο (παιδική παχυσαρκία) έχει
επιλεχθεί, ενώ η επιλογή των ψηφιακών μέσων βρίσκεται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο.
Χρησιμοποιείται το moviemaker για το συνδυασμό εικόνας και ήχου, το free music archive
για την εύρεση δωρεάν μουσικής και το google για συλλογή εικόνων.

Σχήμα 1. Εικόνες από την ψηφιακή αφήγηση
Στη δεύτερη έκδοση διαφαίνεται η περαιτέρω και πιο στοχευμένη προσέγγιση του
αντικειμένου γνώσης, καθώς επιλέγεται προσεκτικά και εντάσσεται κείμενο με σχετικό με τη
θεματική λεξιλόγιο.
Ωστόσο, τα μέσα της Ψ.Α. παραμένουν τα ίδια με την πρώτη έκδοση, αν και ξεκινάει η
αναζήτηση ψηφιακού μέσου για την κατασκευή κόμιξ. Η τρίτη έκδοση αποτελεί την
ολοκληρωμένη και εμπλουτισμένη μορφή των δύο προηγούμενων. Η ουσιαστική
τροποποίηση έγκειται στην αλλαγή των ψηφιακών μέσων με τη διατήρηση των
προηγούμενων και την ένταξη του pixton για την κατασκευή κόμιξ.
Στην πρώτη έκδοση οι συνεισφορές αφορούν, κατά κύριο λόγο, το αντικείμενο γνώσης
και πολύ περιορισμένα την τεχνολογική γνώση (μάθηση με Web 2.0), με δεδομένο ότι η
γνώση της ομάδας σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τη λειτουργία τους βρίσκεται ακόμα σε
πρωταρχικό στάδιο. Οι συνεισφορές των υπόλοιπων εκδόσεων αφορούν και τις τρεις πτυχές
της γνώσης με σαφή αύξηση της τεχνολογικής και της παιδαγωγικής (Μάθηση μέσω
Σχεδιασμού (Learning by Design)). Κατά τη δεύτερη έκδοση της εργασίας τα σχόλια, αν και
μειώθηκαν σε αριθμό (2 λιγότερα), ωστόσο εμπλουτίστηκαν με περισσότερο εύστοχες
παρατηρήσεις σχετικά και με τους τρεις πυλώνες της γνώσης (αντικείμενο γνώσης,
τεχνολογική γνώση, παιδαγωγική γνώση). Ενδεικτική της παρατήρησης είναι και η αύξηση
του αριθμού των λέξεων με τις οποίες διατυπώθηκαν τα σχόλια, χαρακτηριστικό της
συνειδητοποίησης του γνωστικού αντικειμένου και της αύξησης της επαφής και της γνώσης
όλων των μελών της κοινότητας του wiki για τα ψηφιακά μέσα.
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Πίνακας 2. Ο αριθμός των λέξεων στα σχόλια ανά έκδοση
1η Έκδοση
Αριθμός
Λέξεων

7 – 15 λέξεις

2η Έκδοση

3η Έκδοση

20-40 λέξεις

16 λέξεις

Η τρίτη έκδοση της εργασίας φιλοξενεί μόνο ένα σχόλιο/ερώτηση στο wiki -και αρκετά
δια ζώσης ή μέσω email-, το οποίο σχετίζεται με την παιδαγωγική γνώση και το σχεδιασμό
του σεναρίου. Η έλλειψη περισσότερων σχολίων οφείλεται στην πλήρη συνειδητοποίηση
όλων των μελών της κοινότητας σχετικά με το γνωστικό τους αντικείμενο, την επιλογή των
ψηφιακών μέσων και του παιδαγωγικού τους σκεπτικού. Το σχόλιο που παρατίθεται είναι
ενδεικτικό, καθώς η ερώτηση του μέλους της κοινότητας περιορίζεται στην οργάνωση και το
σχεδιασμό του μαθήματος (ώρες διδασκαλίας), δείχνοντας ότι οι αρχικές απορίες και τα
ερωτήματα έχουν απαντηθεί.
Ο συντονιστής εμφανίζεται στη σελίδα με 2 συνεισφορές, με σημαντικότερη την πρώτη, η
οποία καθοδηγεί την ομάδα να καθορίσει το παιδαγωγικό της σκεπτικό και τους
διδακτικούς στόχους που απουσιάζουν από την πρώτη έκδοση.
Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της κοινότητας ο συντονιστής παρείχε ανατροφοδότηση
στις ομάδες μέσα από το chat του wiki, μέσω e-mails και με δια ζώσης σχόλια κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας.
Τέλος, σημαντική θέση κατέχουν οι συνεισφορές των υπόλοιπων μελών της κοινότητας,
τα οποία, συχνά, έχουν χαρακτήρα επίλυσης προβλημάτων. Συνολικά σημειώνονται 11
σχόλια με σαφή φθίνουσα πορεία στον αριθμό τους στην τελευταία έκδοση της εργασίας.
Περιέχουν σχόλια και παρατηρήσεις πάνω στο αντικείμενο γνώσης και το παιδαγωγικό
σκεπτικό. Να σημειωθεί ότι σχετικά με την τεχνολογική γνώση δίνεται έμφαση στο
animation, το οποίο έχει επιλεγεί από την ομάδα ως το βασικό της ψηφιακό εργαλείο.

Σχήμα 2. Σχόλιο της συντονίστριας στο wiki

1.β Εξέλιξη μέσα από τη συνεισφορά στο ασύγχρονο περιβάλλον (ασύγχρονη
αλληλεπίδραση)
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Σε σχέση με τις αλλαγές στις σελίδες (editing) όλων των ομάδων που πραγματοποιήθηκαν
τόσο από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς που χωρίστηκαν σε 9 ομάδες όσο και από το
διδάσκοντα παρατηρήθηκε ότι στο σύνολό τους ήταν 185 από τα τέλη Οκτωβρίου 2015 έως
τις αρχές Μαρτίου 2016, εκ των οποίων κάποιες αφορούσαν μια ή περισσότερες
παραμέτρους της ΤΠΓΠ. Από το παραπάνω σύνολο αλλαγών, στην ομάδα των παρόντων
ερευνητών αντιστοιχούν 61, δηλαδή ποσοστό περίπου 30%. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά
τα πρώτα στάδια οι αλλαγές είναι περισσότερες και ριζικότερες και έχουν χαρακτήρα
διερευνητικό,

Σχήμα 2. Σχόλια των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στο wiki
ενώ όσο φτάνουμε προς την παράδοση της τρίτης έκδοσης μειώνονται σε αριθμό αλλά είναι
πιο μεγάλες σε έκταση και πυκνές σε περιεχόμενο,

Σχήμα 3. Σχόλιο εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού στο wiki
καθώς περιέχουν σχετικό με τη ΤΠΓΠ σκεπτικό, πιο συγκεκριμένες και συνειδητές σε
γνωστικό επίπεδο παρεμβάσεις στο περιεχόμενο και τη μορφή του ψηφιακού
κατασκευάσματός μας και του διδακτικού σεναρίου που το συνόδευε.
Επίσης, έγιναν και φιλολογικού τύπου παρεμβάσεις αναφορικά με τις αλλαγές στις δύο
σελίδες που κατασκεύασε τελικά η ομάδα. Συνολικά, τα σχόλια φαίνονται στον Πίνακα 3:
Πίνακας 3. Εξέλιξη ΤΠΓΠ ανά έκδοση
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Editing ανά
έκδοση
1η
2η
3η
Σύνολο
Γενικό Σύνολο
Αλλαγών

Τεχνολογική
Γνώση
10
12
9
31
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Γνώση
Αντικειμένου
4
3
1
08

Παιδαγωγική
Γνώση
2
4
6
12

Άλλες
παρεμβάσεις
0
4
6
10

61

Αλλαγές στη σελίδα της ομάδας ανά έκδοση
80
60
40
20
0
1η

2η

3η

Σύνολο

Τεχνολογική Γνώση

Γνώση Αντικειμένου

Παιδαγωγική Γνώση

Άλλες παρεμβάσεις

Γενικό
σύνολο
αλλαγών

Σχήμα 4: Αλλαγές στις σελίδες της ομάδας

Οι συνεισφορές όλων στο wiki εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το
υποκείμενο που αναρτούσε σχόλιο κάθε φορά:
Πίνακας 4. Αριθμός συνεισφορών
Αλλαγές στη σελίδα της
ομάδας (editing)
Συνολικά 61 συνεισφορές

Σχόλια εκπαιδευόμενων
εκπαιδευτικών
Συνολικά 11 συνεισφορές

Σχόλια συντονίστριας
Συνολικά 2 συνεισφορές
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Συνεισφορές στο wiki

Σχόλια συντονίστριας

2

Σχόλια φοιτητών/τριών

11
74

Αλλαγές στη σελίδα της ομάδας
(editing)

61
0

10

Γενικό σύνολο συνεισφορών

20

30

40

50

60

70

80

Συνεισφορές στο wiki

Σχήμα 5: Σχηματική αναπαράσταση των συνεισφορών στο wiki

2. Επίδραση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
ασύγχρονης επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε στη διαμόρφωση και
ολοκλήρωση της ψηφιακής κατασκευής.
Σε σχέση με την επίδραση της ασύγχρονης επικοινωνίας στο όλο εγχείρημα, παρατηρήθηκε
ότι υπήρξαν ψυχολογικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν καθ’ όλη τη διάρκεια του
σεμιναρίου τη δουλειά της ομάδας.
Η ομάδα αντιμετώπισε ως μεγάλη πρόκληση την ουσιαστική αξιοποίηση εργαλείων που
ως τώρα χρησιμοποιούνταν σε χώρους εκτός εκπαίδευσης (moviemaker, pixton) για τις
ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τον πειραματισμό εναλλάσσονταν
συναισθήματα ενθουσιασμού, εκνευρισμού και απογοήτευσης κυρίως κατά το πρώτο
διάστημα, γιατί προέκυψαν τεχνικές δυσκολίες και συχνά κυριάρχησε το άγχος που
προκαλεί πάντα το χρονικό περιθώριο παράδοσης (Dawson, 2008) αλλά και η εξωστρέφεια
και η ουσιαστική συνεργασία με διάθεση σύγκλισης απόψεων.
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Σχήμα 6. Αλληλεπίδραση μελών της ομάδας στο wiki
Η δυνατότητα επέμβασης οποιαδήποτε στιγμή στα πολυτροπικά κείμενα που
κατασκευάζονταν έκανε τα μέλη της ομάδας να βλέπουν καθαρά ποιο θα πρέπει να είναι το
επόμενο βήμα. Ακόμα και η ανάγκη για εργασία από απόσταση, δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο
πρόβλημα για τη συνοχή και λειτουργία της ομάδας. Σε σχέση με τη Συμμετοχή – Διάδραση:
παρατηρήθηκε μεγάλη συμμετοχή του συντονιστή και των μελών της κοινότητας του wiki
μέσα στην πλατφόρμα, μέσω email, chat, skype και δια ζώσης συναντήσεων. Στο wiki τα
περισσότερα σχόλια καταγράφονται κατά τη διάρκεια της ιδεοθύελλας και της
πραγματοποίησης της πρώτης έκδοσης του σεναρίου. Η συμμετοχή παρουσιάζει φθίνουσα
πορεία σε αριθμό, αλλά όχι σε περιεκτικότητα σχολίων κατά τις άλλες δύο εκδόσεις, με
σημαντικότερη την τελευταία, όπου σημειώνεται μόνο ένα σχόλιο.
Η πρώτη έκδοση παρουσιάζει υψηλό ποσοστό συμμετοχής τόσο των μελών της ίδιας
ομάδας (συνολικά 14 σχόλια) όσο και των υπολοίπων μελών της κοινότητας του wiki
(συνολικά 6 σχόλια). Αυτό εξηγείται, αφενός, από την αναζήτηση όλων των μελών της
κοινότητας του αντικειμένου γνώσης της Ψ.Α. και, αφετέρου, την ανάγκη για
ανατροφοδότηση τόσο από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς όσο και από το
συντονιστή. Τα σχόλια που έλαβε η ομάδα έδειξαν να βοηθούν στην τελική επιλογή και
στην οργάνωση του τρίτου πυλώνα, αυτού της παιδαγωγικής γνώσης.
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Συμπεράσματα
Κλείνοντας, διαπιστώνει κανείς ότι η συμμετοχή και η διάδραση των εκπαιδευτικών στο
περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης συνέβαλε αποφασιστικά στην απόκτηση των τριών
μορφών γνώσης κατά τη ΤΠΓΠ, προκάλεσε τον επαγγελματικό αναστοχασμό των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσα από το διάλογο την καλλιέργεια συγκεκριμένων
πτυχών του σύνθετου πεδίου γνώσης που απαιτείται για τη δημιουργία ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού με πρόσθετη παιδαγωγική αξία και ανέδειξε την ανατροφοδότηση
μέσω σχολίων/μηνυμάτων στην πλατφόρμα (wiki) σε κύρια μεταβλητή που καθόρισε τα
πλαίσια της γνώσης και αύξησε την επίγνωση σε κάθε βήμα των εκπαιδευτικών κατά τη
διάρκεια της κατασκευής της Ψ.Α. για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτός ήταν και ο σκοπός
του ακαδημαϊκού μαθήματος στα πλαίσια του οποίου κατασκευάστηκε η Ψ.Α. Επιπλέον,
μπορεί να θεωρηθεί ότι τα συμπεράσματα γενικεύονται στο σύνολο των εκπαιδευτικών,
ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πληρέστερη διασφάλιση των ευρημάτων της
παρούσας μελέτης. Σε σχέση τέλος, με τη βηματική οικοδόμηση κοινού κατασκευάσματος,
βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης είναι η εξασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης ώστε να
διευκολύνεται η ελεύθερη έκφραση.
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Αλλαγές:

Έγινε σαφέστερο το πλαίσιο και ο αριθμός συμμετεχόντων του σεμιναριακού
μαθήματος.

Διευκρινίστηκε ότι οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί αποτέλεσαν την
ομάδα ελέγχου της παρούσας έρευνας.













Στα τελικά συμπεράσματα τονίστηκε η υπόθεση για γενίκευση των
συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας, θεωρώντας ωστόσο απαραίτητη την
περαιτέρω έρευνα για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Τονίστηκε ότι το 2ο ερευνητικό ερώτημα περισσότερο αναφέρεται στις επιδράσεις
των λειτουργικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ασύχρονης επικοινωνίας
που χρησιμοποιήθηκε.
Στην ενότητα του θεωρητικού πλαισίου που αναφέρεται στην ΤΠΓΠ
διευκρινίστηκε ποια είναι η χρήση του δομήματος αυτού στη συγκεκριμένη έρευνα.
Στο θεωρητικό πλαίσιο οι έννοιες: συνεργατική βηματική οικοδόμηση νοήματος,
ΤΠΓΠ και ασύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση αναπτύχθηκαν
περισσότερο.
Στην ενότητα "Παιδαγωγικά οφέλη, σελ.3, στην αναφορά που ξεκινάει με το
συγγραφέα "Παπανικολάου" αφαιρέθηκαν τα αρχικά ονόματα των συγγραφέων.
Η αναφορά "Kalanithi’s, M. & Cope: διορθώθηκε σε Kalantzis.
Ο τίτλος άλλαξε σε: "Η εξέλιξη της συνθετικής γνώσης (ΤΠΓΠ) των εκπαιδευτικών
κατά τη βηματική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη Διδασκαλία της ΝΕ ως
Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας".
Η έκταση των αλλαγών στις οποίες προβήκαμε φροντίσαμε να μην κάνει το άρθρο
να ξεπεράσει τις 12 σελίδες.

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της ΤΠΓΠ
μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής: Η σημασία του
συναισθηματικού τομέα
Μακρίδου Έλενα, Αγγελή Χαρούλα
emacri01@ucy.ac.cy, cangeli@ucy.ac.cy
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία υιοθετείται η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), ένα
θεωρητικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο διδακτικό σχεδιασμό, με σκοπό τη
διερεύνησή του μέσα στο πεδίο της Μουσικής. Παρουσιάζονται οι ανάγκες και τα προβλήματα της
μουσικής εκπαίδευσης και ο ρόλος και η σημασία του συναισθήματος στη διδασκαλία και μάθηση. Στη
συνέχεια προτείνεται μια μεθοδολογία που γεφυρώνει τις ιδιαιτερότητες του μουσικού περιεχομένου με
τις δυνατότητες της τεχνολογίας καλύπτοντας ταυτόχρονα στόχους και από τον συναισθηματικό και
από το γνωστικό τομέα. Η σημασία της εργασίας αυτής έγκειται στη συμβολή της προς μια καλύτερη
κατανόηση της θεωρίας γύρω από το πλαίσιο της ΤΠΓΠ μέσα από το εγχείρημα σχεδιασμού μαθημάτων
με τεχνολογία που περιλαμβάνουν τα συναισθήματα.
Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, μουσική τεχνολογία, διδακτική της
μουσικής, συναισθηματικός τομέας, διδακτικός σχεδιασμός

Εισαγωγή
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ολοένα αυξανόμενη επίδραση του διαδικτύου
και άλλων ψηφιακών μέσων είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή και
κατανάλωση της μουσικής ιδιαίτερα από τους νέους (Nilsson & Folkestad, 2005; Savage,
2007; Swanwick, 2011; Bauer, 2014). Παράλληλα, η ανάπτυξη της μουσικής τεχνολογίας και
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν επηρέασε μόνο τη μουσική
παραγωγή αλλά και τους σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών
πολιτικών οι οποίοι θεωρούν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως μέρος της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων που αναφέρονται στις
δυνατότητες της τεχνολογίας να μετασχηματίσει τη διδασκαλία της μουσικής σύνθεσης,
ακρόασης και εκτέλεσης στη σχολική τάξη, στην πραγματικότητα η ενσωμάτωση της
τεχνολογίας στη διδασκαλία της μουσικής δεν αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες της
τεχνολογίας να υποστηρίξει καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Bauer, 2014; Savage,
2007, 2010; Webster, 2007). Μέχρι στιγμής η τεχνολογία εφαρμόζεται από μικρό αριθμό
εκπαιδευτικών (Bauer, 2014) και συχνά χρησιμοποιείται ως αυτοσκοπός παρά ως ένα
εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει και ενισχύσει τις ανάγκες της μουσικής εκπαίδευσης
(Swanwick, 2011). Η χρήση της τεχνολογίας περιορίζεται σε παρεμφερείς χρήσεις όπως την
ετοιμασία και εκτύπωση παρτιτούρων (μουσικής σημειογραφίας) και φύλλων εργασίας
(Bauer, 2014), την προβολή βίντεο από το YouTube ή σύντομων παρουσιάσεων, και την
ηχογράφηση των μαθητικών εκτελέσεων και συνθέσεων για σκοπούς αξιολόγησής τους.
Διάφοροι ερευνητές εντόπισαν τους ακόλουθους λόγους για την περιορισμένη ή μη
αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση: (1) έλλειψη
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 454-466, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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γνώσεων για τα προγράμματα μουσικής τεχνολογίας και τις δυνατότητές τους, (2) απουσία
θεωρητικού πλαισίου ενσωμάτωσης της μουσικής τεχνολογίας στη διδασκαλία και
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας στη μάθηση και διδασκαλία μέσα
στην τάξη, (3) έλλειψη ερευνών που να εξετάζουν την άμεση και μακροπρόθεσμη επίδραση
της τεχνολογίας στη μάθηση, (4) έλλειψη ερευνών που να προτείνουν διδακτικές
στρατηγικές, υλικό και αρχές που να καθοδηγούν τη διδασκαλία με την τεχνολογία και (5)
έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών (Bauer, 2014; Savage, 2010; Savage, 2007; Webster,
2007).
Κατά την τελευταία δεκαετία κυριαρχεί στη βιβλιογραφία το θεωρητικό πλαίσιο της
Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) που σκοπό έχει την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο
διδακτικό σχεδιασμό (Angeli & Valanides, 2009, 2013, 2015; Mishra & Koehler, 2006;
Koehler, Mishra, & Yahya, 2007; Niess, 2011).
Στην παρούσα εργασία υιοθετείται το μοντέλο αυτό με σκοπό τη διερεύνησή του μέσα
στο διδακτικό πεδίο της Μουσικής και τη δημιουργία ειδικών διδακτικών αρχών
σχεδιασμού για το μάθημα αυτό που να συνδυάζουν συναισθήματα και νόηση,
υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη της μουσικής σκέψης και δεξιοτήτων,
και την έκφραση συναισθημάτων. Επιπρόσθετα, θα υποστηρίξει την ανάγκη επέκτασης του
γενικού πλαισίου της ΤΠΓΠ για να συμπεριλάβει το συναίσθημα στο διδακτικό σχεδιασμό
και να καλύψει με αυτό τον τρόπο τα διδακτικά αντικείμενα στα οποία το συναίσθημα
αποτελεί βασικό συστατικό της μάθησης και δημιουργίας.

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Στη βιβλιογραφία κυριαρχούν δύο θεωρητικά μοντέλα ΤΠΓΠ τα οποία, παρόλο που έχουν
ως κοινή βάση τις ιδέες του Shulman (1986) για την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
(ΠΓΠ) και αποτελούν επέκταση των ιδεών αυτών, εντούτοις παρουσιάζουν επιστημολογικές
διαφορές σχετικά με τον τρόπο που αναπτύσσεται η ΤΠΓΠ. Tο μετασχηματιστικό μοντέλο
των Αγγελή και Βαλανίδη (2005, 2009, 2013) θεωρεί την ΤΠΓΠ ως ένα ενιαίο καινούριο και
σύνθετο σώμα γνώσης το οποίο δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των πέντε βάσεων
γνώσης που το συνιστούν, δηλαδή την τεχνολογία, την παιδαγωγική, το περιεχόμενο,
περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται η διδασκαλία και τις γνώσεις και ικανότητες των
μαθητών. Οι βάσεις γνώσεων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν έχουν κοινά σημεία
(τομές), ενώ σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί, η ΤΠΓΠ δεν αναπτύσσεται αν
αναπτυχθεί η γνώση σε μια από αυτές τις βάσεις ξεχωριστά --π.χ., την τεχνολογία (Αγγελή &
Βαλανίδης, 2009, 2013; Niess, 2011).
Από την άλλη, η ΤΠΓΠ στο μοντέλο των Mishra και Koehler (2006; Koehler κ. ά., 2007)
δεν θεωρείται μία ενιαία μορφή γνώσης αλλά αποτελείται από τρεις μορφές γνώσης (το
Περιεχόμενο, την Παιδαγωγική, και την Τεχνολογία) οι οποίες έχουν τομές (κοινά σημεία)
και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Οι τομές ανάμεσα στις τρεις βάσεις γνώσης (η
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, η Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου, και η
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση) εξετάζονται ξεχωριστά και προστίθενται στις κύριες
μορφές γνώσης. Κατά συνέπεια, η ΤΠΓΠ σύμφωνα με αυτήν την αθροιστική θεώρηση
αποτελείται από πολλές γνώσεις (τις βάσεις και τις τομές τους) και αναπτύσσεται αυτόματα
αν αναπτυχθεί η γνώση σε μια από τις βάσεις ή τις τομές τους, ενώ η ΤΠΓΠ σύμφωνα με την
μετασχηματιστική θεώρηση αναπτύσσεται μέσα από στοχευμένη εκπαίδευση που εστιάζει
στις πιο κάτω δεξιότητες:
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2.

3.
4.
5.

Εντοπισμό περιεχομένου που η ενσωμάτωση των ΤΠΕ μπορεί να αναδείξει την
προστιθέμενη μαθησιακή αξία τους, όπως είναι για παράδειγμα θέματα που
δύσκολα κατανοούνται από τους μαθητές/φοιτητές ή θέματα τα οποία οι
εκπαιδευτικοί δε μπορούν εύκολα να διδάξουν.
Εντοπισμό αναπαραστάσεων για τον μετασχηματισμό του περιεχομένου της
διδασκαλίας με αναπαραστάσεις που διευκολύνουν την κατανόηση των
μαθητών/φοιτητών και οι οποίες δεν είναι δυνατές χωρίς τις ΤΠΕ.
Εντοπισμό διδακτικών μεθόδων/προσεγγίσεων που είναι αδύνατο να
υλοποιηθούν με παραδοσιακούς τρόπους ή χωρίς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ.
Επιλογή εργαλείων των ΤΠΕ.
Προσδιορισμό δραστηριοτήτων για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μαθησιακό
περιβάλλον της τάξης.

Τεχνολογική Χαρτογράφηση
Η Τεχνολογικη αρτογραφηση (Τ ) (Σχήμα 1) προτάθηκε ως μια διαδικασία εκπαιδευτικού
σχεδιασμού για την ανάπτυξη της ΤΠΓΠ των εκπαιδευτικών, δηλαδή με σκοπό την
καθοδήγησή τους στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας (Angeli & Valanides, 2009, 2013). Ο
όρος χαρτογράφηση αναφέρεται στη διαδικασία εντοπισμού σχέσεων ανάμεσα στις
δυνατότητες των εργαλείων, το περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές μεθόδους λαμβάνοντας
υπ’ όψη τις παρανοήσεις, προϋπάρχουσες γνώσεις και δυσκολίες των μαθητών (Angeli &
Valanides, 2009, 2013; Ioannou & Angeli, 2013).
Για να έχει προστιθέμενη αξία η
ενσωμάτωση της τεχνολογίας σύμφωνα με το σκεπτικό της Τ , οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει
να αρχίσουν το σχεδιασμό τους με τον εντοπισμό θεμάτων τα οποία παρουσιαζουν
δυσκολιες στη διδασκαλια ή την κατανόησή τους και τον εντοπισμό των διδακτικών στόχων
με βάση το περιεχόμενο και τις παρανοήσεις των μαθητών. Η διαδικασία συνεχίζεται με τον
εντοπισμό των κατάλληλων μετασχηματισμών του περιεχομένου με εκείνες τις
αναπαραστάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές και εκπαιδευτικούς να
υπερπηδήσουν τα διδακτικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στην αρχή της διαδικασίας.
Ταυτόχρονα, ο προβληματισμός για το σχεδιασμό του μαθήματος θα πρέπει να
συμπεριλάβει την επιλογή του καταλληλότερου εργαλείου με βάση τις δυνατότητές του και
την/τις παιδαγωγικές μεθόδους που ταιριάζουν σε κάθε διδακτικό αντικείμενο με τελικό
σκοπό το μετασχηματισμό του περιεχομένου και των διδακτικών πρακτικών.
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Θέµα 2

…

Έννοια 2

…

Θέµα N

Έννοια N

Χαρτογράφηση

Έννοια 2

Μεταφρασµένη έκδοση
του αρχικού Μ οντέλου
Διδακτικού Σχεδιασµού
για την ανάπτυξη της
ΤΠΓΠ (Angeli &
Valanides, 2009)

Σχήμα 1. Τεχνολογική Χαρτογράφηση

ΤΠΓΠ γενικό vs ειδικό
Παρόλο που η ΤΠΓΠ προτάθηκε ως ένα γενικό μοντέλο για την αποτελεσματική
ενσωμάτωση της τεχνολογίας, αργότερα διάφοροι ερευνητές έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο
το γενικό μοντέλο ΤΠΓΠ, που έχει προταθεί από τους Angeli & Valanides, 2009, 2013),
μπορεί να καθοδηγήσει επαρκώς τους εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές στο σχεδιασμό
μαθημάτων με τεχνολογία σε όλα τα διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα,
κάποιοι ερευνητές υποστήριξαν την ανάγκη επέκτασης της έρευνας γύρω από το θεωρητικό
μοντέλο ώστε να αποσαφηνισθεί η ΤΠΓΠ για κάθε γνωστικό αντικείμενο (Voogt, Fisser,
Pareja Roblin, Tondeur, & van Braak, 2013; Angeli, Valanides & Christodoulou, 2016) και
εισηγήθηκαν τη διερεύνησή του μέσα στο πλαίσιο του κάθε αντικειμένου λόγω ακριβώς των
διαφορετικών διδακτικών μεθόδων, στρατηγικών και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα
διάφορα πεδία (Chai, Chin, Koh, & Tan, 2013). Μέχρι στιγμής έρευνες που ασχολήθηκαν με
τη διερεύνηση της ΤΠΓΠ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνουν τις
Φυσικές Επιστήμες (Jimoyiannis, 2010), τα Μαθηματικά (Niess, 2011), τη Γεωγραφία
(Doering & Veletsianos, 2007), την Κινέζικη Γλώσσα (Chai κ. ά., 2013), και την Επιστήμη της
Πληροφορικής (Ιοannou & Angeli, 2013).
Παρά τον μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων γύρω από την ΤΠΓΠ, δεν υπάρχουν εμπειρικά
δεδομένα που να εξετάζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε γνωστικά αντικείμενα στα
οποία το συναίσθημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (Angeli, κ. ά., 2016), γιατί στην ουσία
η ΤΠΓΠ είναι ένα γνωστικό μοντέλο που καθοδηγεί τη διδασκαλία εννοιών και δεν
περιλαμβάνει το συναίσθημα. Κατά συνέπεια, επειδή η μουσική εκπαίδευση αποτελείται
από ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο σύστημα δεξιοτήτων, γνώσεων, συναισθημάτων και
πεποιθήσεων (Taetle & Cuttieta, 2002) το γενικό μοντέλο ΤΠΓΠ δεν μπορεί να καθοδηγήσει
επαρκώς ένα εκπαιδευτικό μουσικής στην ενσωμάτωση του συναισθήματος στη μάθηση με
τεχνολογία ή στο συνδυασμό γνώσης και συναισθημάτων με τεχνολογία. Για να βοηθήσει
αποτελεσματικά στη διδασκαλία της μουσικής με τεχνολογία και να καλύψει ικανοποιητικά
τις ανάγκες της μουσικής παιδαγωγικής, το γενικό μοντέλο ΤΠΓΠ χρειάζεται να
προσαρμοστεί σύμφωνα με το περιεχόμενο και το πλαίσιο της μουσικής εκπαίδευσης. Ως εκ
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τούτου, η διερεύνηση και αποσαφήνιση της ΤΠΓΠ στο πλαίσιο της Μουσικής Παιδαγωγικής
είναι αναγκαία.

Οι δυσκολίες και ανάγκες του μαθήματος της Μουσικής
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής (ΑΠ) στηρίζεται σε τρεις βασικές πτυχές, τη
σύνθεση, την εκτέλεση και την ακρόαση. Η ιδέα ενός ΑΠ στη Μουσική στο οποίο οι μαθητές
να μπορούν να συνθέτουν, να εκτελούν όργανα και να τραγουδούν και να
ανταποκρίνονται σε μουσικές ακροάσεις κατανοώντας δομικά και μουσικά στοιχεία,
υποστηρίζεται από σχεδιαστές—φιλόσοφους αναλυτικών προγραμμάτων για αρκετές
δεκαετίες σε πολλές χώρες (Swanwick, 2011; Paynter, 1992). Η πολυπλοκότητα και το
μεγάλο εύρος δεξιοτήτων και διαδικασιών που απαιτούνται στις μουσικές δραστηριότητες
και η απουσία ποιοτικών δραστηριοτήτων που να έχουν νόημα και να συνδέονται με τις
εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, έχουν ως αποτέλεσμα την αρνητική στάση των
μαθητών προς το μάθημα της Μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την σταδιακή
μείωση της απόλαυσης, του ενθουσιασμού, του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής στις
μουσικές δραστηριότητες (Boal-Palheiros & Hargreaves, 2001; Hallam, 2011; Savage, 2007;
Wise, Greenwood, & Davis, 2011).
Πολλές έρευνες προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης
ενδιαφέροντος για το μάθημα της Μουσικής από την πλειοψηφία των μαθητών. Μια ομάδα
ερευνητών υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν
τη μουσική γνώση που οικοδομείται από μουσικές εμπειρίες τόσο μέσα όσο και έξω από το
σχολείο (Hargreaves, Marshall & North, 2003), και εισηγείται ότι οι δραστηριότητες που
προσφέρονται στην τάξη πρέπει να «αντιγράφουν» τις εμπειρίες που οι μαθητές συναντούν
σε άτυπες μουσικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής ή συνεργατικής
σύνθεσης μέσω διαδικτύου (Savage, 2010; Green, 2007). Μια άλλη ομάδα υποστηρίζει τη
μετατόπιση της έμφασης από την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατανόηση του συναισθήματος
στη μουσική, την έκφραση συναισθημάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες και την
απόλαυση της μουσικής ώστε να αυξηθεί ο ενθουσιασμός και τα κίνητρα για μάθηση
(Hallam, 2011; Dogani, 2004).

Οι δυσκολίες στις δραστηριότητες μουσικής σύνθεσης και ακρόασης-ανάλυσης
Σε πολλές χώρες οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία της σύνθεσης ως την πιο
προβληματική και δύσκολη δραστηριότητα και παραδέχονται ότι δεν έχουν επαρκείς
γνώσεις στη σύνθεση ή τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για να σχεδιάσουν καλά δομημένες
δραστηριότητες που να προάγουν τη δημιουργικότητα και τη γνώση (Coulson & Burke,
2013; Βauer, 2014; Dogani, 2004). Από την άλλη, η έλλειψη μουσικών γνώσεων από πλευράς
των μαθητών, όπως δεξιοτήτων εκτέλεσης μουσικού οργάνου, κατανόησης της μουσικής
σημειογραφίας και ικανότητας να ακούνε τη μουσική νοητικά χωρίς την παρουσία ήχου όχι
μόνο περιορίζει τη φαντασία και δημιουργική σύνθεση των μουσικών στοιχείων (Burnard &
Younker, 2004), αλλά και εμποδίζει την καταγραφή, ανατροφοδότηση, αναθεώρηση και
επέκταση των συνθέσεων (Freedman, 2013). Όσον αφορά την ακρόαση-ανάλυση, οι μαθητές
έχουν δυσκολίες στο να μείνουν συγκεντρωμένοι, να εντοπίζουν, να θυμούνται και να
αντιπαραθέτουν αφηρημένα μουσικά χαρακτηριστικά και τμήματα μουσικών έργων, όπως
επίσης και να παρακολουθούν, να κατανοούν και να περιγράφουν τη δομή και άλλα
δομικά χαρακτηριστικά σε ένα μουσικό έργο (Todd & Mishra, 2013; Tan & Kelly, 2004).
Επιπρόσθετα, οι μουσικές προτιμήσεις των μαθητών επηρεάζουν αρνητικά τη στάση και την
προσοχή τους κατά την ακρόαση (Todd & Mishra, 2013).
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Η σημασία και ο ρόλος του συναισθήματος στη Μουσική Παιδαγωγική
Ο πιο συνήθης λόγος για να ακούσει κάποιος μουσική είναι η συναισθηματική επίδραση
που ασκεί στον ακροατή και η δύναμη που έχει να του αλλάζει τη διάθεση (Paynter, 1992˙
Juslin & Sloboda, 2011). Επιπρόσθετα, τα προσωπικά συναισθήματα επηρεάζουν τη
δημιουργική διαδικασία των συνθετών και των εκτελεστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν
μουσικά και δομικά στοιχεία για να εκφράσουν συναισθήματα ή για να τα ερμηνεύσουν και
να τα μεταδώσουν στους ακροατές. Κατά συνέπεια, μια αυθεντική μουσική εμπειρία στα
πλαίσια της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να διαχωρίζει την κατανόηση των μουσικών
χαρακτηριστικών (γνώση-νόηση) από την εξερεύνηση της συναισθηματικής επίδρασης της
μουσικής (Paynter, 1992), αλλά αντίθετα να δημιουργεί ευκαιρίες επικοινωνίας και
κατανόησης των συναισθημάτων μέσα από τις δραστηριότητες της σύνθεσης, εκτέλεσης και
ακρόασης (Hallam, 2011).
Παρά τη μεγάλη σημασία του συναισθήματος, δεν υπάρχουν έρευνες που να διερευνούν
την ένταξη συναισθημάτων και της αυτο-έκφρασης στη διαδικασία της σύνθεσης, αλλά ούτε
έρευνες που να καθοδηγούν την ένταξη του συναισθήματος στο διδακτικό σχεδιασμό
(Hallam, 2011). Πρόσφατα έχει προταθεί ένα θεωρητικό μοντέλο που εστιάζει στο
συναίσθημα με σκοπό την ενδυνάμωση της αφοσίωσης και επιτυχίας στο μάθημα της
Μουσικής (Hallam, 2011). Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η έμφαση στις θετικές
συναισθηματικές εμπειρίες και στο συναίσθημα στη μουσική θα οδηγήσουν στην ενίσχυση
του ενδιαφέρντος, των κινήτρων και της αυτο-εικόνας των παιδιών τα οποία στη συνέχεια
θα αυξήσουν την αφοσίωση και ενασχόληση με τη μουσική. Η ενεργητική εμπλοκή και η
θετική διάθεση θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων και την
προώθηση της επιτυχίας και προσωπικής ολοκλήρωσης των παιδιών. Κατά συνέπεια,
δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο των συναισθημάτων, στη συναισθηματική
έκφραση και αυτο-έκφραση, και τα συναισθηματικά συστατικά της μουσικής θα
υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της μουσικής ταυτότητας και θα αυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά η
ενασχόληση με τη μουσική (Hallam, 2011).

Η χρήση της Τεχνολογίας στη Σύνθεση και Ακρόαση
Η ικανότητα νεαρών παιδιών να επεξεργάζονται ήχους και να δημιουργούν ατομικές ή
ομαδικές μουσικές συνθέσεις χρησιμοποιώντας μουσικά προγράμματα στο διαδίκτυο (π.χ.,
www.cocompose.com,
www.kompoz.com,
DigitalMusician.net,
explodingart.com/jam2jam) ώθησε πολλούς ερευνητές να καταγράψουν αυτές τις εμπειρίες
και να υποστηρίξουν ότι αυτού του είδους οι προσεγγίσεις έχουν τη δυνατότητα να
μετασχηματίσουν την μουσική εκπαίδευση (Brown & Dillon 2007; Savage, 2007b; Gall &
Breeze, 2008). Η τεχνολογία που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνει αρχεία mp3
και σχετικά εργαλεία μίξης και επεξεργασίας τους, προγράμματα για DJ (DJ remix
software), προγράμματα δημιουργίας μουσικής με προηχοραφημένα ανακυκλούμενα
δείγματα (loop-based sequencers) και προγράμματα αυτόματης συνοδείας (Crow, 2006). Τα
μουσικά λογισμικά και ο εξοπλισμός που δεν απαιτούν μουσικές γνώσεις (μουσική
σημειογραφία και εκτέλεση οργάνου) είναι ελκυστικά στους νέους, οι οποίοι τα
χρησιμοποιούν πολύ στον ελεύθερό τους χρόνο.
Παρόλα αυτά, η παιδαγωγική αξία για τις συνθέσεις με προηχογραφημένα μουσικά
αποσπάσματα είναι αμφιλεγόμενη γιατί σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η μουσική που
δημιουργείται είναι μηχανική και χωρίς εκφραστικότητα, μεγάλη σε διάρκεια λόγω
ευκολίας στην παραγωγή της, στερείται πρωτοτυπίας και είναι επιφανειακή (Swanwick,
2011; Savage, 2007; Crow, 2006). Αρκετές δημοσιεύσεις άσκησαν κριτική για αυτού του
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είδους τις συνθέσεις και γενικότερα τις προσεγγίσεις τους γιατί δεν προωθούν την ανάπτυξη
γνωστικών αναπαραστάσεων σχετικά με τη μορφολογία της μουσικής και τις μουσικές
έννοιες, χρησιμοποιούν πολύ μικρό αριθμό μουσικών εννοιών και καταπιάνονται με
περιορισμένα μουσικά στιλ (Swanwick, 2011; Savage, 2007; Crow, 2006).
Ένα άλλο τμήμα των δημοσιεύσεων ασχολήθηκε με τη διαδικασία σύνθεσης με
προγράμματα πολυκάναλης εγγραφής μουσικών ακολουθιών και δεδομένων Midi (Midi
sequencers) και προγράμματα μουσικής σημειογραφίας (notation software) (Gall & Breeze,
2005; Breeze, 2011). Από τα εμπειρικά δεδομένα φαίνεται ότι η τεχνολογία μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη των μουσικών γνώσεων και ιδιαίτερα στην κατανόηση της
σημειογραφίας (Savage, 2010; Wise κ. ά., 2011). Επιπρόσθετα, μπορεί να υποστηρίξει τους
μαθητές χωρίς μουσικές γνώσεις να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της σύνθεσης
επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν, να αποθηκεύσουν, να αναθεωρήσουν μουσικές ιδέες
και να τις παρουσιάσουν σε άλλους (Breeze, 2011; Freedman, 2013).
Δημοσιεύσεις σχετικά με διδακτικές στρατηγικές αλγοριθμικής και ηλεκτροακουστικής
σύνθεσης είναι ελάχιστες (Brown & Dillon, 2007; Field, 2007). Η αλγοριθμική σύνθεση
απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού και μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές Λυκείου που
έχουν ενδιαφέρον στον προγραμματισμό, ενώ αντίθετα ένα εισαγωγικό επίπεδο
ηλεκτροακουστικής μουσικής σύνθεσης δεν απαιτεί δεξιότητες προγραμματισμού.
Αναφορικά με τις δραστηριότητες ακρόασης, ενώ υπάρχουν λίγες έρευνες που εξέτασαν
την επίδραση των οδηγών ακρόασης στη μάθηση (Tan & Kelly, 2004), δεν υπάρχουν έρευνες
που να ασχολήθηκαν με κινούμενους χάρτες ακρόασης (animated listening maps).

Mεθοδολογία διερεύνησης της ΤΠΓΠ μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής:
συσχετισμός μουσικού περιεχομένου και συναισθημάτων.
H διδασκαλία της Μουσικής στηρίζεται στη διασύνδεση των τριών βασικών
δραστηριοτήτων, την εκτέλεση, την ακρόαση και τη σύνθεση. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση
της ΤΠΓΠ στο πεδίο της Μουσικής θα πρέπει να έχει ως στόχο το σχεδιασμό μαθησιακών
σεναρίων που να διευκολύνουν τη διδασκαλία και διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων
αυτών.
Η δημιουργία μιας μουσικής σύνθεσης αποτελεί μια δραστηριότητα λύσης προβλήματος
και θα πρέπει να σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό έχοντας κατά νου τα συγκεκριμένα
μουσικά και δομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, βάζοντας ταυτόχρονα
κάποιους περιορισμούς και κατευθυντήριες γραμμές (Swanwick, 2011; Βauer, 2014). Πριν
όμως οι μαθητές κληθούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση στη σύνθεσή τους, θα πρέπει να
προηγηθεί η διδασκαλία των νέων μουσικών εννοιών στο πλαίσιο της ακρόασης-ανάλυσης,
εκτέλεσης και άλλων δραστηριοτήτων, όπως η εξερεύνηση και πειραματισμός με ήχους, ώστε
οι μαθητές να έχουν πρακτικές εμπειρίες και αναπαραστάσεις των νέων εννοιών (Hickey &
Webster, 2001).
Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται μια προτεινόμενη από τους ερευνητές της εργασίας αυτής
διαδικασία διδασκαλίας μουσικών εννοιών και η διασύνδεσή τους με το συναίσθημα στις
δραστηριότητες της ακρόασης-ανάλυσης και σύνθεσης.
Η διαδικασία αυτή είναι
αποτέλεσμα τριών παρεμβάσεων πειραματικού σχεδιασμού διάρκειας ενός έτους συνολικά
που στόχο είχαν τη δημιουργία του μοντέλου αυτού. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η
μέθοδος αρχίζει με την ακρόαση ενός σύντομου μουσικού αποσπάσματος κατά τη διάρκεια
του οποίου οι μαθητές αναγνωρίζουν συναισθήματα που έκφραζει ή τους προκαλεί η
μουσική χωρίς την παρουσία οπτικού ερεθίσματος. Ακολούθως, η τεχνολογία
χρησιμοποιείται για να
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Σχήμα 2. Μουσικές έννοιες, συναισθήματα και μετασχηματισμοί
υποστηρίξει την ανάλυση του μουσικού αποσπάσματος και τη διερεύνηση μουσικών και
δομικών εννοιών, με τη βοήθεια διαδραστικού κινούμενου χάρτη ακρόασης ή/και με
πειραματισμό με τις έννοιες μέσα από τη χρήση προγράμματος μουσικής σημειογραφίας.
Ταυτόχρονα με τη γνωστική πτυχή, επιχειρείται συσχέτιση του κάθε μουσικού
χαρακτηριστικού με το ή τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει. Στόχος της
οπτικοποίησης μιας μουσικής έννοιας ή του πειραματισμού με αυτή χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία, είναι να αναδείξει πώς και σε ποιο βαθμό οι αντίθετες ή διαφορετικές χρήσεις
ενός μουσικού χαρακτηριστικού μπορούν να επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο το
συναίσθημα που διεγείρεται από ένα μουσικό έργο. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να
πειραματιστούν με την ένταση και να αισθανθούν αλλαγή στο συναίσθημα
χρησιμοποιώντας αντίθετα συμβόλα δυναμικής (από πολύ απαλά μέχρι πολύ δυνατά) πάνω
σε ένα έτοιμο αρχείο με δοσμένη μελωδία. Επιπρόσθετα, το ίδιο μουσικό στοιχείο μπορεί να
προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ή μέσα σε
διαφορετικά μουσικά έργα. Ένας τέτοιος συνδυασμός μουσικών χαρακτηριστικών ο οποίος
συναντάται συχνά σε μουσικά έργα, μπορεί να είναι η δυναμική σε συνδυασμό με λεπτή ή
χοντρή μουσική υφή (δηλ, με μια απλή ή με μια εναρμονισμένη μελωδία) και με εναλλαγές
στο ηχόχρωμα (ένα φλάουτο να εναλλάσσεται με τα έγχορδα). Ένας κινούμενος χάρτης
ακρόασης ή μια σύντομη και απλοποιημένη παρτιτούρα μπορεί να οπτικοποιεί τους
συνδυασμούς μουσικών υλικών δίνοντας την δυνατότητα μεμονομένης παρατήρησης ή
αλληλεπίδρασης και πειραματισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η κατανόηση και ο συσχετισμός
μουσικών εννοιών και συναισθημάτων.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή των νέων γνώσεων σε δημιουργικές
δραστηριότητες (σύνθεση) με τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την έκφραση και
πρόκληση συναισθημάτων. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι ο συσχετισμός του
συναισθημάτος με τα μουσικά στοιχεία για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μουσικά
υλικά επηρεάζουν το συναίσθημα που δημιουργείται στον ακροατή. Επιπρόσθετα, μέσα από
την ενσωμάτωση του συναισθήματος με τη βοήθεια της τεχνολογίας παρέχεται η
δυνατότητα όχι μόνο καλύτερης κατανόησης, αλλά και κινήτρων στη διεκπεραίωση πιο
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δύσκολων και ποιοτικών εργασιών (Ηallam, 2011). Η πιο πάνω μέθοδος μπορεί να
επαναληφθεί για τη διδασκαλία μιας νέας ενότητας η οποία να καταλήγει στη δημιουργική
χρήση των νέων και προηγούμενων εννοιών και γνώσεων μέσα στη μουσική σύνθεση.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες γίνεται
ενσωμάτωση της τεχνολογίας υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του μουσικού περιεχομένου,
των συναισθημάτων και εργαλείων (Σχήμα 3). Μέσα από τους μετασχηματισμούς, την
εξερεύνηση μουσικών στοιχείων και τη δυνατότητα παρατήρησης των άμεσων αλλαγών που
υλοποιούνται με τα εργαλεία, η τεχνολογία υποστηρίζει την ανάπτυξη συσχετισμών
ανάμεσα σε μουσικές έννοιες και συναισθήματα. Σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι
το περιβάλλον του εργαλείου υποστηρίζει τη γέννηση (generation) και έκφραση νέων
συναισθημάτων κατά τη διαδικασία της σύνθεσης με το λογισμικό, λόγω των πηγών (π.χ.,
ποικιλία ηχοχρωμάτων) και δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Ιδιαίτερο ρόλο στη δημιουργία
συναισθημάτων διαδραματίζει ο συνδυασμός πολλών μουσικών και δομικών στοιχείων
ταυτόχρονα, η εύκολη προσθήκη και επεξεργασία τους και η αυτόματη και αλάνθαστη
εκτέλεσής τους.

Σχήμα 3. Αλληλεπίδραση μουσικού περιεχομένου, συναισθημάτων και τεχνολογίας
Πιο κάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα διδακτικού σχεδιασμού με βάση τη διαδικασία
που αναφέρθηκε πιο πάνω. Oι μαθητές αφού τραγουδήσουν ή εκτελέσουν το τραγούδι,
καλούνται να ανοίξουν ένα αρχείο που έχει ετοιμαστεί με το πρόγραμμα ΜuseScore και
περιέχει την πρώτη στροφή του παραδοσιακού τραγουδιού “Σ’ αγαπώ” γραμμένο σε Λα
ελάσσονα κλίμακα. Τους δίνονται οδηγίες από το Display Menu να ανοίξουν το Play Panel
με σκοπό να πειραματιστούν αλλάζοντας το τέμπο (Εικόνα 1). Αρχικά τους ζητείται να
μετακινήσουν το βελάκι του Tmp (=τέμπο) ώστε να βλέπουν την ένδειξη 69 bpm (=παλμοί
το λεπτό) και να πατήσουν play για να ακούσουν το τραγούδι (Εικόνα 2). Στη συνέχεια,
τους ζητείται και πάλι να μετακινήσουν το βελάκι του Tmp (=τέμπο) ώστε να βλέπουν την
ένδειξη Tmp =121 bpm και να ακούσουν ξανά το απόσπασμα με ένα πολύ πιο γρήγορο
τέμπο. Ακολούθως, οι μαθητές καταγράφουν το συναίσθημα που τους προκαλεί η μουσική
με αργό τέμπο (που είναι ένα συναίσθημα μελαγχολικό εφόσον το κομμάτι είναι σε
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ελάσσονα κλίμακα) και το συναίσθημα που τους προκαλεί με γρήγορο τέμπο, που έχει
αλλάξει σε ένα σαφώς πιο χαρούμενο συναίσθημα παρά το γεγονός ότι το τραγούδι είναι σε
ελάσσονα τρόπο. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πώς
επηρεάζει το τέμπο μιας μουσικής το συναίσθημα.

Εικόνα 1. MuseScore Display Menu

Εικόνα 2. ΜuseScore Play
Panel

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία των νέων εννοιών για τη συγκεκριμένη ενότητα, οι
μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια μικρή σύνθεση με το ίδιο εργαλείο
εφαρμόζοντας τις νέες εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις που έμαθαν. Στη δραστηριότητα της
σύνθεσης οι μαθητές θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το συναίσθημα που θέλουν να
μεταδώσουν ή που επιθυμούν να προκαλεί η σύνθεσή τους στο ακροατήριο, και για τον
τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν και θα συνδυάσουν μουσικά στοιχεία για να πετύχουν τον
στόχο τους, όπως για παράδειγμα την κλίμακα, τη μελωδική κίνηση , την ένταση/
δυναμική, το τέμπο, το ηχόχρωμα/ όργανα, καθώς και άλλα δομικά στοιχεία όπως
ισοκράτη, οστινάτι και μοτίβα.
Δίνονται στους μαθητές πρακτικές οδηγίες και
καθοδηγητικές ερωτήσεις ή κατευθύνσεις και περιορισμοί για τη χρήση μουσικών στοιχείων
σε φύλλο εργασίας. Παράλληλα, οι μαθητές καλούνται να εργαστούν πάνω σε αρχείο που
έχει ετοιμαστεί εκ των προτέρων και προκαθορίζει αριθμό μέτρων, μουσικών γραμμώνοργάνων, κλίμακα, κ.ά., χωρίς να είναι απαγορευτική η οποιαδήποτε αλλαγή ήχων ή η
προσθήκη/ αφαίρεση οργάνων και μέτρων.
Όσον αφορά την εφαρμογή της έννοιας του τέμπο στη σύνθεση με το εργαλείο
ΜuseScore, ο δημιουργός θα πειραματιστεί για να επιλέξει το κατάλληλο τέμπο με τη χρήση
του slider στο Play Panel επηρεαζόμενος (είτε συνειδητά είτε διαισθητικά) από όλα τα
μουσικά χαρακτηριστικά της εργασίας του. Γι’ αυτό ο καθορισμός του τέμπο δεν θα πρέπει
να οριστικοποιηθεί από την αρχή ιδιαίτερα αν θα επιλεγεί ένα γρήγορο τέμπο το οποίο θα
δυσκολέψει την παρακολούθηση του playback (εκτέλεσης της παρτιτούρας) και τον
εντοπισμό λαθών. Το τέμπο μπορεί να καθοριστεί όταν συμπληρωθεί ένα μέρος της
σύνθεσης (πχ., η μελωδία ή ένα οστινάτο ή μια φράση με μια συνοδεία) ή αφού ολοκληρωθεί
όλη η σύνθεση.
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι, στο παράδειγμα που δόθηκε πιο πάνω, η τεχνολογία
υποστηρίζει δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να
πραγματοποιηθούν με παραδοσιακά όργανα, δεδομένου ότι οι μαθητές δεν μπορούν λόγω
περιορισμένων δεξιοτήτων να εκτελέσουν οργανικά το τραγούδι με ένα γρήγορο τέμπο ώστε
να συγκρίνουν τις δύο εκτελέσεις, αλλά ούτε και να παίξουν ολοκληρωμένα τις συνθέσεις
τους. Μια άλλη σημαντική παράμετρος της διδακτικής αυτής προσέγγισης είναι ότι, όπου
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είναι δυνατό χρησιμοποιείται το ίδιο εργαλείο για επίδειξη εννοιών, για παρουσίαση
μουσικών παραδειγμάτων, για πειραματισμό και για συνθετικές εργασίες. Από αυτή τη
προσέγγιση απορρέουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτο, οι μαθητές μέσα από τις
διάφορες δραστηριότητες νιώθουν εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του εργαλείου χωρίς να
απαιτείται ξεχωριστός χρόνος για τη διδασκαλία του και χωρίς να δημιουργείται άγχος από
τη χρήση του εργαλείου (πράγμα που δεν ισχύει με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα).
Δεύτερο, οι μαθητές αποκτώντας μουσικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες χρήσης του
προγράμματος μαθαίνουν πώς να χειρίζονται τα μουσικά στοιχεία ώστε να δημιουργούν
τεχνικά αρτιότερες συνθέσεις που να μεταδίδουν συναισθήματα από αυτές που
δημιουργούν με τα ακουστικά όργανα.
Η μέθοδος συσχετισμού μουσικών εννοιών με το συναίσθημα με την υποστήριξη της
τεχνολογίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων
μουσικών εννοιών, όπως για παράδειγμα τη διερεύνηση του συναισθήματος σε μελωδίες με
ανοδική μελωδική κίνηση με άλματα και μικρές ρυθμικές αξίες και σε μελωδίες με την ίδια
μελωδική κίνηση αλλά με μεγάλες ρυθμικές αξίες. Τέλος, με τη βοήθεια δυναμικής
οπτικοποίησης ή κινούμενου χάρτη ακρόασης (animated listening map) ενός μουσικού
αποσπάσματος είναι δυνατός ο προσδιορισμός συναισθημάτων και ο εντοπισμός των
μουσικών και δομικών στοιχείων (μεμονομένα και σε συνδυασμό) που μπορεί να
προκάλεσαν αυτά τα συναισθήματα.

Συμπεράσματα-Επίλογος
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο που αφορά το διδακτικό
σχεδιασμό μαθημάτων στο μάθημα της Μουσικής με σκοπό να καθοδηγήσει την
αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας και ταυτόχρονα να περιλαμβάνει το
συναισθηματικό τομέα μαζί με τον γνωστικό, γεφυρώνοντας έτσι τις ιδιαιτερότητες του
μουσικού περιεχομένου με τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, ασχολείται με τη
θεωρία της ΤΠΓΠ επιχειρώντας να την επεκτείνει συμπεριλαμβάνοντας τα συναισθήματα
και συμβάλλοντας γενικότερα προς μια καλύτερη κατανόηση της θεωρίας γύρω από το
πλαίσιο της ΤΠΓΠ. Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας προσπάθησαν να καλύψουν ένα
κενό στη βιβλιογραφία συνεισφέροντας πρακτικά στο έργο των εκπαιδευτικών με την
προτεινόμενη μεθοδολογία διδακτικού σχεδιασμού για το αντικείμενο της Μουσικής. Η
αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας που προτείνεται σε αυτή την εργασία θα πρέπει να
διερευνηθεί μέσα από πειραματικές έρευνες με ομάδες ελέγχου. Αναμφίβολα, η ένταξη του
συναισθήματος στο διδακτικό σχεδιασμό είναι μια πολύπλοκη υπόθεση και μια
ανεξερεύνητη περιοχή για την οποία δεν υπάρχουν θεωρητικά πλαίσια αλλά ούτε και
εμπειρικά δεδομένα, γι΄αυτό χρειάζεται να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες προς αυτή την
κατεύθυνση.
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Περίληψη
Το μοτίβο είναι κεντρική έννοια σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως τα Μαθηματικά, η Μουσική, η
Λογοτεχνία και η Πληροφορική. Τα μοτίβα εισάγονται σταδιακά στην εκπαίδευση, από το
Νηπιαγωγείο ακόμα, κυρίως στα προγράμματα σπουδών των Μαθηματικών ως προ-αλγεβρική έννοια.
Οι διεπιστημονικές και πολύ-αισθητηριακές προσεγγίσεις των μοτίβων στην εκπαίδευση είναι σπάνιες.
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού
ψηφιακού παιχνιδιού «Το σπίτι της Μουσικής» για την διεπιστημονική προσέγγιση των μοτίβων από
Νήπια, μέσα από την Μουσική, τα Μαθηματικά, τη Λογοτεχνία και τις ΤΠΕ. Σκοπός του παιχνιδιού
είναι η ενίσχυση των νηπίων ως προς την κατανόηση, την περιγραφή, τη συμπλήρωση και τη
μετάφραση μοτίβων (π.χ. ένα ακουστικό μοτίβο να αποδοθεί με μαθηματικούς όρους ή λογοτεχνικούς).
Στην εργασία αναλύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παιχνιδιού στα παιδιά και εντοπίζονται
τα πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής προσέγγισης στην σφαιρική κατανόηση της έννοιας του μοτίβου
με την βοήθεια των ΤΠΕ.
Λέξεις κλειδιά: Προσχολική εκπαίδευση, μοτίβο, Τ.Π.Ε., Μουσική, παραμύθι

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αφορά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση μιας διεπιστημονικής διδακτικής προσέγγισης των μοτίβων, για παιδιά
νηπιακής ηλικίας. Η έννοια του μοτίβου φωτίζεται και εξετάζεται μέσα από τρία γνωστικά
αντικείμενα: τα Μαθηματικά, τη Λογοτεχνία και τη Μουσική, ενώ η συμβολή των Τ.Π.Ε.
καθιστά εφικτό τον πρακτικό συνδυασμό και μια διαλεκτική σχέση των τριών γνωστικών
αντικειμένων. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνύφανσης προκύπτει η δημιουργία ενός
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Το σπίτι της Μουσικής», από το οποίο
αναδεικνύεται μια σφαιρική ενασχόληση με τα μοτίβα (μοτίβα στο Λόγο και τη Μουσική),
με απώτερο στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των μοτίβων από νήπια. Στην εργασία
αναλύεται αρχικά η έννοια του μοτίβου στα τρία γνωστικά αντικείμενα, στη συνέχεια ο
εκπαιδευτικός σχεδιασμός του παιχνιδιού «Το σπίτι της Μουσικής» και τέλος αναλύεται η
πιλοτική πειραματική του εφαρμογή.

Θεωρητικό πλαίσιο
Πριν προβούμε στην προβληματική που οδήγησε σε αυτήν την εργασία, στην εκτενή
παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στα ερευνητικά αποτελέσματα της
εφαρμογής του, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε εν συντομία την έννοια του μοτίβου
μέσα από τους τρεις γνωστικούς πυλώνες: τα Μαθηματικά, τη Μουσική και το παραμύθι. Το
παραμύθι ως λογοτεχνικό είδος επιλέχθηκε, δεδομένου ότι, είναι ιδιαίτερα προσφιλές στην
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 467-478, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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παιδική ηλικία και ενέχει μοτίβα που εντοπίζονται τόσο στη μορφή όσο και στο
περιεχόμενο, ενώ παράλληλα επιτρέπει αβίαστα μια ενασχόληση με την Ποίηση (π.χ. με το
μέτρο του δεκαπεντασύλλαβου -συναντάται σε μοιρολόγια, σε τραγούδια, σε παροιμίες κα.).
Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή αυτών των γνωστικών αντικειμένων είναι πως τα
Μαθηματικά, η Μουσική και ο Λόγος (μύθος< παραμύθι) συνδέονται μεταξύ τους με μια
αδελφική σχέση. Η Μουσική αποτελούσε για τους Πυθαγόρειους και ως τον 18ο αιώνα μια
μαθηματική επιστήμη, μαζί με την Αριθμητική, τη Γεωμετρία και την Αστρονομία,
δεδομένου ότι μέσα από την αξιοποίηση του μονόχορδου ή αλλιώς Πυθαγόρειου κανόναένα αρχαίο πειραματικό όργανο- θεμελιώθηκαν οι σχέσεις των αριθμών (Assayag,
Feichtinger & Rodrigues, 2002). Χαρακτηριστικά ο John Dee (1570, όπ. αναφ. στο Fauvel et
al., 2003), αναφέρει: «Η μουσική είναι μια μαθηματική επιστήμη, η οποία διδάσκει, μέσω των
αισθήσεων και της αιτιότητας, να κρίνεις με ακρίβεια και να ταξινομείς τις μονάδες του ήχου ψηλά και
χαμηλά» ή από την οπτική του Claude Debussy (1990, όπ. αναφ. στο Fauvel et al., 2003) «Η
μουσική είναι η αριθμητική των ήχων, όπως η οπτική είναι η γεωμετρία του φωτός». Ο Λόγος με την
έννοια της συγκρότησης ενός γλωσσικού κώδικα στηρίχτηκε στο ρυθμό, στο μέτρο και τη
μελωδικότητα της Μουσικής, μέσα από τη προσωδία, τις μακρόχρονες και βραχύχρονες
συλλαβές ή με το σύγχρονο τονικό σύστημα, την ομοιοκαταληξία κα., ενώ αντίστοιχα
βλέπουμε μια πρώιμη μορφή σημειογραφίας της Μουσικής να χαρακτηρίζεται ως
αλφαβητική καθώς χρησιμοποιεί τα 7 πρώτα γράμματα της αλφαβήτας («Επιτάφιος του
Σείκιλου» 2ος π.Χ.-1ος μ.Χ.). Για τη σχέση του Λόγου με τα Μαθηματικά θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε τη μαθηματική λογοτεχνία, ένα ξεχωριστό είδος λογοτεχνικής έκφρασης ή τη
συνεισφορά της αφήγησης στη μαθηματική σκέψη, χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη ρήση
του Albert Einstein «τα καθαρά Μαθηματικά είναι, κατά κάποιο τρόπο, η ποίηση των λογικών
ιδεών». Ενώ, μέσα από τα λόγια του Οδ. Ελύτη στον Μικρό Ναυτίλο μπορούμε να δούμε πως
συνομιλούν τα Μαθηματικά με την Ποίηση «..Η ευτυχία είναι η ορθή σχέση ανάμεσα στις πράξεις
(σχήματα) και στα αισθήματα (χρώματα)…» ή «Ένα δειλινό στο Αιγαίο περιλαμβάνει τη χαρά και τη
λύπη σε τόσο ίσες δόσεις που δεν μένει στο τέλος παρά η αλήθεια.».

Το μοτίβο στα τρία γνωστικά αντικείμενα
Τα Μαθηματικά έχουν χαρακτηριστεί ως επιστήμη μοτίβων και συμβόλων. «Τα μοτίβα είναι η
καρδιά και η ψυχή των μαθηματικών» Mason (1996, όπ. αναφ. στο Scoenfeld, 1992) με την
έννοια πως η μελέτη τους στηρίζεται στη συστηματική διαδικασία αναζήτησης κανόνων και
κανονικοτήτων, που οδηγούν στη δημιουργία αφηρημένων μοντέλων, τα οποία
αναπαρίστανται με τη βοήθεια συμβόλων (Van de Walle, 2007). Τα μοτίβα μπορούν να
γίνουν αντιληπτά με όλες τις αισθήσεις μας ως εκ τούτου ποικίλουν τα υλικά από τα οποία
είναι σχηματισμένα. Εξίσου, η μορφή τους δύναται να ποικίλει. Όλα, όμως τα μοτίβα έχουν
συγκεκριμένη δομή (π.χ. ΑΒΒΑ), η οποία διέπεται από έναν κανόνα, από μια σχέση μεταξύ
των αριθμών ή των αντικειμένων του που το αποτελούν. Ακόμα, όλα τα μοτίβα έχουν έναν
πυρήνα, ο οποίος αποτελεί την μικρότερη επαναλαμβανόμενη αλληλουχία στοιχείων.
Τέλος, ο όρος, αποτελεί το κάθε μέρος, την ξεχωριστή «μονάδα», από την οποία δομείται το
μοτίβο.
Αναφορικά με το μοτίβο στη Μουσική ο Goethe (1749-1832) περιγράφει την
αρχιτεκτονική ως μια «παγωμένη μουσική» στην προσπάθεια του να αποδώσει τη λογική ροή
ενός ωραίου κτιρίου. Αν αντιστρέψουμε αυτή τη μεταφορά μπορούμε να πούμε, πως οι
δομικοί λίθοι της μουσικής είναι τα μοτίβα, οι μικρότερες ενότητες της μουσικής σύνθεσης
(Karolyi, 1983). Ο όρος μοτίβο στο πεδίο της Μουσικής, είναι μια χαρακτηριστική και
συγκεκριμένη ακολουθία φθόγγων και ρυθμού (μελωδικό, ρυθμικό μοτίβο), η οποία δίνει
την ταυτότητα σε ολόκληρη τη σύνθεση και αναγνωρίζεται εύκολα από το δέκτη. Ένα
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μουσικό μοτίβο αποτελείται από τουλάχιστον δύο μουσικούς φθόγγους. Η μουσική φράση
αποτελεί την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων μοτίβων, ενώ η μουσική περίοδος, αποτελεί την
ανάπτυξη των μουσικών φράσεων – μοτίβων. Υπάρχουν ποικίλες μορφές. Η διμερής μορφή
είναι από τις πλέον συνήθεις (πρόκειται για το απλό σχήμα ερωτοαπάντησης -ΑΒ). Έπειτα
υπάρχει η τριμερής μορφή (ΑΒΑ) κα. (Καραδήμου, 2003).
Επίσης, το μοτίβο, σύμφωνα με τη Φιλανδική Σχολή, αποτελεί την αναλυτικότερη
μονάδα του παραμυθιού και το παραμύθι γίνεται αντιληπτό ως ένωση μοτίβων
(Σαραφίδου, 2008). Τα παραμυθιακά μοτίβα όπως και τα μοτίβα που αφορούν στην ποίηση
δύναται να εντοπιστούν τόσο στη δομή (π.χ. τις τρεις επί το πλείστον προσπάθειες των
ηρώων του παραμυθιού, τις εναρκτήριες & καταληκτικές εκφράσεις, ή την ομοιοκαταληξία)
όσο και στη θεματολογία (π.χ. είναι το μοτίβο της έλλειψης, του αποχωρισμού, του γάμου,
το αίσιο τέλος, η αιώνια διαμάχη του καλού με το κακό κ.α.) (Σαραφίδου, 2008).

Το μοτίβο στην εκπαίδευση
Το μοτίβο ως αντικείμενο μελέτης εντοπίζεται και στις τρεις γνωστικές εκπαιδευτικές
ενότητες, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΠΣΝ, 2011),
αλλά είναι γεγονός πως μέσα από την ενότητα των Μαθηματικών εξετάζονται περισσότερο.
Το υλικό το οποίο προτείνεται για την ενασχόληση με μοτίβα είναι κυρίως χειραπτικό υλικό
με διακριτά χαρακτηριστικά ή εικονιστικό υλικό. Τα μοτίβα θεωρούνται σημαντικά διότι
αποτελούν βάση για τη δόμηση της αλγεβρικής σκέψης. Τα νήπια προτρέπονται στην
αναγνώριση, περιγραφή, συμπλήρωση και την μετάφραση μοτίβων, η οποία αποτελεί για
πολλούς απόδειξη κατανόησης των μοτίβων καθώς προαπαιτεί την ουσιαστική γνώση των
χαρακτηριστικών τους.
Αναφορικά με την ενότητα της Γλώσσας τα νήπια προτρέπονται να διακρίνουν
διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης του προφορικού λόγου, μέσα από την ακρόαση έργων ή
αποσπασμάτων (απαγγελία ποιήματος). Ακόμα, προτρέπονται σε λεκτικές δραστηριότητες
π.χ. την αναζήτηση λέξεων που αρχίζουν από την ίδια συλλαβή με μια λέξη μοντέλο. Η
συνεισφορά της αφήγησης μιας ιστορίας στο μάθημα των μαθηματικών, όπως
παρουσιάζεται στο βιβλίο ‘Teaching Mathematics as storytelling’ (Zazkis & Liljdahl, 2009)
αποτελεί μια μέθοδο διδακτικής προσέγγισης, η οποία χρησιμοποιεί το παραμύθι για να
εισάγει και να επεξεργαστεί μαθηματικές έννοιες και τυγχάνει όλο και περισσότερων
υποστηρικτών, δεδομένου ότι προσφέρει μια ευχάριστη, μέσα από καθημερινές όσο και
φανταστικές συνθήκες, εισαγωγή στη μαθηματική έννοια και κατά δεύτερον δεν
«κατακρίνει» το λάθος, αντιθέτως κορυφώνει την έννοια της προσπάθειας και της σταδιακής
προσεγγίσεις της γνώσης.
Τέλος, μέσα από την ενότητα των Τεχνών (ΠΣΝ, 2011), προτείνεται η ενασχόληση των
παιδιών με απλά ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα με τη χρήση είτε της φωνής είτε μουσικών
οργάνων. Στη μουσική εκπαίδευση, όπως αναφέρεται σε ένα νέο μαθησιακό μοντέλο για τη
θεωρία της Μουσικής «Ο ήχος πριν το σύμβολο» (Houlahan & Tacka, 2008) η σταδιακή
κατάκτηση της σημειογραφίας της Μουσικής, η δημιουργία απλών μουσικών μοτίβων
αξιοποιείται πρώτα μέσα από μια βιωματική επεξεργασία των ήχων, μετά με τη λεκτική
περιγραφή των μοτίβων από τους μαθητές και τέλος με την προσπάθεια ατομικής
αναζήτησης ενός σχηματικού τρόπου απόδοσης των ήχων «Να βλέπουν αυτό που ακούν και να
ακούν αυτό που βλέπουν».
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Ανασκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών για τα μοτίβα
Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία που αφορά στα μοτίβα και τη νηπιακή ηλικία έγινε
αντιληπτό πως τα παιδιά παρά την έμφυτη τάση τους να κατασκευάζουν αυθόρμητα
επαναλαμβανόμενα σχήματα, παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση και τη
συμπλήρωση σύνθετων μοτίβων (Κούλελη, 2006). Άλλα ερευνητικά ευρήματα αναδεικνύουν
τη δυσκολία των παιδιών στη λεκτική περιγραφή ενός μοτίβου (Τσούκκας, 2006) και τη
διατύπωση ενός κανόνα (Warren, 2006). Ακόμα, ο τρόπος απόδοσης ενός μοτίβου (θέση) ή
το υλικό του μοτίβου (γράμματα-αριθμοί) φαίνεται πως επηρεάζει την απόδοση των νηπίων
(Gadzichowski, 2012; Σκουμπουρδή, 2014). Επίσης, η έγκαιρη διδασκαλία, αναδεικνύεται
σημαντική (Warren, 2000) καθώς έχει παρατηρηθεί πως η καθυστέρηση στην εκπαίδευση
αναζήτησης και αναγνώρισης δομικών στοιχείων είναι αρκετά δεσμευτική και δύσκολη στο
ξεπέρασμά της (Mulligan, Prescott & Michelmore, 2004). Τέλος, έγινε φανερό πως η
εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα προσεγγίζει τα μοτίβα κατεξοχήν μέσα από οπτικά
κριτήρια και οπτικές προσλαμβάνουσες, δεδομένου ότι οι έρευνες που αφορούσαν σε
ακουστικά μοτίβα ήταν περιορισμένες.
Έρευνες επίσης, υποστηρίζουν πως στην ηλικία 3-9 ετών παρατηρούνται τα πρώτα
σημάδια μουσικών φράσεων των παιδιών, κυρίως μέσα από το τραγούδι, ενώ παράλληλα
παρατηρείται η άμεση σύνδεση της Μουσικής με τη Γλώσσα (Swanwick, 1988). Ακόμα
έρευνες σχετικές με τη χρήση υπολογιστών στο μάθημα των μαθηματικών υποστηρίζουν πως
η χρήση της τεχνολογίας ενισχύει την ικανότητα διασυνδέσεων των μαθητών, ανάμεσα στις
άτυπες ιδέες τους και στις τυπικές αναπαραστάσεις (Clements, 1999) και συνάδουν με όσους
παρατηρούν πως το ηλεκτρονικό παιχνίδι στο χώρο της εκπαίδευσης τυγχάνει όλο και
περισσότερης υποστήριξης (Τσούκκας, 2006). Τα οπτικοακουστικά χαρακτηριστικά, η
ύπαρξη μιας ιστορίας, η παιγνιώδης συνθήκη, η απλή χρήση που απαιτείται και η οποία
αντιστοιχεί με τις δεξιότητες ενός νηπίου, οι εκπαιδευτικού χαρακτήρα σχεδιαστικές
δυνατότητες που διαθέτει, –π.χ. άμεση επαλήθευση ή πολλαπλός τρόπος απόδοσης του
ζητούμενου, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που το αναδεικνύουν ως
ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Προβληματική της εργασίας
Λαμβάνοντας υπόψη μας όσα προαναφέρθηκαν, αναρωτηθήκαμε, λοιπόν, αν η αξιοποίηση
της Μουσικής και κατά επέκταση η αξιοποίηση του Λόγου και του Παραμυθιού μέσα από
τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα
κατανόησης μοτίβων από τα νήπια.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του παιχνιδιού «Το σπίτι της Μουσικής»
Οι ΤΠΕ παρέχουν νέες δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης ιστοριών εκπαιδευτικού
περιεχομένου, είτε αξιοποιώντας τα πολυμέσα στην αφήγηση συμβατικών-γραμμικών
ιστοριών (ψηφιακή αφήγηση) (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), είτε επιτρέποντας τη δημιουργία
νέων ειδών διαδραστικών αφηγήσεων στα οποία οι ιστορίες διαθέτουν δυναμική πλοκή
επηρεαζόμενη από τον αναγνώστη (Διαδραστικές Ψηφιακές Ιστορίες – ΔΨΙ) (Markouzis &
Fesakis, 2015). Οι ιστορίες και η αφήγηση τους αποτελούν μαθησιακό μέσο και μέθοδο
διδασκαλίας με αξία ευρύτερα αποδεκτή (Egan, 1985; 1993). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές ΔΨΙ,
αυτόνομες ή ενσωματωμένες σε παιχνίδια, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν
σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις, να ενεργοποιήσουν ανώτερες μορφές σκέψης και
συναισθηματική εμπλοκή κατά τη μάθηση σε αντίθεση με πολλά δημοφιλή εμπορικά
ψηφιακά παιχνίδια τα οποία προωθούν μάλλον ένα είδος διασκέδασης βασισμένο στην
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ταχύτητα εφαρμογής δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, περιορισμένο σε επουσιώδεις
γνώσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα από την πειραματική εφαρμογή εκπαιδευτικών ΨΔΙ σε
πλαίσιο άτυπης μάθησης είναι ενθαρρυντικά (Markouzis & Fesakis, 2015). Οι ΨΔΙ
αποτέλεσαν τη βάση και αναπτύχθηκαν ως ένα βαθμό παράλληλα με τα ψηφιακά παιχνίδια
περιπέτειας (ΨΠΠ) (Adventure Games) όπου συνδυάζεται η ιστορία με γρίφους (Cavallari,
Hedberg & Harper, 1992; Nelson, 1993). Τα ΨΠΠ οικοδομούνται γύρω από μια ιστορία
περιπέτειας (Adventure), στην οποία ο πρωταγωνιστής αναγκάζεται για κάποιο
λόγο/ατύχημα να αφήσει τη συνηθισμένη ροή της ζωής του και εμπλέκεται σε μια σειρά
από προκλήσεις προκειμένου να λύσει το πρόβλημα (π.χ. Οδύσσεια), ή μια ιστορία
αποστολής (Quest) όπου ο πρωταγωνιστής ξεκινά ένα ταξίδι για κάποιο σκοπό (π.χ. Ο
Ιάσωνας στην Αργοναυτική Εκστρατεία). Οι γρίφοι συνυφαίνονται με την ιστορία ως
προβλήματα/προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής και στις οποίες βοηθά ο
παίκτης. Η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό σχεδιαστή ΨΔΙ είναι να δημιουργήσει γρίφους
με μαθησιακό στόχο οι οποίοι να υποστηρίζουν την αφήγηση της ιστορίας του παιχνιδιού
(Van Eck, 2006). Η ενσωμάτωση των μαθησιακών στόχων στην ιστορία και τους γρίφους
χωρίς να διαταράσσεται η αφήγηση, τους καθιστά πιο αυθεντικούς και εμπλέκει νοητικά και
συναισθηματικά τον παίκτη. Στις ΨΔΙ, ο αναγνώστης «υποχρεώνεται» να κατανοήσει την
ιστορία για να λύσει τους γρίφους, να χειριστεί τον φανταστικό κόσμο που προσομοιώνουν,
και να λάβει αποφάσεις προκειμένου να εξελιχθεί η αφήγηση. Ο μηχανισμός αυτός είναι
που ενεργοποιεί την σκέψη του μαθητή-παίκτη στο περιεχόμενο και αυξάνει τις πιθανότητες
μάθησης. Το παιχνίδι «Το σπίτι της μουσικής» αποτελεί παράδειγμα παιχνιδιού περιπέτειας
με διαδραστική αφήγηση. Οι αρχές του σχεδιασμού, οι σχεδιαστικές επιλογές και οι γρίφοι
του παιχνιδιού περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.
Το «σπίτι της Μουσικής» είναι ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, το οποίο
υλοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού Byob, το οποίο αποτελεί την
πρώτη εκδοχή του Snap! (http://snap.berkeley.edu/) και βρίσκεται προσωρινά αναρτημένο
στους
συνδέσμους:
https://www.youtube.com/watch?v=MjZxnSbD-V4
και
https://goo.gl/zmBgAK. Στοχεύει στην ενίσχυση της πολυεπίπεδης κατανόησης και της
θετικής ανταπόκρισης των νηπίων προς την αναγνώριση, συμπλήρωση και δημιουργία
μοτίβων. Αποτελεί μια πρόταση διεπιστημονικής διδακτικής προσέγγισης, υποστηριζόμενη
από τις ΤΠΕ, με τη βοήθεια των οποίων αξιοποιείται η συνδιαλλαγή των Μαθηματικών, της
Μουσικής και του Παραμυθιού με κοινό τόπο τα μοτίβα. Η δραστηριότητα της μετάφρασης
μοτίβων, δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς ενός μοτίβου από ένα υλικό σε ένα άλλο,
αξιοποιείται ως επικοινωνιακός κρίκος μέσα στο παιχνίδι, έτσι ώστε ηχητικά ερεθίσματα π.χ.
ένα οικείο τραγούδι ή μοτίβα του λόγου π.χ. μια παρομοίωση (δεκαπεντασύλλαβος) να
έχουν τη δυνατότητα να θεωρούνται και από διεπιστημονική οπτική. Έτσι, η μετάφραση
μοτίβων αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων που εσωκλείονται στο ηλεκτρονικό
εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το σπίτι της Μουσικής». Η διαδικασία της μεταφοράς μοτίβων, στο
συγκεκριμένο παιχνίδι, πραγματοποιείται με τη μεταφορά μοτίβων από ένα μέσο (γνωστικό
αντικείμενο) σε ένα άλλο, ενεργοποιώντας και υποστηρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των
τριών γνωστικών αξόνων, δεδομένου ότι η αναγνώριση, η δημιουργία και η συμπλήρωση
μοτίβων αποτελεί κοινός τόπος και για τα τρία διδακτικά αντικείμενα. Τα εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν και αφορούν στο σχεδιασμό του παιχνιδιού είναι η
άμεση επαλήθευση των απαντήσεων του παίχτη/ μαθητή. Η επανάληψη της εκφώνησης του
ζητούμενου. Η επανάληψη του ζητούμενου μοτίβου. Η δυνατότητα εναλλαγής των
ζητούμενων μοτίβων. Η πολλαπλή απόδοση ενός μοτίβου (υποστηρίζεται και σχηματικά και
ακουστικά), ενώ ζητείται η χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου.
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Σκελετός του παιχνιδιού είναι το παραμύθι που περιγράφεται συνοπτικά στο ένθετο 1. Η
αφήγηση της ιστορίας λειτουργεί αρχικά ως αφόρμηση, προκαλώντας το ενδιαφέρον των
παιδιών. Στη συνέχεια μέσα από την πλοκή εισάγονται ομαλά και διαδοχικά οι
παραμυθιακές συνθήκες–τα εμπόδια που συναντά ο κεντρικός ήρωας (Μαέστρος) μέχρι την
επίτευξη του στόχου του, που θέτονται από τον (γάτο Πυθαγόρα τον 2ο ήρωα), ο οποίος
λειτουργεί και ως αφηγητής της ιστορίας.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας Μαέστρος. Αγαπούσε πολύ τη μουσική. Μια μέρα παίρνει
απόφαση και τραβάει να βρει το μαγικό σπίτι τη, για να γνωρίσει από κοντά όλα τα μουσικά
όργανα που ζούσαν εκεί...Στο δρόμο του συναντά έναν γάτο (γάτος Πυθαγόρας), ο οποίος αν και
στην αρχή αποδοκιμάζει την προσπάθειά του, φανερώνοντας πως είναι ένας δύσβατος δρόμος που
πρέπει να προσπαθήσει κανείς μόνος του, ύστερα προθυμοποιείται να του δείξει το δρόμο. Ωστόσο
όμως, για να βεβαιωθεί πως είναι τόσο άξιος ώστε να του φανερώσει το δρόμο, του βάζει κάποιους
γρίφους, οι οποίοι αν τους βρει θα του επιτρέψουν να φθάσει στο σπίτι της Μουσικής. Με αυτόν τον
τρόπο και την αποδοχή στην «περιπέτεια της γνώσης» ο Μαέστρος εμπλέκεται σε μια σειρά
δραστηριοτήτων σχετικές με τα μοτίβα, όπου κάθε γρίφος αντιστοιχεί σε μια εκπαιδευτική
δραστηριότητα (6 στο σύνολο), έως ότου τελικά ο μαθητής/παίχτης ολοκληρώσει το στόχο του με την
άφιξη του ήρωα στο σπίτι της Μουσικής.

Ένθετο 1. Συνοπτική απόδοση της ιστορίας
Αυτά τα εμπόδια αποτελούν τους γρίφους, ή αλλιώς τις έξι (6) μαθησιακές
δραστηριότητες, του παιχνιδιού γύρω από τα μοτίβα. Τα μοτίβα που καλούνται να
δημιουργήσουν και να συμπληρώσουν τα παιδιά είναι ακουστικά, δίνονται δηλαδή με το
ρυθμό και με μια μελωδία π.χ. ένα γνωστό τραγούδι (γρίφος 1) και ο τρόπος με τον οποίο
καλούνται να τα αποδώσουν –μεταφράσουν αξιοποιεί τις λέξεις, τους αριθμούς και τα
σχήματα.
Στον 1ο γρίφο «Το μυστικό μονοπάτι» (Σχήμα 1), οι μαθητές/ παίχτες καλούνται να
μεταφράσουν ένα απλό μελωδικό μοτίβο (το γενέθλιο τραγούδι Happy birthday) σε
σχηματικό μοτίβο, σε μια αλληλουχία χρωματιστών σημαδιών και να το αντιστοιχίσουν με
μια από τις τρεις διαδρομές με τα χρωματιστά ίχνη. Η σωστή θα τους οδηγήσει στο σπίτι της
Μουσικής. Κάθε χρωματιστό σημάδι έχει ένα διαφορετικό ήχο/νότα (ντο, ρε, μι, φα) που τα
παιδιά μπορούν να ακούσουν πατώντας στα αντίστοιχα χρώματα στη μπάρα δεδομένων.
Στο 2ο γρίφο «Η μουσική σκάλα» (Σχήμα 2) δίνεται ένα μελωδικό μοτίβο της μορφής ΑΒΑ,
το οποίο υποστηρίζεται και από κίνηση (βήματα του γάτου) και ζητείται να μεταφραστεί σε
αριθμητικό με τη χρήση των αριθμών (1,2 & 2,3). Ο 3ος γρίφος «Η μαγική πόλη της
Μουσικής» (Σχήμα 3), αποτελεί ένα μελωδικό μοτίβο το οποίο ζητείται να μεταφραστεί
σχηματικά με βάση το ύψος των σπιτιών. Υπάρχουν τρεις αναπαραστάσεις πόλεων. Κάθε
αναπαράσταση αποτελείται από τα 4 σπίτια (ΑΒΓΔ), τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς το ύψος και τον ήχο που παράγουν. Τα ύψη των σπιτιών βρίσκονται σε αναλογία με
τα διαφορετικά μήκη χορδών των Πυθαγορείων, όπως τα εφάρμοσαν πάνω στο μονόχορδο
και τα παιδιά μπορούν να τα ακούσουν από την μπάρα δεδομένων. Ο 4ος γρίφος «Πάνω
από τα σύννεφα» (Σχήμα 4) αποτελεί τη μόνη δραστηριότητα για την οποία δεν
προβλέπεται επαλήθευση από τον υπολογιστή. Πρόκειται για τρία εικονιστικά μοτίβα –τρεις
σιλουέτες αντικειμένων (κύκλος, τετράγωνο, τέμνουσες ευθείες), που τα παιδιά καλούνται
να τα περιγράφουν λεκτικά με τη χρήση των λέξεων: σαν, όπως, μοιάζει με (δηλαδή την
ενασχόληση με τα σχήματα λόγου –παρομοίωση-, διατηρώντας ως γενικό κανόνα το σχήμα
των αντικειμένων και συσχετίζοντάς το με κάποιο άλλο. Στον 5ο γρίφο «Στο κατώφλι του
σπιτιού» (Σχήμα 5), ζητείται από τα παιδιά να αποδώσουν ένα ρυθμικό μοτίβο -μια
συγκεκριμένη ρυθμική αλληλουχία- με τη χρήση τριών διαφορετικών σημαδιών, τα οποία
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αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές χρονικές αξίες (ολόκληρο, μισό, τέταρτο). Τα παιδιά
μπορούν να ακούσουν το ρυθμικό μοτίβο και τις μεμονωμένες χρονικές αξίες από την
μπάρα δεδομένων. Στον 6ο γρίφο «Το μαγικό σακί» (Σχήμα 6) οι μαθητές καλούνται να
συμπληρώσουν ένα ρυθμικό μοτίβο (μια λαϊκή παροιμία, η οποία έχει ρυθμό
δεκαπεντασύλλαβου ‘Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι’). Το ρυθμικό μοτίβο δίνεται
ακουστικά και σχηματικά με οριζόντιες και κάθετες γραμμές, ζητώντας από τα παιδιά να το
αποδώσουν με τη χρήση τονισμένων και άτονων συλλαβών, μπορεί να είναι: μονοσύλλαβες
(δεν τονίζονται), οξύτονες (τονίζονται στη λήγουσα), παροξύτονες (τονίζονται στην
παραλήγουσα). Ζητούμενο είναι η αλληλουχία των λέξεων (τονισμένων και άτονων
συλλαβών) να ανταποκρίνονται στο ρυθμικό μοτίβο. Οι λέξεις για να διευκολυνθούν τα
παιδιά είναι χωρισμένες σε συλλαβές, ενώ η συλλαβή των λέξεων που έχει τον τόνο είναι με
έντονη γραμματοσειρά. Υποστηρίζεται η ακουστική και ρυθμική απόδοση κάθε λέξης, ενώ
στο τέλος υπάρχει η δυνατότητα εκφώνησης όλης της πρότασης.

Σχήμα 1. Στιγμιότυπο από τον 1ο γρίφο

Σχήμα 2. Στιγμιότυπο από τον2ο γρίφο

Σχήμα 3. Στιγμιότυπο από τον 3ο γρίφο

Σχήμα 4. Στιγμιότυπο από τον 4ο γρίφο

Σχήμα 5. Στιγμιότυπο από τον 5ο γρίφο

Σχήμα 6. Στιγμιότυπο από τον 6ο γρίφο

Ερευνητικό μέρος
Προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά και η συνεισφορά του παιχνιδιού στη
διδασκαλία των μοτίβων στη νηπιακή ηλικία, υλοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης, η οποία μας
παρείχε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το εκπαιδευτικό ζητούμενο –κατανόηση μοτίβωνμέσα σε ρεαλιστικό πλαίσιο τους, δηλαδή, στο πλαίσιο της τάξης. Το δείγμα μας
αποτελούνταν από πέντε παιδιά (3 αγόρια και 2 κορίτσια) ηλικίας έξι (6) ετών. Η έρευνα
διεξήχθη στο 13ο κλασικό νηπιαγωγείο Ιλίου, Αττικής στις 10.06.2016. Τα ερευνητικά μέσα
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που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ατομική συνάντηση με το κάθε παιδί ξεχωριστά, όπου τα
παιδιά καλούνταν να επιλύσουν δραστηριότητες σχετικές με μοτίβα. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν το μαγνητόφωνο και η φωτογραφική μηχανή,
προκειμένου να διευκολυνθεί η μετέπειτα καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και έκριναν την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού
είναι τα εξής: 1. Μπορούν τα παιδιά να ανταποκριθούν θετικά στη διεπιστημονική προσέγγιση των
μοτίβων, η οποία στηρίζεται στην πράξη της μετάφρασης και αξιοποιεί τις ενότητες των Μαθηματικών,
της Μουσικής, της Λογοτεχνίας και των ΤΠΕ.; (π.χ. από μελωδικό μοτίβο να μετατραπεί σε σχηματικό
ή αριθμητικό;) 2. Πως υποδέχονται τα παιδιά το παιχνίδι; και 3. Η προτεινόμενη διεπιστημονική
προσέγγιση ενισχύει την κατανόηση μοτίβων από τα νήπια;
Πριν την παρέμβαση με το εν λόγω εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το σπίτι της Μουσικής»
προηγήθηκε, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, ένα pre-test με σκοπό να διερευνηθεί το
επίπεδο των μαθητών. Οι δραστηριότητες αντλήθηκαν από τη μελέτη Kindergartners’
performance on patterning (Σκουμπουρδή, 2013) και στη συνέχεια διαμορφώθηκαν με τη
χρήση παραπλήσιων υλικών. Οι δραστηριότητες του pre-test πραγματεύονται τη
δημιουργία μοτίβων της μορφής: ΑΒ στην πρώτη, ΑΒΒΓ στη δεύτερη και ΑΒΑ στην τρίτη.
Οι πρώτες δύο αξιοποιούν απτικό υλικό με διακριτά χαρακτηριστικά, ενώ στην τρίτη
δραστηριότητα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας με διακριτά τετράγωνα το ένα πάνω στο άλλο,
όπου τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα χρωματιστό πύργο ακολουθώντας το
μοτίβο με μορφή ΑΒΓ.

Ερευνητικά αποτελέσματα
Αποτελέσματα pre-test. Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή μιας
εικόνας σχετικά με την επίδοσή των παιδιών στη δημιουργία μοτίβων είναι τα εξής: 1. Η
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, 2. Η πολυπλοκότητα και ο βαθμός δυσκολίας του μοτίβου , που
υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των προσπαθειών κάθε παιδιού & τις
επιλογές διαφορετικών απαντήσεων στο κάθε γρίφο και τέλος 3. Η δυνατότητα λεκτικής
απόδοση του μοτίβου. Τα αποτελέσματα (πίνακας 1) σε γενικές γραμμές έδειξαν πως τα παιδιά
σε απλά μοτίβα ανταποκρίνονται με ευκολία, ενώ όσο τα μοτίβα αποκτούν μια πιο σύνθετη
δομή σταδιακά η επίδοσή τους μειώνεται.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα pre-test, συγκεντρωτικό ποσοστό επιτυχίας επί τοις %.
Ολοκλήρωση
100%

Λεκτική απόδοση
90%

Πολυπλοκότητα
95%

2η (ΑΒΒΓ)

40%

40%

40%

3η (ΑΒΓ)

80%

60%

70%

Δραστηριότητες
1η (ΑΒ)

Επίσης, η λεκτική απόδοση και η περιγραφή του μοτίβου, σε κάθε περίπτωση δυσκόλεψε
τα παιδιά. Μάλιστα παρατηρήθηκε ακόμα και παιδιά που είχαν δημιουργήσει σωστά το
μοτίβο να αδυνατούν να το περιγράψουν. Τα παιδιά έδειξαν να ενδιαφέρονται
περισσότερο για τις πρώτες δύο δραστηριότητες που αξιοποιούσαν χειραπτικό υλικό.
Ακόμα, έδειξαν να διακρίνουν ένα από τα χαρακτηριστικά των υλικών και αυτό ήταν το
χαρακτηριστικό του χρώματος. Τα άλλα δύο χαρακτηριστικά των υλικών των μοτίβων ήταν
το σχήμα και το μέγεθος, που όμως δε χρησιμοποιήθηκαν στα μοτίβα που δημιούργησαν τα
παιδιά, με μια εξαίρεση στη δεύτερη δραστηριότητα (ΑΒΒΓ), όπου ένα παιδί χρησιμοποίησε
με επιτυχία διαφορετικού σχήματος χάντρες για να αποδώσει τη διάκριση των όρων του
μοτίβου.
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Αποτελέσματα από την χρήση του παιχνιδιού
Σημαντικό θεωρούμε πως όλα τα παιδιά έδειξαν έκδηλο ενδιαφέρον και χαρά για το
παιχνίδι και όλα τα παιδιά το ολοκλήρωσαν λύνοντας όλους τους γρίφους. Οι δυσκολίες
των παιδιών εκτιμώνται με βάση τον αριθμό των προσπαθειών τους για να λύσουν κάθε
γρίφο. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 2, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν κυρίως στον
1ο και τον 6ο γρίφο, και λιγότερο στον 5ο. Αντίθετα, στον 2ο και τον 4ο γρίφο τα παιδιά
ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη ευκολία, με την πρώτη κιόλας προσπάθεια, ενώ ο 3 ος γρίφος
φάνηκε να μην προβληματίζει τόσο τα παιδιά συγκριτικά με το συγγενικό του 1ο γρίφο (και
οι δυο γρίφοι ασχολούνταν με μοτίβα με ενδεικτική μορφή ΑΒΓΔ). Επίσης, τα παιδιά ως επί
το πλείστον χρειάζονταν και μια δεύτερη προσπάθεια, προκειμένου να εντοπίσουν τη σωστή
επιλογή. Βέβαια, υπήρχαν και περιπτώσεις, όπως στον 2 ο και τον 4ο γρίφο, που η πρώτη
προσπάθεια ήταν η σωστή ή άλλες κυρίως στον 6ο γρίφο χρειάστηκαν έως και τρεις
προσπάθειες. Τέλος, σημειώθηκε να αναπτύσσονται περισσότερες από μία στρατηγικές
επίλυσης των γρίφων, ως αποτέλεσμα της διπλής και ταυτόχρονης απόδοσης των μοτίβων
(εικονιστικά και ακουστικά). Τα παιδιά έδειξαν να λαμβάνουν υπόψη τους κυρίως την
εικονιστική απόδοση των μοτίβων, αλλά παρατηρήθηκε εξίσου η εστίαση στην ακουστική
απόδοση.
Πίνακας 2. Αριθμός των προσπαθειών κάθε παιδιού για την ολοκλήρωση των γρίφων
Παιδί

1ος ΑΒΓΔ

2οςΑΒΑ

3ος ΑΒΓΔ

4ος Α/ Β/ Γ

5ος ΑΒΓ

Α1
Α2
Κ1
Α3
Κ2

1
2
2
3
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

2
2
1
2
1

6ος ΑΑΒΑ
ΑΑΒΑ
2
3
1
3
3

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά στον 1ο γρίφο, που ζητούσε να βρεθεί η αλληλουχία
χρωματιστών σημαδιών που αντιστοιχεί στο μελωδικό μοτίβο (τραγούδι γενεθλίων), το
οποίο και δινόταν, στην αρχή ως τις 3 νότες ανταποκρίνονταν χωρίς μεγάλη δυσκολία,
αλλά μετά την 3 νότα άρχισαν να μπερδεύουν σε ποιο σημάδι βρίσκονται και σε ποιο
σημείο της μελωδίας με αποτέλεσμα τα παιδιά να χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για
να εντοπίσουν τη σωστή, με ένα παιδί να καταλήγει δια της εις άτοπο απαγωγής στο
ζητούμενο. Αντίθετα ένα άλλο παιδί, εστιάζοντας κυρίως στο ακουστικό ερέθισμα, απέρριψε
αμέσως την πρώτη διαδρομή, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε «Έχει ίδιο ήχο στην αρχή & μετά
αλλάζει». Στον 2ο γρίφο τα παιδιά δεν έδειξαν να δυσκολεύονται ιδιαίτερα και όλα
δημιούργησαν και συμπλήρωσαν με επιτυχία τα αριθμητικά μοτίβα με τη μορφή ΑΒΑ.
Θεωρούμε πως αυτή η επιτυχία οφείλεται στην ταυτόχρονη απόδοση του μοτίβου με τον ήχο
από τη μία και με την κίνηση του γάτου από την άλλη, οι οποίες συνέβαλαν σε μια
βιωματική διάκριση των αριθμών 1 και 2 καθώς επίσης και στην διευκόλυνση που παρέχει ο
Η/Υ ως προς την αριθμητική απόδοση του μοτίβου, συγκριτικά με τη δια χειρός
καταγραφή, ενώ φάνηκε να τους αρέσει.
Στον 3ο γρίφο, σε όλες τις περιπτώσεις, τα παιδιά δε δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα.
Παρατηρήθηκε, επίσης η ανάγκη για επανάληψη της ακρόασης του μοτίβου. Στα παιδιά
που έτυχε η δεύτερη πόλη ως σωστή μετά τη 2 η νότα ή την 4η έβρισκαν το ζητούμενο. Στα
παιδιά που έτυχε η 1η ή 3η παρατηρήθηκε πως μερικά δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την
αντίστροφη αναλογία του ύψους του ήχου με το ύψος των σπιτιών, όπως χαρακτηριστικά
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αναφέρει ένα παιδί όταν ρωτήθηκε «Πώς το σκέφτηκες;» είπε «όσο πιο ψηλά…τόσο πιο ψηλά»,
εννοώντας τα σπίτια και τον ήχο. Όταν στη συνέχεια διαψεύστηκε, άκουσε ξανά τους ήχους
από το κάθε σπίτι και είπε «Α! είναι ανάποδα», ενώ άλλα δεν έκαναν αυτή τη σύνδεση του
ήχου με το ύψος, εστιάζοντας περισσότερο στην εικονιστική απόδοση του μοτίβου.
Στον 4ο γρίφο τα παιδιά ξεπερνώντας κάθε προσδοκία χρησιμοποίησαν με ιδιαίτερη
φαντασία το σχήμα της παρομοίωσης μεταφράζοντας σε λόγο απλά σχήματα, όπως το
τετράγωνο, ο κύκλος και τέμνουσες ευθείες. Χαρακτηριστικές απαντήσεις για το τετράγωνο
είναι: σαν τσάντα, μοιάζει με βιβλίο, σαν κομμάτι σοκολάτας, σαν κουτί, σα γήπεδο κα. για
τον κύκλο είπαν: σαν μπάλα, πιάτο, πλανήτης, ρόδα, δίσκος, ρολόι, μάτι, λίμνη, τρύπα και
για τις τέμνουσες γραμμές είπαν: σαν κέρατα, μοιάζει με ψαροκόκαλο, σαν κεραία, σαν
κλαδιά κα. Επίσης, στο γρίφο αυτό έγινε αισθητή η επίδραση του παραμυθιού στο παιχνίδι,
δεδομένου ότι υπήρχαν αναφορές παιδιών που έδειχναν πως συμπάσχουν με τον ήρωα,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένα παιδί «Στεναχωριέμαι που έχασε τα γυαλιά του».
Στον 5ο γρίφο τα παιδιά δυσκολεύτηκαν κυρίως στη διάκριση και στην κατανόηση των
διαφορετικών χρονικών αξιών, ιδίως μεταξύ του ολόκληρου που κρατά π.χ. 4 στιγμές και
του μισού 2 στιγμές. Συνήθως τα παιδιά βρίσκονταν μεταξύ δύο επιλογών με αποτέλεσμα να
ανατρέχουν ξανά στην ακρόαση του ρυθμικού μοτίβου και να χρειάζονται περισσότερες
προσπάθειες. Υπήρξε, όμως και μια περίπτωση παιδιού που χαρακτηριστικά στην
ηχογραφημένη εκφώνηση «αν θέλεις μπορείς να ακούσεις εδώ το ρυθμικό μοτίβο» το κορίτσι
απάντησε «όχι δε θέλω ξέρω ποια είναι η σειρά» μεταφράζοντας με ευκολία τη ρυθμική
αλληλουχία με τα σωστά σχήματα.
Στον 6ο γρίφο ο οποίος πραγματευόταν τη δημιουργία μιας παροιμίας, μιας φράσης
δηλαδή, χωρισμένη σε λέξεις και συλλαβές παρατηρήθηκε πως τα παιδιά δυσκολεύτηκαν
αρκετά κυρίως στην κατανόηση και τη σύνδεση του ρυθμού με τις λέξεις. Ο ρυθμός του
δεκαπεντασύλλαβου που έπρεπε να ακολουθήσουν για να δημιουργήσουν τη φράση δίνεται
τόσο σχηματικά με τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές, όσο και με την ακρόαση του ρυθμού.
Παρατηρήθηκε, με τη βοήθεια μιας ενδιάμεσης βιωματικής δραστηριότητας που είχαμε
σχεδιάσει για το συγκεκριμένο γρίφο (καλούνταν να αποδώσουν το όνομά τους με
παλαμάκια, δίνοντας έμφαση στη συλλαβή που τονίζεται) πως τα παιδιά ήταν σε θέση να
αποδώσουν ρυθμικά μικρές λέξεις, αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σύνδεση της
ρυθμικής αλληλουχίας με τα εικονιστικά τους σύμβολα (τα γράμματα). Ακόμα,
παρατηρήθηκε πως ένα παιδί το οποίο εντόπισε και στηρίχτηκε σε σχηματικά ερεθίσματα
(στις διαχωριστικές παύλες των συλλαβών και τον τόνο των λέξεων σε αντιστοίχιση με τη
ρυθμική αλληλουχία που δίνεται προς συμπλήρωση) ανταποκρίθηκε στη δραστηριότητα
χωρίς πρόβλημα. Τέλος, παρουσιάστηκε, από κάποια παιδιά και μια στρατηγική επίλυσης
όπου αρχικά τοποθετούσαν τη μονοσύλλαβη λέξη «το».

Σύνοψη-συζήτηση και μελλοντικές επεκτάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μικρό δείγμα της έρευνας δεν επιτρέπει γενικευμένα
συμπεράσματα, θεωρούμε πως τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παιχνιδιού «Το σπίτι της Μουσικής» υποστηρίζουν την άποψη ότι τα παιδιά
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη διεπιστημονική προσέγγιση των μοτίβων, με βάση την
πράξη της μετάφρασης, με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Επιπλέον, αντέδρασαν θετικά στο
εκπαιδευτικό παιχνίδι κυρίως χάρη στην ιστορία. Πέρα όμως από την έκδηλη χαρά και τον
ενθουσιασμό των παιδιών, παρατηρήθηκε πως η θετική ανταπόκρισή τους στα μοτίβα
βελτιώθηκε, ενισχύοντας τα ερευνητικά ευρήματα για τη συμβολή του παιχνιδιού στην
μάθηση των μοτίβων. Όσον αφορά στη συμβολή της διεπιστημονικής προσέγγισης, αν και η
πλειοψηφία των παιδιών στηριζόταν με μεγαλύτερη ευκολία και επιτυχία στα εικονιστικά
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μοτίβα, σημειώθηκαν περιπτώσεις παιδιών που παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στην
κατανόηση μοτίβων με βάση την καθαρά ακουστική προσέγγιση, αν και οι μελέτες για τη
συμβολή της ήταν περιορισμένες (π.χ. η περίπτωση της Κ2 αναφορικά με τον 1ο γρίφο, που
στηρίχτηκε στην ομοιότητα του ήχου –κοινής νότας- για να βρει τη σωστή διαδρομή –
σχηματική απόδοση μοτίβων-). Ακόμα, έγινε φανερό πως τα παιδιά επωφελήθηκαν από τον
διεπιστημονικό και πολύ-αισθητηριακό οπτικοακουστικό συνδυασμό, επειδή παρουσίασαν
καλύτερη επίδοση ακόμα και σε πιο σύνθετα μοτίβα, συγκριτικά με το pre-test που
προηγήθηκε (π.χ. στον 3ο γρίφο με το μοτίβο ΑΒΓΔ όπου τα παιδιά συγκέντρωσαν 90%
επιτυχία συγκριτικά με το απλούστερης μορφής μοτίβο ΑΒΓ της 3ης δραστηριότητας του pretest, όπου το ποσοστό ήταν 80% ή τον 2ο με 100%). Παράλληλα, η θετική συνεισφορά της
ιστορίας ήταν αισθητή. Πέρα από την ομαλή πλαισίωση και νοηματοδότηση των
δραστηριοτήτων η ιστορία και τα λογοτεχνικά σχήματα έδωσαν τη δυνατότητα στους
μαθητές να «σκεφτούν με τη φαντασία τους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Κ2, γεγονός
ζωτικής σημασίας για μια ουσιαστική προσέγγιση της γνώσης. Τέλος, μέσα από την
αξιοποίηση των ΤΠΕ και την διαδραστική φύση του ψηφιακού παιχνιδιού, ενισχύθηκε η
ενεργός συμμετοχή και η αυτονομία των παιδιών, δεδομένου ότι τα παιδιά είχαν ελευθερία
κινήσεων ως προς την πρόσληψη της γνώσης και της αλληλεπίδρασης με το παιχνίδι.
Στην παρούσα εργασία δόθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των δυνατοτήτων της
διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών της Μουσικής και του Λόγου με βάση την
έννοια του μοτίβου με εργαλείο συνύφανσης το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και τις
διαδραστικές ιστορίες. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την εύκολη παραγωγή πολλαπλών μοτίβων
διαφόρων ειδών και το συνδυασμό των αισθήσεων. Σημαντικό είναι το γεγονός πως για την
εξέλιξη των δραστηριοτήτων δεν απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασμός μιας ιστορίας ή
ολόκληρου του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, αλλά μόνο η αλλαγή των ζητούμενων μοτίβων σε
κάθε δραστηριότητα, π.χ. εισάγοντας σταδιακά περισσότερο σύνθετα και απαιτητικά μοτίβα
ή με τη διεύρυνση των λογοτεχνικών και μουσικών μοτίβων. Στις μελλοντικές επεκτάσεις
του παιχνιδιού θα προστεθεί η δυνατότητα δυναμικής παραγωγής ζητούμενων μοτίβων
ώστε οι γρίφοι να διαφοροποιούνται σε κάθε επανάληψη και να αυξάνεται η δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης του παιχνιδιού. Τέλος, το παιχνίδι θα υλοποιηθεί πιο ολοκληρωμένα,
ώστε να δοκιμαστεί με περισσότερα παιδιά και να αξιολογηθεί από εκπαιδευτικούς και
ερευνητές.
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πρακτικά του 9ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Κύπρος.
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Επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας
για εκμάθηση στρατηγικών νοερών υπολογισμών
Σταμάτης Βαρβέρης, Γεώργιος Παλαιγεωργίου, Χαράλαμπος Λεμονίδης
s.varveris@gmail.com, gpalegeo@uowm.gr, xlemon@uowm.gr
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη
Στόχος των επιτραπέζιων παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας είναι να συνδυάσουν τα καλύτερα
χαρακτηριστικά από τα κλασσικά επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια με τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η επαυξημένη πραγματικότητα. Σε αυτή την εργασία θα διερευνήσουμε το βαθμό και τον
τρόπο με τον οποίο τα επιτραπέζια παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωση με τους νοερούς υπολογισμούς, δηλαδή τις διαδικασίες
υπολογισμού των αποτελεσμάτων κάποια πράξης χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών μέσων. Αναπτύχθηκε
ένα αντίστοιχο παιχνίδι με ταμπλό, πιόνια, ζάρι, κάρτες και μια εφαρμογή επαυξημένης
πραγματικότητας. Οι παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, καλούνται να αλληλοεπιδράσουν με
προϊόντα ή καταστάσεις, τα οποία εμφανίζονται στο tablet τους με επαυξημένο τρόπο και να επιλύσουν
μαθηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας στρατηγικές νοερών υπολογισμών. 64 φοιτητές ενός
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και
έπαιξαν το παιχνίδι κατά μέσο όρο για 1 ώρα και 30 λεπτά. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε
μέσω ερωτηματολογίων και οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι εξοικειώθηκαν περισσότερο με
τους νοερούς υπολογισμούς, το παιχνίδι τους ικανοποίησε ιδιαίτερα και τους κινητοποίησε να
καταβάλουν σημαντική προσπάθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα παρότι η βασική δράση ήταν η
πραγματοποίηση μαθηματικών πράξεων.
Λέξεις κλειδιά: Διάχυτος Υπολογισμός στην εκπαίδευση, Επαυξημένη πραγματικότητα, Επιτραπέζια
παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας, παιγνιοποίηση, νοεροί υπολογισμοί, εκπαιδευτικά παιχνίδια

Εισαγωγή
Τα συστήματα Επαυξημένης Πραγματικότητας θεωρούνται από τα σημαντικότερα
μελλοντικά εκπαιδευτικά εργαλεία (Kerawalla et al., 2006), αφού η σχεδίαση τους είναι
ανθρωποκεντρική, έντονα αλληλεπιδραστική και σχετίζεται στενά με το φυσικό κόσμο. Η
τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται και στα
επιτραπέζια παιχνίδια και έτσι τα παραδοσιακά επιτραπέζια παιχνίδια μετατρέπονται σε
μια πολύ πιο συναρπαστική εμπειρία για τους παίκτες (Molla & Lepetit, 2010).
Στόχος των επιτραπέζιων παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΠΕΠ) είναι να
συνδυάσουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τα κλασσικά επιτραπέζια και ηλεκτρονικά
παιχνίδια με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η επαύξηση των φυσικών αντικειμένων, των
θέσεων και των χώρων με ψηφιακό περιεχόμενο (Azuma, 1997; Mackay,1998; Milgram &
Kishino, 1994). Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη δημιουργία ενός οπτικά ελκυστικού
παιχνιδιού, χωρίς όμως να χάνεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης και κοινωνικοποίησης μεταξύ
των παικτών που προσφέρει ένα παραδοσιακό επιτραπέζιο παιχνίδι (Nilsen et al., 2004).
Επιπλέον, τα ΕΠΕΠ, σύμφωνα με τους Egglestone et al (2011), έχουν τη δυνατότητα να
παιγνιοποιούν τυπικές επαναλαμβανόμενες διεργασίες με αποτέλεσμα να διατηρείται το
κίνητρο συμμετοχής των μαθητευομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λόγω αυτών
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 480-491, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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των χαρακτηριστικών τα ΕΠΕΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα ως
υποστηρικτικά εργαλεία διδασκαλίας (Benford et al, 2005).
Σε αυτή την εργασία θα διερευνήσουμε το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο τα
επιτραπέζια παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εκμάθηση των νοερών υπολογισμών. Με τον όρο «νοερό υπολογισμό» εννοούμε τον
υπολογισμό που πραγματοποιείται νοερά με τη χρήση στρατηγικών και ο οποίος παράγει
μια ακριβή απάντηση. Πραγματοποιείται συνήθως χωρίς τη χρήση εξωτερικών μέσων όπως
χαρτί και μολύβι, αν και μπορεί να χρησιμοποιείται το χαρτί και το μολύβι, για «σύντομες
σημειώσεις» που υποστηρίζουν τη μνήμη (Λεμονίδης, 2013, σελ. 25). Αυτός ο τρόπος
υπολογισμών συνιστά αντικείμενο εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο αφού προάγει τη
μαθηματική σκέψη, συμβάλλει στην ανάπτυξη της αίσθησης των αριθμών (number sense)
και βοηθά στην ανάπτυξη μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα
από τα τρία βασικά εργαλεία, μαζί με τα μηχανικά μέσα και το μολύβι και χαρτί, που
χρησιμοποιούν οι ενήλικες για να επιλύσουν τα καθημερινά τους προβλήματα (Λεμονίδης,
2013). Στην πραγματικότητα, οι νοεροί υπολογισμοί χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη
συχνότητα χρήσης σε σχέση με τη χρήση αριθμομηχανής ή τη χρήση μολυβιού και χαρτιού
(Λεμονίδης, 2013; Wandt & Brown, 1957) και αυτό τους καθιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό
μαθησιακά αντικείμενο.

Χαρακτηριστικά επιτραπέζιων παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας
Η εμπειρία ενός παίκτη κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε παιχνιδιού είτε επιτραπέζιου
είτε ηλεκτρονικού, μπορεί να χωριστεί σε 4 είδη: α) τη σωματική, β) τη νοητική, γ) την
κοινωνική και δ) τη συναισθηματική εμπειρία (Hinske et al., 2007; Nilsen, et al., 2004; Oost,
2005). Τα ηλεκτρονικά και τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα σε αυτούς τους άξονες.
Τα επιτραπέζια παιχνίδια προσδίδουν μια πιο ισχυρή κοινωνική πτυχή σε σχέση με τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια λόγω της φυσικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των παικτών (Hinske et
al., 2007; Nilsen et al., 2004). Αντίστοιχα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια υπερτερούν όσο αφορά
στο νοητικό φόρτο που προκαλούν στον παίκτη, αφού φροντίζουν για την τήρηση των
κανόνων και του υπολογισμού της βαθμολογίας (Nilsen et al., 2004). Έτσι, ο παίκτης, σε
αντίθεση με τα επιτραπέζια παιχνίδια, επικεντρώνεται στην εμπειρία του παιχνιδιού (Oost,
2005) χωρίς να απασχολείται με διεργασίες παράπλευρες του παιχνιδιού (βαθμολογία,
κανόνες). Η συναισθηματική εμπειρία που προκαλούν τα παιχνίδια στους παίκτες είναι
δύσκολο να οριστεί και να εξασφαλιστεί. Βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των
συναισθημάτων των παικτών, είναι το ίδιο το ενδιαφέρον τους για την πλοκή και το
περιεχόμενο του παιχνιδιού. Το ενδιαφέρον των παικτών για το παιχνίδι είναι συνήθως
ανεξάρτητο από το μέσο που χρησιμοποιείται (Oost, 2005). Τα οπτικά και ηχητικά εφέ όμως
που συναντώνται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον,
πράγμα αρκετά πιο δύσκολο στα παιχνίδια του πραγματικού κόσμου που βασίζονται σε
τυπικές εμπειρίες. Ένας ακόμα παράγοντας διαφοροποίησης που εξετάζεται, είναι η ροή
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Τα επιτραπέζια παιχνίδια χαρακτηρίζονται από τις
κοινωνικές τους ιδιότητες, γιατί όχι μόνο φέρνουν τους ανθρώπους κοντά για κάποιο
χρονικό διάστημα αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την
ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (Eriksson et al, 2005b). Στο πλαίσιο αυτό, ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί να διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να χαλάει η
ροή του παιχνιδιού. Αντίθετα κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζονται σε πραγματικό
χρόνο, δεν μπορούν να διακοπούν χωρίς να διαταραχθεί η ροή του παιχνιδιού ή χωρίς να
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έχει συνέπειες ο παίκτης (π.χ. να χάσει ή να έχει μειωμένη βαθμολογία) (Eriksson et al,
2005a).
Τα επιτραπέζια παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας κληρονομούν τα θετικά
χαρακτηριστικά τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως
παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα
συγκεκριμένα υβριδικά παιχνίδια εξαιρετικές πλατφόρμες παιγνιοποίησης για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Πίνακας 1 - Χαρακτηριστικά Επιτραπέζιων παιχνιδιών επαυξημένης
πραγματικότητας
Πτυχές
Παιχνιδιού

Νοητική
Εμπειρία
(Nilsen et
al.,2004 ; Oost,
2005).

Κοινωνική
πτυχή
(Nilsen et
al.,2004; Hinske
et al., 2007)

Συναισθηματι
κή πτυχή
(Stapleton et
al., 2002)

Ροή
(Eriksson et
al, 2005a)

Επιτραπέζια
παιχνίδια

Ηλεκτρονικά
παιχνίδια

Επιτραπέζια
παιχνίδια επαυξημένης
πραγματικότητας

Οι παίκτες πρέπει να
κρατούν την βαθμολογία
(αύξηση
νοητικού
φόρτου)

Το
παιχνίδι
υπολογίζει
την
βαθμολογία
(μείωση
νοητικού φόρτου)

Το παιχνίδι υπολογίζει
την βαθμολογία (μείωση
νοητικού φόρτου)

Οι παίκτες πρέπει να
θυμούνται και να τηρούν
τους κανόνες (αύξηση
νοητικού φόρτου)

Το
παιχνίδι
αναγκάζει τους παίκτες
να
τηρούν
τους
κανόνες
(μείωση
νοητικού φόρτου)

Το παιχνίδι αναγκάζει
τους παίκτες να τηρούν
τους
κανόνες
(μείωση
νοητικού φόρτου)

Οι
παίκτες
δεν
επικεντρώνονται
στην
εμπειρία του παιχνιδιού

Επικέντρωση
εμπειρία
και
συναίσθημα
παιχνιδιού

Επικέντρωση
στην
εμπειρία
και
το
συναίσθημα του παιχνιδιού

Κοινωνική
αλληλεπίδραση
των παικτών

Περιορισμένη
κοινωνική
αλληλεπίδραση

Κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ των
παικτών

Φυσική επαφή μεταξύ
των παικτών

Δεν υπάρχει φυσική
επαφή
μεταξύ
των
παικτών

Φυσική επαφή μεταξύ
των παικτών

Βασίζεται
σε
πραγματικές
εμπειρίες
αλληλεπίδρασης

Οπτικά και ηχητικά
εφέ
εντείνουν
το
ενδιαφέρον
και
συναίσθημα

Οπτικά και ηχητικά εφέ
εντείνουν το ενδιαφέρον
και συναίσθημα

μεταξύ

στην
το
του

Βασίζεται σε πραγματικές
εμπειρίες αλληλεπίδρασης
Μπορεί να διακοπεί
για
κάποιο
χρονικό
διάστημα χωρίς να χαλάει
η ροή του παιχνιδιού

Δεν
μπορεί
να
διακοπεί (συνήθως)

Μπορεί να διακοπεί για
κάποιο χρονικό διάστημα
χωρίς να χαλάει η ροή του
παιχνιδιού
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Επαυξημένη πραγματικότητα, μαθηματικά και νοεροί υπολογισμοί
Μέχρι στιγμής τα επιτραπέζια παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία στη διδασκαλία των μαθηματικών, έχει όμως χρησιμοποιηθεί η
επαυξημένη πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η επαυξημένη πραγματικότητα
χρησιμοποιήθηκε για την τρισδιάστατη αναπαράσταση γεωμετρικών σχημάτων
(Yingprayoon, 2015) με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των γεωμετρικών εννοιών
από τους μαθητές. Αντίστοιχα, οι Kaufmann & Schmalstieg (2002) χρησιμοποίησαν την
επαυξημένη πραγματικότητα, έτσι ώστε οι μαθητευόμενοι να εξασκηθούν σε επαυξημένα
τρισδιάστατα αντικείμενα, με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των εννοιών της
τριγωνομετρίας. Επιπρόσθετα, οι Schmalstieg & Wagner (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για τη διδασκαλία των μαθηματικών και
της γεωμετρίας ενθαρρύνει τον πειραματισμό από τους μαθητές και τη βελτίωση των
χωρικών ικανοτήτων τους. Για την υποβοήθηση της διδασκαλίας της κλίμακας (αναλογία),
οι Nilsson et al. (2010) χρησιμοποίησαν την επαυξημένη πραγματικότητα ως τρόπο
αναπαράστασης αντικειμένων σε κλίμακα σε παιδιά δημοτικού, με αποτέλεσμα την
καλύτερη κατανόηση της συγκεκριμένης έννοιας και του χώρου. Η επαυξημένη
πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε και από τους Salinas et al (2014) στην άλγεβρα, για την
αναπαραγωγή τρισδιάστατων γραφικών παραστάσεων, μέσω των οποίων οι φοιτητές
απέκτησαν την ικανότητα να αναγνωρίζουν φόρμες στη φύση και να ξεχωρίζουν τα
διαφορετικά είδη γραφικών παραστάσεων. Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει επίσης
εφαρμοστεί επιτυχώς και στους νοερούς υπολογισμούς κλασμάτων (Jiménez, 2011) όπου οι
μαθητές που χρησιμοποίησαν την αντίστοιχη εφαρμογή, βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις
τους στο συγκεκριμένο πεδίο.
Όπως αναφέρθηκε, σε αυτή την εργασία θα διερευνήσουμε το βαθμό και τον τρόπο με
τον οποίο τα επιτραπέζια παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση των νοερών υπολογισμών. Οι νοεροί υπολογισμοί είναι
οι υπολογισμοί που διεκπεραιώνονται με το μυαλό, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η έννοια
των μαθηματικών συμβόλων για την ανάπτυξη του μαθηματικού συλλογισμού (Maclellan,
2001). Οι νοεροί υπολογισμοί γίνονται συνειδητά από τον άνθρωπο με τη χρήση
στρατηγικών, οι οποίες τον βοηθούν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων με γρήγορο
τρόπο (Bjorkland & Douglas, 1997). Για κάθε μια από τις βασικές πράξεις υπάρχουν
συγκεκριμένες στρατηγικές νοερών υπολογισμών που έχουν καταγραφεί. Ένα απλό
παράδειγμα στρατηγικής νοερών υπολογισμών είναι η στρατηγική «κοντά στα διπλά», στην
οποία όταν προσθέτουμε δυο αριθμούς (π.χ. 6+7), σπάμε την πρόσθεση σε 2 βήματα,
προσθέτουμε αρχικά τα όμοια μέρη τους (6+6) και στην συνέχεια προσθέτουμε το υπόλοιπο
του δεύτερου αριθμού (+1). Οι παιδαγωγοί έχουν προσεγγίσει τους νοερούς υπολογισμούς
ως μαθηματική διαδικασία από δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες (Λυγούρας, 2006).
Σύμφωνα με την συμπεριφοριστική (behavioral) οπτική, οι νοεροί υπολογισμοί είναι μια
βασική ικανότητα για τον κάθε άνθρωπο, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή
υπολογισμών με χαρτί και μολύβι ή για τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Αντίθετα, η
εποικοδομητική (constructivist) προσέγγιση θεωρεί τους νοερούς υπολογισμούς ως μια
υψηλού επιπέδου διαδικασία σκέψης και προτάσσει την άποψη, ότι η δημιουργία μιας
στρατηγικής είναι τόσο σημαντική όσο η εκτέλεση της στρατηγικής (Lemonidis, 2015;
Sowder, 1992). Ο Thompson (1999) επισημαίνει τέσσερις βασικούς λόγους για τους οποίους
πρέπει να διδάσκονται οι νοεροί υπολογισμοί: α) χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή
περισσότερο από τους γραπτούς υπολογισμούς, β) η συνεχής εξάσκηση με τους νοερούς
υπολογισμούς δημιουργεί καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση του αριθμητικού συστήματος
και την έννοια των αριθμών, γ) η διαδικασία των νοερών υπολογισμών βοηθά στην
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ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων, δ) βοηθούν στην κατανόηση των
γραπτών μεθόδων υπολογισμού.

Περιγραφή του παιχνιδιού
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον
τον παικτών-μαθητευόμενων, ώστε να γνωρίσουν-εφαρμόσουν στρατηγικές νοερών
υπολογισμών με ευχάριστο τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για την διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης, αναπτύξαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
επαυξημένης πραγματικότητας. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού απαιτούνται 4 tablets
(clients), 1 φορητός υπολογιστής (server) ο οποίος φροντίζει για τον συγχρονισμό των
συσκευών και την αποθήκευση των πληροφοριών του παιχνιδιού και 1 router ασύρματης
δικτύωσης το οποίο φροντίζει για την επικοινωνία μεταξύ των clients και του server μέσω
τοπικού ασύρματου δικτύου.

Σχήμα 1. Στιγμιότυπο Παιχνιδιού

Σχήμα 2: Ταμπλό

Το παιχνίδι παίζεται από 2 έως 4 άτομα (Σχήμα 1). Οι παίκτες κάθονται περιμετρικά ενός
τραπεζιού στη μέση του οποίου υπάρχει ένα ταμπλό και 30 κάρτες προβλημάτων. Το
ταμπλό (Σχήμα 2) αποτελείται από 24 θέσεις εκ των οποίων οι 18 αφορούν κάρτες
προβλημάτων και οι 6 ειδικές θέσεις. Οι κάρτες προβλημάτων περιγράφουν το περιβάλλον
μέσα στο οποίο γίνεται η δραστηριότητα υπολογισμού, δίνουν οδηγίες και παρουσιάζουν το
μαθηματικό πρόβλημα στους παίκτες. Στις ειδικές θέσεις ο παίκτης είτε χάνει τη σειρά του,
είτε ξαναπαίζει ή αποφασίζει σε ποια θέση κάρτας θα τοποθετήσει το πιόνι του. Το παιχνίδι
υποστηρίζει 3 είδη δραστηριοτήτων:
Δραστηριότητα «Πάρτα Όλα»: Αρχικά
ο παίκτης ενημερώνεται για τα χρήματα
που έχει στο πορτοφόλι του. Στη συνέχεια,
πρέπει να αγοράσει όσο το δυνατόν
περισσότερα προϊόντα χωρίς όμως να
ξεπεράσει το ποσό του πορτοφολιού. Σε
κάθε
επίπεδο
παρουσιάζονται
διαφορετικά προϊόντα με διαφορετικές
τιμές.
Σχήμα 3: Δραστηριότητα «Πάρτα όλα»
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Δραστηριότητα «Μικρό Πορτοφόλι»:
Η κάρτα προβλήματος ορίζει ποια
στρατηγική νοερών υπολογισμών θα
πρέπει να χρησιμοποιήσει ο παίκτης κατά
τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ο
παίκτης πρέπει να αγοράσει ένα
συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων. Στη
συνέχεια η εφαρμογή εμφανίζει τα
χρήματα που έχει στο πορτοφόλι του. Ο
παίκτης πρέπει να αποφασίσει αν τα
χρήματα του φτάνουν ή όχι.
Δραστηριότητα «ΑΤΜ»: Στον παίκτη
παρουσιάζεται ένα περιβάλλον ΑΤΜ, στο
οποίο εμφανίζεται το διαθέσιμο προς
ανάληψη ποσό. Ο παίκτης, πρέπει να
βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα
χρησιμοποιώντας
χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ. Στην
περίπτωση που υπάρχουν δύο ή
περισσότεροι τρόποι επίλυσης, ο παίκτης
θα πρέπει να προτιμήσει το συνδυασμό με
τα λιγότερα χαρτονομίσματα.
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Σχήμα 4. Δραστηριότητα Μικρό πορτοφόλι

Σχήμα 5. Δραστηριότητα ΑΤΜ
Ο κάθε παίκτης χρησιμοποιεί τη δική του κινητή συσκευή (tablet) την οποία χρησιμοποιεί
για να αλληλοεπιδράσει με το παιχνίδι. Σε κάθε παίκτη πριν την έναρξη του παιχνιδιού
μοιράζονται ένα πιόνι και βραβεία ίδιου χρώματος καθώς και ένα βοηθητικό φυλλάδιο για
τις στρατηγικές το οποίο οι παίκτες μπορούν να συμβουλευτούν κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού.
Πριν την έναρξη του παιχνιδιού δίνεται κάποιος χρόνος στους παίκτες ώστε να
συζητήσουν τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών και στη συνέχεια ξεκινά το επιτραπέζιο
παιχνίδι. Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, ένας παίκτης ρίχνει το ζάρι και μετακινεί το πιόνι
του πάνω στο ταμπλό. Το πιόνι του κάθε παίκτη μπορεί να βρεθεί σε θέση κάρτας ή ειδική
θέση. Στις θέσεις κάρτας, ανάλογα με το χρώμα στο οποίο βρίσκεται το πιόνι του, ο παίκτης
σηκώνει μια κάρτα προβλήματος ίδιου χρώματος. Ο παίκτης που σήκωσε την κάρτα
διαβάζει δυνατά το περιεχόμενό της και χρησιμοποιεί το τάμπλετ του για να επιλέξει την
αντίστοιχη δραστηριότητα. Στη συνέχεια όλοι οι παίκτες σηκώνουν τα τάμπλετ τους, και
σκανάρουν τους marker που βρίσκονται μπροστά τους ώστε να ανακαλύψουν προϊόντα ή
να εμφανιστεί το ΑΤΜ. Η κίνηση της συσκευής (tablet) προσομοιάζει την κίνηση που θα
είχαν οι παίκτες στα πραγματικά ράφια ενός σουπερ μαρκετ ή ενός καταστήματος,
μετατοπίζοντας την εστίαση σε διαφορετικά προϊόντα και τιμές. Ο κάθε παίκτης
αλληλεπιδρά με το επαυξημένο περιεχόμενο της οθόνης, υπολογίζοντας παράλληλα με
νοερό τρόπο τα αθροίσματα που είναι απαραίτητα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με
την ολοκλήρωση του επιπέδου, σε κάθε παίκτη παρουσιάζεται οθόνη ανατροφοδότησης η
οποία παρουσιάζει τα τυχόν λάθη που έγιναν. Στη συνέχεια ο κάθε παίκτης καλείται να
καταγράψει στη ταμπλέτα τη νοερή στρατηγική που χρησιμοποίησε για τους υπολογισμούς
του. Όταν όλοι οι παίκτες ολοκληρώσουν το επίπεδο, ενημερώνεται ο πίνακας βαθμολογίας
και εμφανίζονται στα τάμπλετ όλων των παικτών οι βαθμοί που συγκεντρώθηκαν στο
συγκεκριμένο επίπεδο καθώς και οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι υπόλοιποι παίκτες.
Με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο ανατροφοδότησης το οποίο βοηθά τους
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παίκτες να εντοπίσουν ποια στρατηγική χρησιμοποίησε ο νικητής
τοποθετεί ένα από τα «βραβεία» του, στην αντίστοιχη θέση του
συνεχίζεται με τον ρίξιμο του ζαριού από τον επόμενο παίκτη. Το
όταν τελειώσουν και οι 30 κάρτες προβλήματος, ενώ νικητής
μεγαλύτερη βαθμολογία.

του επιπέδου. Ο νικητής
ταμπλό και το παιχνίδι
παιχνίδι ολοκληρώνεται
είναι ο παίκτης με τη

Σχήμα 6. Διάγραμμα Ροής Εφαρμογής

Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Το επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας δοκιμάστηκε με 64 φοιτητές ενός
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 51 ήταν γυναίκες και 13
άνδρες. Οι φοιτητές είχαν γνωρίσει τους νοερούς υπολογισμούς σε μάθημα Διδακτικής των
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Μαθηματικών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 18 ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και κάθε
ομάδα έπαιζε το παιχνίδι για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

Διαδικασία
Με το τέλος του παιχνιδιού οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο το
οποίο αποτελούνταν από 3 τμήματα. Το πρώτο τμήμα δημιουργήθηκε για να αξιολογηθεί η
ικανοποίηση που προκάλεσε η συμμετοχή στο παιχνίδι και αποτελούταν από 20 ερωτήσεις
σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (1-Διαφωνώ έως 5-Συμφωνω) (π.χ. το παιχνίδι με τους
νοερούς υπολογισμούς ήταν ευχάριστο).
Στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου, διερευνήσαμε τη συμβολή των στοιχείων του
παιχνιδιού (ταμπλό, εφαρμογή, κάρτα στρατηγικών κτλ) σε γνωστικό επίπεδο και σε
επίπεδο κινητοποίησης των χρηστών. Οι παίκτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις
χρησιμοποιώντας επίσης μια πενταβάθμια κλίμακα Likert (π.χ. ποιο από τα παρακάτω
στοιχεία του παιχνιδιού θεωρείτε πως συνεισέφεραν ώστε να γίνει αυτό το παιχνίδι
ενδιαφέρον)
Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου κατασκευάστηκε με στόχο να εντοπίσουμε την
πορεία ικανοποίησης καθώς και την γνωστική προσπάθεια που κατέβαλε ο κάθε παίκτης
κατά τις διαφορετικές φάσεις του παιχνιδιού. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον
μέτρα τα οποία όμως δεν παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη εργασία.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου από τους φοιτητές (πίνακας 2) αποκάλυψαν την
ιδιαίτερη ικανοποίηση των παικτών από την συμμετοχή τους στο επιτραπέζιο παιχνίδι
επαυξημένης πραγματικότητας. Η πλειοψηφία των παικτών δήλωσε ότι το παιχνίδι ήταν
ιδιαίτερα ευχάριστο (M=4.78 ,SD=0.519), ενδιαφέρον (M=4.81, SD=0.467) και πρωτότυπο
(M=4.8, SD=0.510). Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ένιωθαν ότι έπαιζαν
πραγματικό παιχνίδι (M=4.5, SD=0.777) και ότι θα επέλεγαν να ξαναπαίξουν το
συγκεκριμένο παιχνίδι (M=4.7, SD=0.728). Αντίστοιχα, οι παίκτες δήλωσαν την
ικανοποίηση τους ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία προκλήθηκαν από το
παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας, αφού η πλειοψηφία θεωρεί ότι μέσω του
παιχνιδιού κατανόησε καλύτερα τους νοερούς υπολογισμούς (M=4.05, SD=0,862) και
εξοικειώθηκε περισσότερο με τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών και τις ονομασίες τους
(M=4.00, SD=0.943). Ως προς την εκπαιδευτική χρησιμότητα του παιχνιδιού οι περισσότεροι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι η χρήση του παιχνιδιού θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση
των νοερών υπολογισμών (Μ=4.41, SD=0.684). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου είναι κάθε άλλο από προφανή ή αναμενόμενα αν
αναλογιστούμε ότι οι συμμετέχοντες ήταν προπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος
και έκαναν επαναλαμβανόμενες νοερές μαθηματικές πράξεις σε όλη τη διάρκεια του
παιχνιδιού, δηλαδή για 90 συνεχόμενα λεπτά.
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου το οποίο αφορούσε την καταγραφή των
στοιχείων του παιχνιδιού που συνεισέφεραν ώστε να γίνει το παιχνίδι ενδιαφέρον (Πίνακας
3), σύμφωνα με τις απαντήσεις της πλειοψηφίας συμμετεχόντων, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο
του παιχνιδιού είναι η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (M=4.66, SD=0.648). Το
δεύτερο πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η βαθμολογία (M=4.20, SD=1.157) ενώ στην τρίτη
θέση βρίσκεται το ταμπλό του παιχνιδιού (Μ=4.19, SD=0.920). Το αποτέλεσμα αυτό είναι
ιδιαίτερα θετικό και επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας ότι ο συνδυασμός ενός παιγνιώδους
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περιβάλλοντος με μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας θα προκαλούσε το
ενδιαφέρον των χρηστών και θα έκανε πιο ελκυστική τη διαδικασία μάθησης.
Πίνακας 2 – Περιγραφική Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Ερωτήσεις

M.O.

T.A.

Το παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς ήταν ευχάριστο

4,78

0,519

Το παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς ήταν ενδιαφέρον

4,81

0,467

Το παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς ήταν πρωτότυπο

4,80

0,510

Το παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς δεν ήταν καλά δομημένο

1,36

0,515

3,69

0,852

4,05

0,862

4,00

0,943

4,50

0,777

1,53

0,776

4,34

0,895

1,28

0,745

4,67

0,798

1,64

0,982

1,34

0,648

4,41

0,684

4,45

0,688

Η εφαρμογή ήταν εύκολη στην χρήση της

4,42

0,730

Η οπτική αναγνώριση των εικόνων (trackers) ήταν εύκολη

4,38

0,766

Η διαδικασία εκμάθησης του παιχνιδιού ήταν αρκετά εύκολη

4,28

0,826

4,70

0,728

Το παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς ήταν έντονο γνωστικά. Με
προκάλεσε να σκεφτώ πολύ
Θεωρώ ότι συμμετέχοντας στο παιχνίδι κατανόησα καλύτερα τους νοερούς
υπολογισμούς
Συμμετέχοντας στο παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς εξοικειώθηκα
περισσότερο με τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών και τις ονομασίες τους
Είχα την αίσθηση ότι έπαιζα πραγματικό παιχνίδι
Το παιχνίδι με τους νοερούς
κατανόηση/γνώσεις για τις στρατηγικές

δε

μου

προσέφερε

επιπλέον

Το παιχνίδι είχε σαφείς κανόνες και ήταν καλά δομημένο
Οι υπεύθυνοι της διαδικασίας, μου προκαλούσαν άγχος ζητώντας μου να
μιλήσω όταν δεν το ήθελα
Οι υπεύθυνοι της διαδικασίας βοήθησαν στη δημιουργία ενός ευχάριστου
κλίματος καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
Το γεγονός πως η διαδικασία καταγραφόταν από κάμερα μου προκαλούσε
άγχος
Θεωρώ ότι η ύπαρξη της κάμερας επηρέασε σημαντικά την απόδοσή μου
Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση
των νοερών υπολογισμών
Πιστεύω ότι το σύστημα αυτό είναι χρήσιμο για την κατανόηση των
στρατηγικών νοερών υπολογισμών

Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι με τους νοερούς υπολογισμούς κάποια
στιγμή

Πίνακας 1 - Συνεισφορά στοιχείων παιχνιδιού ως προς το ενδιαφέρον
Μέση Τιμή

Τυπική Απόκλιση

Εφαρμογή (εικονικά προϊόντα)

4,66

,648

Βαθμολογία

4,20

1,157

Ταμπλό

4,19

,920

Κάρτες προβλημάτων

4,17

,925

Κάρτες στρατηγικών

4,13

,968
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Ζάρια (τυχαιότητα θέσεων)

3,72

1,171

Πιόνια

3,45

1,234

Οι φοιτητές έδωσαν θετικές αξιολογήσεις και στο 3 ο τμήμα του ερωτηματολογίου που
σχετίζεται με την εξέλιξη της εμπειρίας τους στο παιχνίδι. Αρχικά οι συμμετέχοντες
κατέγραψαν μέτρια ικανοποίηση η οποία με την πάροδο του παιχνιδιού αυξήθηκε και
τελικά σταθεροποιήθηκε σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Πιο
αναλυτικά, στο στάδιο της εισαγωγής του παιχνιδιού, η ικανοποίηση βρίσκεται λίγο κάτω
του μετρίου (Μ=2.94, SD=1.489), στάση που επαναλαμβάνεται στη φάση μελέτης των
στρατηγικών (M=2.92, SD=1.336). Με την έναρξη του παιχνιδιού στην 1η ζαριά (Μ=3.22,
SD=1.170) παρατηρείται αύξηση της ικανοποίησης η οποία συνεχίζει αυξητικά στην 5η
(Μ=3.58, SD=1.001), στην 10η (Μ=4.05, SD=0.906) και στην 15η ζαριά (Μ=4.28, SD=0.819)
οπότε και σταθεροποιείται ο δείκτης σε υψηλά επίπεδα. Στην 20 η ζαριά (Μ=4.23, SD=0.819)
έως και το τέλος του παιχνιδιού (Μ=4.22, SD=1.266) η ικανοποίηση των χρηστών παραμένει
σε υψηλά επίπεδα.
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Γνωστική
Προσπάθεια
Ικανοποίηση

Εικόνα 7 - Γραφική παράσταση Ικανοποίησης, Γνωστικής Προσπάθειας

Αντίστοιχα θετικές είναι και οι αξιολογήσεις των φοιτητών στο επίπεδο της γνωστικής
προσπάθειας που κατέβαλαν. Πιο αναλυτικά, η γνωστική προσπάθεια των χρηστών
(Εικόνα 7) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην εισαγωγή της δραστηριότητας (M=2.45,
SD=1.522). Η γνωστική προσπάθεια αυξάνεται σταδιακά ξεκινώντας από τη φάση μελέτης
στρατηγικών (Μ=3.19, SD=1.281) και συνεχίζοντας την αυξητική της πορεία στις φάσεις της
1ης ζαριάς (Μ=3.32, SD=1.229), της 5ης ζαριάς (M=3.52, SD=1.030), της 10ης ζαριάς (M=3.76,
SD=1.019) και της 15ης ζαριάς (M=3.93, SD=0.964) οπότε και σταθεροποιείται. Στην 20η ζαριά
(M=3.92, SD=0.996) και στο τέλος του παιχνιδιού (Μ=3.78, SD=1.253) οι παίχτες συνεχίζουν
να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ικανοποίηση και η γνωστική προσπάθεια αυξάνονται
με την πάροδο του χρόνου και έχουμε τις μέγιστες τιμές προς το τέλος του παιχνιδιού. Το
γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυνατότητα αντίστοιχων παιχνιδιών να εμπλέξουν τους
μαθητευόμενους για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην εξάσκηση μαθηματικών πράξεων
διατηρώντας υψηλό το ενδιαφέρον και τη γνωστική προσπάθεια.
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Συμπεράσματα
Στόχος των επιτραπέζιων παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας είναι να
συνδυάσουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τα κλασσικά επιτραπέζια και ηλεκτρονικά
παιχνίδια με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η επαυξημένη πραγματικότητα. Τα
ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από το πείραμα συνηγορούν σε αυτόν τον ισχυρισμό
αφού αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας, αύξησε το βαθμό
δέσμευσης και κινητοποίησε τους παίκτες να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια για
μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα αμιγώς εκπαιδευτικό παιχνίδι με μαθητικές πράξεις. Άξιο
αναφοράς είναι το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου και σε συνολική διάρκεια
παιχνιδιού 1 ώρας και 30 λεπτών, η μέγιστη ικανοποίησή τους επιτεύχθηκε λίγο πριν το
τέλος του παιχνιδιού και μετά από 90 λεπτά επαναλαμβανόμενων νοερών υπολογισμών.
Αυτό είναι επίσης μια ένδειξη για την εμπειρία της παιγνιοποίησης που φαίνεται ότι ήταν
αυθεντική.
Για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και της εκπαιδευτικής χρησιμότητας του
παιχνιδιού θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις:
 Το παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας θα μπορούσε μελλοντικά να υποστηρίζει
παράλληλες συνεδρίες: Θεωρούμε ότι η υποστήριξη ενός σημαντικού αριθμού
ταυτόχρονων ομάδων παιχνιδιού θα βελτίωνε ακόμα περισσότερο τα ήδη πολύ θετικά
αποτελέσματα και θα καθιστούσε πιο εφικτό το να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι μέσα σε
μια τάξη σχολείου. Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο λόγω του
περιορισμένου αριθμού παικτών που υποστηρίζει η εφαρμογή και της ανάγκης
πραγματοποίησης επαναλαμβανόμενων συνεδριών.
 Συνεργατικές δραστηριότητες: Μια ακόμα βελτίωση θα ήταν η υλοποίηση και
εισαγωγή περισσότερων συνεργατικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο
έπακρο οι δυνατότητες που μας παρέχουν οι τεχνολογίες του διάχυτου υπολογισμού σε
συνδυασμό με το κοινωνικό χαρακτήρα των επιτραπέζιων παιχνιδιών.
 Δυνατότητα παροχής βελτιωμένων στοιχείων ανάδρασης και ανατροφοδότησης:
Μια σημαντική βελτίωση θα ήταν η παροχή πιο αναλυτικών οπτικών αναδράσεων με
σχεδιοκινήσεις οι οποίες θα οπτικοποιούσαν τις στρατηγικές και θα βοηθούσαν
περισσότερο στη κατανόησή τους
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Περίληψη
Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη χρήση ενός τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος
πολλών χρηστών για την διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της μεσογειακής
φώκιας. Το περιβάλλον στηρίχθηκε στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού Opensimulator. Ομάδα
στόχος ήταν μαθητές της Στ΄ τάξης. Για να εξεταστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξήντα μαθητές
δημοτικού σχολείου στη Ρόδο χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα διδάχθηκε συμβατικά, στη
δεύτερη ομάδα η διδασκαλία ήταν τεχνολογικά εμπλουτισμένη και η τρίτη ομάδα χρησιμοποίησε το
εικονικό περιβάλλον. Το γνωστικό υλικό σε όλες τις ομάδες ήταν το ίδιο. Ερευνητικά δεδομένα
συλλέχθηκαν με pre- και delayed post-tests και με ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του
περιβάλλοντος από τους μαθητές. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν το εικονικό
περιβάλλον είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες. Επιπρόσθετα, οι μαθητές εξέφρασαν
ιδιαίτερα θετική άποψη για αυτό, τονίζοντας το στοιχείο της διασκέδασης. Από την άλλη πλευρά,
αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα χρήσης. Τα αποτελέσματα οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω
διερεύνησης του θέματος.
Λέξεις κλειδιά: εποικοδομητισμός, Μεσογειακή φώκια, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τρισδιάστατα
εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, Opensimulator

Εισαγωγή
Σχεδόν καθημερινά βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με διάφορα
περιβαλλοντικά ζητήματα και ως πολίτες αναμένεται να τα κατανοούμε και να
συμμετέχουμε στη δημόσια συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτά, μιας και αφορούν το
παρόν και το μέλλον μας. Στο κομμάτι των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων που
αναζητούν λύσεις ανήκει και το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητας και κατά
συνέπεια της διατήρησης των ειδών, που εξαφανίζονται με ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας της
ανθρώπινης παρέμβασης. Σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των πολιτών για την ενεργό
συμμετοχή σε τέτοια θέματα παίζει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ).
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει έντονη ανάγκη αλλαγών και ενσωμάτωσης νέων μεθόδων
διδασκαλίας και εργαλείων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, η
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική
διαδικασία θεωρείται αυτονόητη. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν τη χρήση των ΤΠΕ στην
ΠΕ/ΕΑΑ (Vining, 2003). Η εικονική πραγματικότητα (ΕΠ), ως μια σύγχρονη τεχνολογία,
χρησιμοποιείται ευρέως στις θετικές αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες (Pan, Cheok, Yanh,
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 492-503, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Zhu, & Shi, 2006). Μάλιστα, η χρήση της ΕΠ στην ΠΕ/ΕΑΑ, φαίνεται να έχει πολλαπλά
οφέλη (ενδεικτικά, Dillahunt, Becker, Mankoff, & Kraut, 2008; Jacobson, Militello, & Baveye,
2009). Η θετική επίδραση των εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, εκτός από την
απόκτηση γνώσεων, εκτείνεται και στο κομμάτι των στάσεων, των αξιών και των δεξιοτήτων
(Quinn & Lyons, 2013; Okada, Yamada, Tarumi, Yoshida, & Moriya, 2003), κάτι πολύ
χρήσιμο στην ΠΕ/ΕΑΑ.
Ένα είδος που απειλείται σήμερα με εξαφάνιση είναι η μεσογειακή φώκια Monachus
Monachus. Οι θάλασσες της χώρας μας φιλοξενούν περίπου το 50% του παγκόσμιου
πληθυσμού της. Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εικονικού κόσμου με θέμα την προστασία
και τη διάσωσή της θα είχε ερευνητικό ενδιαφέρον, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι
υπάρχουσες εκπαιδευτικές δράσεις απαιτούν τη φυσική παρουσία, ενώ το διαθέσιμο
εκπαιδευτικό υλικό εξαντλείται σε μερικά παραδοσιακά ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες,
καθώς επίσης και σε ιστοσελίδες για την προστασία του είδους.
Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η ΕΠ και
συγκεκριμένα μία παραλλαγή της, αυτή των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων
πολλών χρηστών (ΕΠΠΧ), μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία
αλλά και τους τρόπους προστασίας της μεσογειακής φώκιας. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά
ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: (α) εάν ένα ΕΠΠΧ επιτυγχάνει καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες μορφές διδασκαλίας είτε τεχνολογικά εμπλουτισμένες
είτε συμβατικές και (β) εάν και ποια στοιχεία του ήταν αυτά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση-Η μεσογειακή φώκια
Μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι η ΠΕ/ΕΑΑ, έτσι όπως εντάσσεται στα ελληνικά προγράμματα
σπουδών, έχει πετύχει την ευαισθητοποίηση και μερικώς την απόκτηση γνώσεων. Οι πιο
δύσκολοι στόχοι, όπως η ανάπτυξη διεπιστημονικής, συστημικής και κριτικής σκέψης,
στάσεων και αξιών που προκύπτουν από τον στοχασμό και τη δράση, απουσιάζουν και
υφίστανται μόνο ως προθέσεις στα αναλυτικά προγράμματα (Φλογαΐτη, 2005).
Τα απειλούμενα είδη υπάγονται στο ευρύτερο ζήτημα της διατήρησης της
βιοποικιλότητας, ένα από τα βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα της αειφορίας. Λογικά, η
ΠΕ/ΕΑΑ εμπλέκεται στην ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα και μάλιστα θεωρείται
θεμελιώδες εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Jacobson, McDuff, & Monroe,
2015). Αυτό γιατί συμβάλλει στη δημιουργία θετικών στάσεων μέσω της εκπαίδευσης
(Ballouard Brischoux, & Bonnet, 2011). Ένα από τα πιο σπάνια και εξαιρετικά απειλούμενα
είδη είναι η μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus. Περίπου ο μισός πληθυσμός του
είδους (περίπου 300 άτομα) κατοικούν στην Ελλάδα. Οι λόγοι που οδήγησαν το είδος σε
αυτή τη θέση είναι πολλοί με κυριότερους τους (Murphy et al., 2012): (α) ηθελημένη
θανάτωση από τους επαγγελματίες αλιείς, (β) τυχαία εμπλοκή στα αλιευτικά εργαλεία και ο
πνιγμός, (γ) επέκταση της ανθρώπινης δραστηριότητας, (δ) υπεραλίευση και η παράνομη
αλιεία, (ε) ακραία καιρικά φαινόμενα που απειλούν τα νεογέννητα, (ε) θνησιμότητα από
κάποια επιδημία ή από φυσικά εμφανιζόμενες βιοτοξίνες και (στ) ρύπανση του
περιβάλλοντος.
Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού έχουν δημιουργηθεί διάφορα
έντυπα ενημέρωσης, αλλά και ενημερωτικά διαφημιστικά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο
και το Διαδίκτυο. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε
επιλεγμένες ομάδες ανθρώπων που σχετίζονται με τη θάλασσα, για το πως να
ανταποκρίνονται σε επείγοντα περιστατικά όπου φώκιες χρειάζονται βοήθεια ή όταν
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βρίσκονται νεκρές (MOm, 2012). Στο κομμάτι της ΠΕ/ΕΑΑ υλοποιούνται διάφορα
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Notarbartolo di Sciara et al., 2009) που
στοχεύουν στη γνωριμία με τη φώκια και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων. Έτσι, τα παιδιά,
αργότερα, ως ενεργοί πολίτες, θα συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος της χώρας (Mom, 2012). Όμως, κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση, δεν
στάθηκε δυνατόν να βρεθούν εφαρμογές της ΕΠ ή ΕΠΠΧ που να αφορούν τη μεσογειακή
φώκια, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών στην εκπαίδευση
Οι Pan, Cheok, Yang, Zhu και Shi (2006) ορίζουν την ΕΠ ως τη χρήση γραφικών από
υπολογιστές και άλλων συσκευών, που παρέχουν τη δυνατότητα της εμβύθισης εντός ενός
διαδραστικού, τρισδιάστατου, εικονικού κόσμου. Οι Mikropoulos και Natsis (2011),
εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές χρήσεις της ΕΠ, ορίζουν το εκπαιδευτικό εικονικό
περιβάλλον ως ένα περιβάλλον που βασίζεται σε συγκεκριμένο παιδαγωγικό μοντέλο, που
ενσωματώνει ή υποδεικνύει ένα ή περισσότερα διδακτικά αντικείμενα και παρέχει εμπειρίες
στον χρήστη που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να βιώσει στον πραγματικό κόσμο,
έχοντας ως απόρροια συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ως τεχνολογία, η ΕΠ, χρησιμοποιείται ευρέως στα μαθηματικά και τη φυσική, την
αρχιτεκτονική, την ιατρική και γενικά σε τομείς που αφορούν τη μελέτη των φυσικών
φαινομένων (ενδεικτικά, Schneps, Ruel, Sonnert, Dussault, Griffin, & Sadler, 2014). Από την
άλλη, αποτελεί πρόκληση για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, μιας και αυτές
αναφέρονται σε πιο γενικές και αφηρημένες ιδέες και καταστάσεις (Mikropoulos & Natsis,
2011). Υπάρχει μία σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ΕΠ ένα
ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο:
 Σε αντίθεση με τη δισδιάστατη απεικόνιση, ένας μαθητής που βλέπει μια
τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος έχει μια πιο ρεαλιστική εικόνα. Με
αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί αντίστοιχα και πολλές διαφορετικές γνωστικές
αναπαραστάσεις του ίδιου αντικειμένου. Οι Dede, Salzman, Loftin και Sprague
(1999) υποστήριξαν ότι για το λόγο αυτό, οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις
διευκολύνουν την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων νοητικών μοντέλων σε σχέση με τις
δισδιάστατες.
 Σε αντίθεση με την προγραμματισμένη διάδραση (παθητικός ρόλος), ο μαθητής έχει
τον έλεγχο πάνω στο τι θα δει ή θα επισκεφτεί στον κόσμο. Αυτό του προσδίδει
ενεργό ρόλο που κυμαίνεται από τη δυνατότητα απλής πλοήγησης στον εικονικό
κόσμο με πλήρη ελευθερία, μέχρι τη δυνατότητα μεταβολής του εικονικού
περιβάλλοντος (Pan et al., 2006).
 Η μάθηση στην καθημερινότητα του ατόμου συμβαίνει με εμπειρίες πρώτου
προσώπου, δηλαδή υποκειμενικές εμπειρίες που είναι στην ουσία η προσωπική του
αντίληψη και κατανόηση του κόσμου (Φωκίδης & Τσολακίδης, 2011). Αυτού του
είδους οι εμπειρίες προσφέρουν τον κύριο όγκο πληροφοριών από τις οποίες
μαθαίνουμε, παρόλο που η επίσημη εκπαίδευση τείνει να παρέχει εμπειρίες τρίτου
προσώπου, δηλαδή έμμεσες εμπειρίες που προέρχονται από τρίτους. Κάτι τέτοιο
ευνοεί τη σχολική αποτυχία (Okada et al., 2003). Η ΕΠ αποκτά κυρίαρχο ρόλο όταν
εμπειρίες πρώτου προσώπου δεν μπορούν να αποκτηθούν με φυσικό τρόπο, σε
περιβάλλοντα όπου δεν είναι εφικτή ή ασφαλής η φυσική παρουσία των μαθητών
(Pantelidis, 2009; Quinn & Lyons, 2013).
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Στην ΕΠ ευνοείται η ενεργητική μάθηση και η συνεχής αλληλεπίδραση με τον εικονικό
κόσμο (Pantelidis, 2009), παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα, να
εξερευνήσουν, να συνεργαστούν και να συμμετέχουν ενεργά (Mikropoulos & Natsis, 2011).
Αυτά οδηγούν σε αυξημένα κίνητρα για μάθηση (O’Neil, Wainess, & Baker, 2005) και οι
μαθητές οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση τους (Pan et al., 2006). Επειδή τα παραπάνω
συνδυάζονται με δραστηριότητες μέσα στον εικονικό κόσμο, η μαθησιακή διαδικασία
γίνεται πιο αποτελεσματική (Martin, Diaz, Sancristobal, Gil, Castro, & Peire, 2011).
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της ΕΠ, ανάλογα με το υλικό και το λογισμικό που
χρησιμοποιείται. Αυτή που ενδιαφέρει την παρούσα εργασία είναι τα τρισδιάστατα
εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών (multiuser virtual environments, ΕΠΠΧ), που,
όπως είναι εμφανές από τον όρο, επιτρέπουν την ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών χρηστών
στην ίδια προσομοίωση. Έτσι, οι αλληλεπιδράσεις είναι δυνατές όχι μόνο με τα αντικείμενα,
αλλά και μεταξύ των χρηστών. Λόγω του χαρακτήρα τους, τα ΕΕΠΧ προσφέρουν,
παράλληλα, διασκέδαση, επικοινωνία με άλλα άτομα και την ικανοποίηση των προσωπικών
ενδιαφερόντων (Meyers & Bittner, 2012).
Στην ΠΕ/ΕΑΑ τα ΕΠΠΧ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση
περιβαλλοντικών προβλημάτων, για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την
επιθυμητή περιβαλλοντική συμπεριφορά ή προσφέροντας πληροφορίες που μπορεί να
επηρεάσουν τις επιλογές ενός νεαρού ατόμου σχετικά με το πραγματικό περιβάλλον. Για
παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα να μοντελοποιηθούν θαλάσσιοι βιότοποι ώστε οι
μαθητές να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους και τις σχέσεις που
υπάρχουν σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα (Tarng, et al., 2008). Τα ΕΠΠΧ μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως για παράδειγμα στο
Quest Atlantis που αφορά το αστικό περιβάλλον (Quinn & Lyons, 2013), για την κλιματική
αλλαγή (Dillahunt et al., 2008), για τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων (Jacobson et al., 2009) και για τη διατήρηση της
ισορροπίας των οικοσυστημάτων (Okada et al., 2003).

Κατασκευή του εικονικού περιβάλλοντος και του διδακτικού υλικού
Η μεσογειακή φώκια αποφεύγει την επαφή με τον άνθρωπο, συνεπώς, η γνωριμία με το
φυσικό περιβάλλον της, η παρατήρηση της συμπεριφοράς της και γενικότερα η
ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω της φυσικής επαφής με το είδος είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Ο μόνος τρόπος απόκτησης γνώσεων για το θέμα είναι με έμμεσο τρόπο (βιβλία,
ενημερωτικό υλικό, κτλ.). Από την άλλη, αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα πόσο
σημαντικές είναι οι άμεσες εμπειρίες. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που μας ώθησε στη χρήση
ΕΠΠΧ στην παρούσα εργασία, έτσι ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν στο μαθησιακό
περιβάλλον έχοντας την αίσθηση της παρουσίας, όντας μέρος του ίδιου του περιβάλλοντος.
Για
την
κατασκευή
του
ΕΠΠΧ
επιλέχθηκε
το
Opensimulator
(http://opensimulator.org/). Το Opensimulator είναι, κατά βάση, ένας διακομιστής ο
οποίος διαχειρίζεται ΕΠΠΧ. Είναι ανοιχτού κώδικα και εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς από
το 2007 που έκανε την εμφάνισή του. Η κοινότητα των προγραμματιστών που συνεισφέρουν
σε αυτό αυξάνεται σημαντικά. Εντούτοις, δεν παύει να είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, που
εμφανίζει διάφορα σφάλματα. Όμως, το γεγονός ότι η ομάδα είχε αρκετή εμπειρία στη
χρήση του, ήταν καθοριστικό στοιχείο στην τελική επιλογή του. Το γενικό περίγραμμα του
εικονικού κόσμου αφορούσε τη δημιουργία ενός νησιού, το οποίο έπαιζε σημαντικό ρόλο
για τη διατήρηση της μεσογειακής φώκιας. Στο νησί, οι μαθητές μπορούσαν να επισκεφτούν
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διάφορα κτίρια ή χώρους οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες για τη βιολογία, τις απειλές και
την προστασία του είδους.
Το εικονικό νησί ήταν νοητά χωρισμένο σε δύο περιοχές. Μία περιοχή ήταν ημι-αστική,
όπου εκεί ήταν συγκεντρωμένα όλα τα κτίρια που περιείχαν το γνωστικό υλικό (εικόνες,
βίντεο, παρουσιάσεις, και ιστοσελίδες οι οποίες "άνοιγαν" εντός της εφαρμογής) και
αποτελούσε το σημείο εκκίνησης για τους μαθητές (Εικόνα 1). Η άλλη περιοχή
αναπαριστούσε τον οικότοπο του είδους (υποθαλάσσια περιοχή, παραλίες, σπηλιές). Στην
ίδια περιοχή αναπαριστάνονταν οι ανθρωπογενείς κίνδυνοι (εμπλοκή σε αλιευτικά
εργαλεία, ρύπανση του περιβάλλοντος), αλλά και ένας χώρος επανένταξης και ένας χώρος
μελέτης του είδους από επιστήμονες (Εικόνα 2). Κατά την κατασκευή ιδιαίτερη προσοχή
δόθηκε στη ρεαλιστική και λεπτομερή αναπαράσταση και των δύο χώρων. Προσοχή επίσης
δόθηκε στο να μην υπερφορτωθεί το περιβάλλον με πολλά τρισδιάστατα αντικείμενα, γιατί
σε μία τέτοια περίπτωση θα απαιτούνταν ισχυροί υπολογιστές, κάτι που δεν ισχύει για τα
περισσότερα δημοτικά σχολεία.

Σχήμα 1. Στιγμιότυπο από την ημι-αστική περιοχή του εικονικού νησιού

Σχήμα 2. Στιγμιότυπο από τον οικότοπο της μεσογειακής φώκιας
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Πέρα από τα απλά προγραμματιστικά στοιχεία (scripts) που υλοποιούσαν βασικές
αλληλεπιδράσεις (ενδεικτικά, εκκίνηση και τερματισμός βίντεο, άνοιγμα-κλείσιμο πορτών),
αποφασίστηκε να προστεθούν και πιο περίπλοκα scripts για να αυξηθεί ο ρεαλισμός του
εικονικού χώρου. Για παράδειγμα, προστέθηκαν "επιστήμονες" που εκτελούσαν τις εργασίες
παρατήρησης και καταγραφής στοιχείων για τις φώκιες, καθώς και τις ενέργειες
επανένταξής τους στο φυσικό περιβάλλον. Κατά βάση, επρόκειτο για Non-PlayableCharacters (NPCs), δηλαδή χαρακτήρες προγραμματισμένους να εκτελούν συγκεκριμένες
κινήσεις και να συνομιλούν μεταξύ τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η κατασκευή της εφαρμογής, από την αρχική σύλληψη ως τον τελικό έλεγχό
της, διήρκησε περίπου τρεις μήνες.
Το γνωστικό υλικό που περιείχε η εφαρμογή χωρίστηκε σε συγκεκριμένες
ενότητες/εκπαιδευτικά σενάρια:
 Ενότητα 1: Τα παιδιά περιηγούνται στην παραλία, όπου συναντούν μία μικρή φώκια
η οποία έχει παρασυρθεί στην ακτή. NPCs, που θα παριστάνουν άτομα από το
λιμενικό, έναν κτηνίατρο και έναν αστυνομικό, συζητούν τι θα πρέπει να κάνουν για
την διάσωσή της. Ο κτηνίατρος οδηγεί τα παιδιά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο
για να ενημερωθούν σχετικά.
 Ενότητα 2: Οι μαθητές επισκέπτονται το μουσείο για να μάθουν για τη βιολογία της
μεσογειακής φώκιας και επιπλέον για ποιους λόγους κινδυνεύει και ποιες είναι οι
λύσεις που προτείνονται από τους επιστήμονες, μέσω κειμένων, ιστοσελίδων, εικόνων
και βίντεο.
 Ενότητα 3: Οι μαθητές ακολουθούν τους επιστήμονες σε μία από τις περιοχές του
νησιού που ξεκουράζεται και αναπαράγεται η μεσογειακή φώκια για να
παρακολουθήσουν πώς γίνεται η παρατήρηση αλλά και η καταγραφή των
γεννήσεων. Σε κοντινό χώρο μπορούν να δουν σχετικά βίντεο.
 Ενότητα 4: Ξεκινώντας από το λιμάνι του νησιού και στην πορεία τους για το σημείο
επανένταξης, οι μαθητές συναντούν μία εγκαταλελειμμένη σπηλιά λόγω της
ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή. Επιπλέον, κατά την πορεία τους,
παρατηρούν τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ λίγο πιο πέρα βλέπουν
στατικά δίχτυα ψαράδων στα οποία βρίσκεται μία νεκρή φώκια. Επίσης, βλέπουν
αλιευτικά σκάφη με τα οποία υπονοείται η υπεραλίευση της περιοχής και μία φώκια
που έχει θανατωθεί ηθελημένα. Στη συνέχεια, οι μαθητές φτάνουν στο σημείο που
πρόκειται να επανενταχθεί το ζώο και παρακολουθούν την επανένταξη που
εκτελείται από NPCs, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο από
πραγματικό περιστατικό.
 Το θεωρητικό πλαίσιο διδασκαλίας, με βάση όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη
ενότητα, το παρείχε ο εποικοδομητισμός. Πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά στα ΕΠΠΧ
προκρίνονται συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας (Pan et al., 2006). Ως εκ τούτου, ο
ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός, ενώ υπήρχε συνεργασία μεταξύ των
μαθητών τόσο εντός όσο και εκτός του εικονικού κόσμου, με διδακτικές στρατηγικές
για την παροχή αυθεντικών καταστάσεων. Έτσι, το διδακτικό σχήμα προσαρμόστηκε
ανάλογα. Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές του σχολικού
εργαστηρίου, ήταν ελεύθεροι να περιηγηθούν και να συνεργαστούν με τους
συμμαθητές τους, που επίσης θα ήταν παρόντες στον εικονικό χώρο. Ο εκπαιδευτικός
θα παρείχε υποστήριξη σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων και θα έδινε
τις αναγκαίες εξηγήσεις αν κάποιο σημείο της εφαρμογής προβλημάτιζε τους
μαθητές. Επιπλέον, εργασίες και δραστηριότητες υπήρχαν και εκτός του εικονικού
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κόσμου, στην τάξη. Όπως και οι δραστηριότητες εντός του εικονικού κόσμου, θα
εκτελούνταν συνεργατικά, με τον εκπαιδευτικό, και πάλι, να έχει καθοδηγητικό
ρόλο. Έτσι, έγινε συγγραφή και αυτής της ομάδας δραστηριοτήτων και εργασιών,
σύμφωνα με τις ενότητες που περιγράφηκαν προηγουμένως.
Τέλος, για να είναι δυνατόν να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΠΠΧ, κρίθηκε
σκόπιμο να σχεδιαστούν δύο επιπλέον μορφές διδακτικών παρεμβάσεων. Η πρώτη ήταν
καθαρά συμβατική, με τον εκπαιδευτικό να έχει τον έλεγχο της τάξης και τους μαθητές να
δουλεύουν ατομικά. Η δεύτερη στηρίχθηκε στον εποικοδομητισμό (ομαδική εργασία και
συνεργασία των μαθητών), αλλά και ήταν, ως ένα βαθμό, τεχνολογικά εμπλουτισμένη (με
παρουσιάσεις και οπτικοακουστικό υλικό). Και για τις δύο αυτές μορφές διδασκαλίας έγινε
συγγραφή του διδακτικού υλικού (και των παρουσιάσεων), που ήταν ακριβώς το ίδιο με το
διδακτικό υλικό που περιεχόταν στον εικονικό κόσμο. Οι δραστηριότητες και εργασίες που
συνόδευαν τη διδασκαλία ήταν επίσης οι ίδιες με αυτές που πραγματοποίησαν οι μαθητές
που έκαναν χρήση του ΕΠΠΧ.

Μεθοδολογία και υλοποίηση της έρευνας
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, δημιουργήθηκαν τρεις διδακτικές
μέθοδοι με το ίδιο ακριβώς γνωστικό αντικείμενο, όπως επίσης και με κοινές εργασίες και
δραστηριότητες. Έτσι, ήταν απαραίτητο να δημιουργηθούν τρεις διαφορετικές ομάδες
μαθητών. Η Ομάδα 0 διδάχθηκε συμβατικά, στην Ομάδα 1 οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά
και η Ομάδα 2 χρησιμοποίησε τον εικονικό κόσμο. Εφόσον στο ΕΠΠΧ υλοποιούνταν
τέσσερα διδακτικά σενάρια, αποφασίστηκε να συγκροτούν από μία διδακτική ενότητα
διάρκειας δύο διδακτικών ωρών η καθεμία. Η προαναφερθείσα διαδικασία είχε ως σκοπό
να διερευνήσει: (α) το κατά πόσο η χρήση ενός ΕΠΠΧ σχετικά με τη μεσογειακή φώκια
παράγει στατιστικώς σημαντικά καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε σύγκριση είτε με μία
συμβατική διδασκαλία είτε με μία τεχνολογικά εμπλουτισμένη διδασκαλία με το ίδιο
περιεχόμενο και (β) τις απόψεις των μαθητών σχετικά με το εικονικό περιβάλλον και, κατ'
επέκταση, ποια στοιχεία του ήταν αυτά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Για την αξιολόγηση των γνωστικών αποτελεσμάτων και των τριών μεθόδων
κατασκευάστηκαν δύο φύλλα αξιολόγησης που περιείχαν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών,
συμπλήρωσης κενών, αντιστοιχίσεων και σωστού-λάθους. Το πρώτο φύλλο αξιολόγησης
δόθηκε πριν από την έναρξη των μαθημάτων (pre-test, 20 ερωτήσεις) και είχε σκοπό να
διαπιστώσει τις πρότερες γνώσεις των μαθητών επάνω σε θέματα σχετικά με τη μεσογειακή
φώκια. Το δεύτερο φύλλο αξιολόγησης, με δομή παρόμοια με το προηγούμενο, δόθηκε
περίπου 1 μήνα μετά το πέρας των διδακτικών παρεμβάσεων (delayed post-test, 35
ερωτήσεις) και αξιολογούσε τι κατάφεραν να μάθουν οι μαθητές. Επίσης, για τη διερεύνηση
των απόψεων των μαθητών σχετικά με το ΕΠΠΧ, κατασκευάστηκε ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε 13 ερωτήσεις τύπου Likert σε πενταβάθμια κλίμακα και 4
ανοιχτού τύπου.
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τρία τμήματα της Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου στη Ρόδο, το
διάστημα 1-17 Μαρτίου και συμμετείχαν συνολικά 64 μαθητές.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξαιρέθηκαν 4 μαθητές γιατί, λόγω απουσιών, δεν
συμμετείχαν σε όλα τα μαθήματα. Έτσι, στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 60 μαθητές,
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χωρισμένοι σε 3 ομάδες των 20. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο pre- και delayed
post-test, αυτά βαθμολογήθηκαν με βάση τον αριθμό των σωστών απαντήσεων που έδωσαν
οι μαθητές. Στοιχεία για τη μέση βαθμολογία και για την τυπική απόκλιση, ανά ομάδα
συμμετεχόντων και ανά αξιολόγηση, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Αναλύσεις διασποράς μίας κατεύθυνσης (One-way ANOVA) επρόκειτο να διεξαχθούν
για να συγκριθούν οι βαθμολογίες των 3 ομάδων μαθητών στο pre- και στο post-test. Πριν
γίνει η ανάλυση, ελέγχθηκε το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή
αυτού του είδους της ανάλυσης. Διαπιστώθηκε ότι: (α) όλες οι ομάδες σε όλες τις
δραστηριότητες είχαν τον ίδιο αριθμό συμμετεχόντων (Ν = 20), (β) στη βαθμολογία του preκαι του delayed post-test δεν υπήρχαν ακραίες τιμές (outliers), (γ) τα δεδομένα σε όλες τις
δραστηριότητες είχαν κανονική κατανομή, όπως αυτό εκτιμήθηκε από Q-Q γραφήματα και
το Shapiro-Wilk test (p > .05) και (δ) η ομοιογένεια της διακύμανσης επίσης δεν
παραβιάστηκε, όπως εκτιμήθηκε από το test Levene (p > 0,05).
Πίνακας 1. Ανάλυση αποτελεσμάτων
Ομάδα μαθητών
Ομάδα 0

Ομάδα 1

Ομάδα 2

M

SD

M

SD

M

SD

Pre-test (max = 20)

6,70

2,45

4,80

3,46

4,90

2,57

Delayed post-test (max =
35)

17,55

3,07

20,60

2,85

26,25

1,80

Δεδομένου ότι πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις, ήταν δυνατή η διεξαγωγή των
αναλύσεων. Οι αναλύσεις είχαν τα εξής αποτελέσματα: (α) στο pre-test δεν υπήρχε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 3 ομάδων [F(2, 57) = 2,79, p = 0,070] και (β) στο
delayed post-test, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε είχε επίδραση στις
συνολικές βαθμολογίες των 3 ομάδων [F(2, 57) = 56,17, p < 0,001].
Post hoc συγκρίσεις χρησιμοποιώντας το Tuckey HSD test διεξήχθησαν στα πιθανά ζεύγη
στο post-test, έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ομάδων. Για το pre-test, δεν πραγματοποιήθηκαν post hoc συγκρίσεις, εφόσον δεν υπήρχε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Διαπιστώθηκε ότι η Ομάδα 2 (M =
26,25, SD = 1,80) είχε στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο από την Ομάδα 1 (M = 20.60, SD
= 2,85) όσο και από την Ομάδα 0 (M = 17,55, SD = 3,07) με p < 0,001 και στις δύο
περιπτώσεις. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η Ομάδα 1 είχε και αυτή στατιστικά σημαντική
διαφορά από την Ομάδα 0 (p = 0,007).
Στο σύνολό τους, αυτά τα αποτελέσματα προτείνουν δύο στοιχεία. Κατά πρώτον, οι 3
ομάδες είχαν το ίδιο αρχικό επίπεδο γνώσεων. Συνεπώς ό,τι διαφορές παρατηρήθηκαν στο
delayed post-test οφείλονταν στη μέθοδο διδασκαλίας. Κατά δεύτερον, φάνηκε ότι η ομάδα
που χρησιμοποίησε το ΕΠΠΧ πέτυχε στατιστικά σημαντικότερα μαθησιακά αποτελέσματα.
Έχοντας αυτά τα δεδομένα, επαληθεύεται το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας
εργασίας.
Οι μαθητές είχαν ισχυρά θετική άποψη για το εικονικό περιβάλλον (M = 4,45, SD = 0,83).
Θεώρησαν μάλιστα τον εικονικό κόσμο πολύ κοντά στον πραγματικό κι ότι ήταν παρόντες
σε ό,τι διαδραματιζόταν σε αυτόν (M = 3,95, SD = 1,05). Ανέφεραν πολλές λεπτομέρειές του
που τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ξεχώρισαν όμως η επίσκεψη στις σπηλιές για την
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καταγραφή των γεννήσεων, η φώκια που ήταν μπλεγμένη στα δίκτυα, ο κυματισμός της
θάλασσας, το ιστιοφόρο και τα κτίρια μέσα στα οποία έπαιρναν πληροφορίες. Στη μεγάλη
τους πλειοψηφία τα παιδιά δήλωσαν ότι δεν κατάλαβαν πως πέρασε η ώρα (M = 1,80, SD =
1,20) και περισσότερα από τα μισά σκέφτονταν ότι δεν έκαναν μάθημα. Τα στοιχεία της
διασκέδασης και της ευχαρίστησης ήταν ιδιαίτερα ισχυρά (M = 4,50, SD = 0,89 και M = 4,75,
SD = 0,55 αντίστοιχα) και εκφράστηκε έντονα η επιθυμία να γίνονται κι άλλα μαθήματα με
αυτόν τον τρόπο (M = 4,55, SD = 0,89). Από την άλλη πλευρά, η χρήση της εφαρμογής
φαίνεται ότι δυσκόλεψε αρκετά τους μαθητές, χωρίς όμως αυτό να συνιστά αξεπέραστο
πρόβλημα (M = 2,50, SD = 1,00). Ως σημαντικότερο πρόβλημα αναφέρθηκε ο χειρισμός του
avatar (M = 2,25, SD = 1,07), το οποίο κάποιες φορές κολλούσε στο βυθό της θάλασσας ή σε
εσωτερικούς χώρους. Δευτερεύον πρόβλημα ήταν η διακοπή επικοινωνίας των υπολογιστών
των μαθητών με τον διακομιστή που φιλοξενούσε τον εικονικό κόσμο, που είχε ως
αποτέλεσμα να τερματίζεται απότομα η εφαρμογή.

Συζήτηση
Η μελέτη είχε ως σκοπό να διερευνήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη χρήση ενός
ΕΠΠΧ για τη διδασκαλία στοιχείων για τη μεσογειακή φώκια. Το γνωστικό υλικό
παρουσιάστηκε σε τρεις ομάδες μαθητών με τρεις διαφορετικούς τρόπους, με συμβατική
διδασκαλία, με ομαδική εργασία τεχνολογικά εμπλουτισμένη και με ένα ΕΠΠΧ. Όπως
προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, και οι τρεις ομάδες ξεκίνησαν από το ίδιο
αρχικό επίπεδο γνώσεων. Από την πολύ χαμηλή βαθμολογία και των τριών ομάδων στο
pre-test συμπεραίνεται ότι οι μαθητές είχαν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τη
βιολογία, την οικολογία, την προστασία και τη διατήρηση της μεσογειακής φώκιας. Δεν
είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο είδος και οι γνώσεις τους είναι πενιχρές,
όπως συμπεραίνουν άλλωστε και οι Ballouard, Brischoux και Bonnet (2011).
Με την ολοκλήρωση των διδακτικών παρεμβάσεων και οι τρεις ομάδες παρουσίασαν
βελτίωση. Όμως, η ομάδα που διδάχθηκε μέσω του ΕΠΠΧ εμφάνισε στατιστικά σημαντική
διαφορά από τις άλλες δύο, ακολουθούμενη από την ομάδα που διδάχθηκε με τεχνολογικά
εμπλουτισμένο τρόπο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:
 Η συμβατική διδασκαλία φαίνεται ότι δεν πέτυχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα,
τουλάχιστο μεταξύ των τριών ομάδων. Από μόνο του, αυτό το στοιχείο αναδεικνύει
την ανάγκη να απομακρυνθούμε από συμβατικά-παραδοσιακά διδακτικά σχήματα,
κάτι που επισημαίνεται και από άλλους ερευνητές (Rikala, Vesisenaho, & Mylläri,
2013).
 Παρατηρούμε ότι η βαθμολογία των μαθητών που συμμετείχαν στην ομάδα που
διδάχθηκε με ομαδική διδασκαλία τεχνολογικά εμπλουτισμένη, απείχε αρκετά από
τη βαθμολογία των μαθητών που χρησιμοποίησαν το ΕΠΠΧ (M = 20,60, SD = 2,85
και Μ = 26,25, SD = 1,80 αντίστοιχα). Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει την
αναγκαιότητα η τεχνολογία να μην θεωρείται απλά ένα συμπληρωματικό στοιχείο
της διδασκαλίας, αλλά ουσιαστικό μέρος της (Norris, Hossain, & Soloway, 2012).
 Τα καλά μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν τα ΕΠΠΧ στην ΠΕ/ΕΑΑ,
έχουν επισημανθεί και από άλλους ερευνητές (ενδεικτικά, Jacobson et al., 2009).
 Σε μία προσπάθεια ερμηνείας των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΕΠΠΧ,
μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
 Τα καλύτερα αποτελέσματα της διδασκαλίας μέσω του εικονικού κόσμου ίσως να
οφείλονται στην προτίμηση που δείχνουν οι μαθητές γενικότερα σε τέτοια
περιβάλλοντα, σε σχέση με άλλες εφαρμογές των ΤΠΕ, κάτι που έχει διαπιστωθεί από

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

501

τα πρώτα κιόλας βήματα της ΕΠ (Mikropoulos, Chalkidis, Katsikis, & Emvalotis,
1997).
 Η προτίμηση αυτή οφείλεται στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για
μάθηση που προκαλούν τα εικονικά περιβάλλοντα, λόγω του χαρακτήρα της άτυπης
μάθησης που προσφέρουν, όπως επισημαίνουν οι Meyers και Bittner (2012).
 Tο γεγονός ότι το ΕΠΠΧ προσομοίαζε -ως ένα βαθμό- με την πραγματικότητα, ίσως
να διευκόλυνε την πρόσκτηση γνώσεων, όπως διαπιστώνεται και σε άλλες έρευνες
(ενδεικτικά, Quinn & Lyons, 2013; Huang, et al., 2010).
 Το ΕΠΠΧ έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να έχουν εμπειρίες πρώτου προσώπου
που ήταν σχεδόν απίθανο να έχουν κάτω από άλλες συνθήκες. Οι εμπειρίες πρώτου
προσώπου φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μάθηση (Pantelidis, 2009;
Quinn & Lyons, 2013).
 Οι μαθητές, στην αξιολόγηση της εφαρμογής, τόνισαν ιδιαίτερα τα στοιχεία της
διασκέδασης και της ευχαρίστησης. Αυτά τα στοιχεία προσελκύουν το ενδιαφέρον
των μαθητών όπως και άλλοι επισημαίνουν (Cooke-Plagwitz, 2008). Με τη σειρά
τους, οδηγούν σε αυξημένα κίνητρα για μάθηση, δεδομένου ότι η απόλαυση και η
διασκέδαση είναι εμπειρίες που παρέχονται συνεχώς στα ΕΠΠΧ (Chandra, Theng, &
Shou Boon, 2009).
 Στα ΕΠΠΧ ο μαθητής είναι αυτός που έχει τον έλεγχο πάνω στο τι θα δει ή στο τι θα
επισκεφτεί στον εικονικό κόσμο. Η ενεργός συμμετοχή του στη μαθησιακή
διαδικασία είναι καίριας σημασίας (Pan et al., 2006).
 Η διδακτική μέθοδος που ακολουθήθηκε μπορεί κι αυτή να συνέβαλε.
Ακολουθήσαμε μία συνεργατική μέθοδο που γενικά προτείνεται στα ΕΠΠΧ (Pan et
al., 2006). Όμως, συνεργατικές δραστηριότητες υπήρχαν και εκτός του εικονικού
κόσμου, στο συμβατικό μέρος της διδασκαλίας, υλοποιώντας έτσι μία από τις βασικές
αρχές του εποικοδομητισμού (Ertmer & Newby, 2013).
Πρέπει να επισημανθεί ότι το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά,
επειδή όλα τα διδακτικά αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα για τρισδιάστατη απεικόνιση.
Δεύτερον, η ανάπτυξή των ΕΠΠΧ είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Υπό ορισμένες μάλιστα
συνθήκες, για παράδειγμα, για εφαρμογές που έχουν πολύ συγκεκριμένους μαθησιακούς
στόχους, μία τέτοια προσπάθεια μπορεί να είναι ασύμφορη σε σχέση με το τελικό μαθησιακό
αποτέλεσμα (Kluge & Riley, 2008). Από την άλλη πλευρά, το συγκεκριμένο θέμα που
επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία φάνηκε να είναι, και τα καλά αποτελέσματα φαίνεται να
δικαιολογούν την όλη προσπάθεια. Επίσης, η πολύ στενή εξάρτηση της διδασκαλίας από
τεχνολογικά εργαλεία εγείρει κάποιες ανησυχίες. Παρότι τα προβλήματα χρήσης μπορούν
να αντιμετωπιστούν σχετικά εύκολα, τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν
μπορούν να σταθούν σοβαρό εμπόδιο στη μαθησιακή διαδικασία και οι μαθητές μπορεί να
χάσουν το ενδιαφέρον τους (Coban, Karakus, Karaman, Gunay, & Goktas, 2015).

Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα από τη χρήση ενός ΕΠΠΧ για τη
διδασκαλία στοιχείων που αφορούν τη μεσογειακή φώκια. Βρέθηκε ότι κάτι τέτοιο έχει
αρκετά πλεονεκτήματα: αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αύξηση των κινήτρων
μάθησης, κατανόηση των εννοιών σε ικανοποιητικότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλες
μορφές διδασκαλίας. Τα θετικά αποτελέσματα οδηγούν στην ανάγκη για περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ερευνών γύρω
από το θέμα, η αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο είναι δεδομένη.
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Παρότι τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά, υπάρχουν ορισμένοι ερευνητικοί περιορισμοί
που πρέπει να αναφερθούν. Στην έρευνα έλαβαν μέρος εξήντα μαθητές από τρία τμήματα
της Στ΄ δημοτικού από σχολείο στη Ρόδο. Αν και το δείγμα είναι επαρκές για στατιστική
ανάλυση, ο σχετικά μικρός αριθμός των συμμετεχόντων, αλλά και ο περιορισμός σε μία
γεωγραφική περιοχή, δυσχεραίνει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Η
διδασκαλία περιορίστηκε σε λίγες σχετικά έννοιες. Η διδασκαλία περισσότερων εννοιών θα
επέτρεπε την κατανόηση του εξεταζόμενου προβλήματος σε μεγαλύτερο βάθος. Η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έθεσε έναν ακόμη περιορισμό. Δεν χρησιμοποιήθηκαν
άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων πέρα από το pre- και το delayed post-test και ένα
ερωτηματολόγιο αποτύπωσης των απόψεων των μαθητών. Επιπρόσθετα εργαλεία, όπως
συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, θα έδιναν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν μία πιο
σύνθετη εφαρμογή. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε να συμπεριληφθούν κι άλλα στοιχεία, τα οποία
θα έδιναν μεγαλύτερο εύρος αποτελεσμάτων, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Επίσης, θα
μπορούσαν να περιληφθούν μεγαλύτερα δείγματα μαθητών και από διαφορετικές περιοχές.
Παραλλαγές της διδακτικής μεθόδου που χρησιμοποιήσαμε θα επέτρεπαν τον καλύτερο
εντοπισμό των πλεονεκτημάτων ή των μειονεκτημάτων τους. Τέλος, μελλοντικές εργασίες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πιο συστηματικά ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία, όπως
συνεντεύξεις.
Εν κατακλείδι, η ανάγκη της απαγκίστρωσης από συμβατικές μορφές διδασκαλίας και
υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων, όπως η μάθηση μέσω ΕΠΠΧ, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
ως φυσική εξέλιξη. Αυτό γιατί, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και
συμπερασματικά, η ερευνητική ομάδα είναι πεπεισμένη ότι τα ΕΠΠΧ δίνουν ικανοποιητικά
και ενδιαφέροντα μαθησιακά αποτελέσματα. Προς την κατεύθυνση της περαιτέρω
διερεύνησης του θέματος, ήδη σχεδιάζεται ένα εκτενέστερο πρόγραμμα παρεμβάσεων, από
το οποίο προσδοκούμε να αποκτήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την
αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την ΠΕ/ΕΑΑ.

Αναφορές
MOm (2012). Mom, Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας. Διαθέσιμο στο
http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=382&LANG=GR
Φλογαΐτη, Ε. (2005). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Φωκίδης, Ε., & Τσολακίδης, Κ. (2011). Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη. Αθηνα:
Διάδραση.
Ballouard, J. M., Brischoux, F., & Bonnet, X. (2011). Children prioritize virtual exotic biodiversity over
local biodiversity. PloS one, 6(8), e23152.
Chandra, S., Theng, Y. L., & Shou-Boon, S. F. (2009). Proposed theoretical framework for virtual world
adoption. SLACTIONS 2009, 22.
Coban, M., Karakus, T., Karaman, A., Gunay, F., & Goktas, Y. (2015). Technical problems experienced in
the transformation of virtual worlds into an education environment and coping strategies. Journal of
Educational Technology & Society, 18(1), 37-49.
Cooke-Plagwitz, J. (2008). Conversing in the Metaverse: Language teaching and learning in Second Life.
CALICO JOURNAL, 26(1).
Dede, C., Salzman, M. C., Loftin, R. B., & Sprague, D. (1999). Multisensory immersion as a modeling
environment for learning complex scientific concepts. In W. Feurzeig, & N. Roberts (Eds.), Computer
Modeling and Simulation in Science Education (pp. 282-319). New York: Springer-Verlag.
Dillahunt, T., Becker, G., Mankoff, J., & Kraut, R. (2008, May). Motivating environmentally sustainable
behavior changes with a virtual polar bear. Proceedings of the Pervasive 2008 Workshop, 58-62.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

503

Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical
features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly, 26(2), 43-71.
Huang, H. M., Rauch, U., & Liaw, S. S. (2010). Investigating learner’s attitudes toward virtual reality
learning environments: Based on a constructivist approach. Computers & Education, 55(3), 1171-1182.
Jacobson, A. R., Militello, R., & Baveye, P. C. (2009). Development of computer-assisted virtual field
trips to support multidisciplinary learning. Computers & Education, 52(3), 571-580.
Jacobson, S. K., McDuff, M. D., & Monroe, M. C. (2015). Conservation education and outreach techniques.
Oxford University Press.
Kluge, S., & Riley, L. (2008). Teaching in Virtual Worlds: Opportunities and Challenges. Issues in
Informing Science and Information Technology, 5, 2008.
Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New technology trends in
education: Seven years of forecasts and convergence. Computers & Education, 57(3), 1893-1906.
Meyers, E., & Bittner, R. (2012). "Green washing" the digital playground: How virtual worlds support
ecological intelligence...or do they? Proceedings of the 2012 iConference, 608-61. Toronto, Ontario,
Canada.
Mikropoulos, T. A., Chalkidis, A., Katsikis, A., & Emvalotis, A. (1998). Students’ attitudes towards
educational virtual environments. Education & Information Technologies, 3(2), 137-148.
Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of
empirical research (1999−2009). Computers & Education, 56(3), 769-780.
Murphy, S., Spradlin, T. R., Mackey, B., McVee, J., Androukaki, E., Tounta, E., . . . Matthiopoulos, J.
(2012). Age estimation, growth and age-related mortality of Mediterranean monk seals Monachus
monachus. Endangered Species Research, 16(2), 149-163.
Myers Jr, O. E., & Saunders, C. D. (2002). Animals as links toward developing caring relationships with
the natural world. Children and Nature: Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations, 153178.
Norris, C., Hossain, A., & Soloway, E. (2012, March). Under what conditions does computer use
positively impact student achievement? Supplemental vs. essential use. In P. Resta (Ed.), Proceedings
of the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2012 (pp. 20212028). Austin, TX: AACE.
Notarbartolo di Sciara, G., Adamantopoulou, S., Androukaki, E., Dendrinos, P., Karamanlidis, A. A.,
Paravas, V., & Kotomatas, S. (2009). National strategy and action plan for the conservation of the
Mediterranean monk seal in Greece, 2009-2015. Publication prepared as part of the LIFE-Nature Project:
MOFI: Monk Seal and Fisheries: Mitigating the conflict in Greek Seas. Athens: MOm.
Okada M., Yamada A., Tarumi H., Yoshida M., & Moriya K. (2003). DigitalEE II: RV-augmented
interface design for networked collaborative environmental learning. Proceedings of the International
Conference on Computer Support for Collaborative Learning, 265-274.
O’Neil, H. F., Wainess, R., & Baker, E. L. (2005). Classification of learning outcomes: Evidence from the
computer games literature. The Curriculum Journal, 16(4), 455-474.
Pan, Z., Cheok, A.D., Yang, H., Zhu, J., Shi, J. (2006). Virtual reality and mixed reality for virtual
learning environments. Computers & Graphics, 30(1), 20-28
Pantelidis, V. (2009). Reasons to use virtual reality in education and training courses and a model to
determine when to use virtual reality. Themes in Science and Technology Education, Special Issue, 59-70.
Quinn, F., & Lyons, T. (2013). Educating for sustainability in virtual worlds: Does the virtual have
value? Strand 9 Environmental, Health and Outdoor Science Education, 118.
Rikala, J., Vesisenaho, M., & Mylläri, J. (2013). Actual and potential pedagogical use of tablets in schools.
Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 9(2), 113-131.
Schneps, M. H., Ruel, J., Sonnert, G., Dussault, M., Griffin, M., & Sadler, P. M. (2014). Conceptualizing
astronomical scale: Virtual simulations on handheld tablet computers reverse misconceptions.
Computers & Education, 70, 269-280.
Vining, J. (2003). The connection to other animals and caring for nature. Human Ecology Review, 10(2), 8799.

«Αναγραμματισμοί»:
Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές
Δημοτικού Σχολείου
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Σαρρής Μενέλαος, Καρατράντου Ανθή
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Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η online εφαρμογή «Αναγραμματισμοί» η οποία λειτουργεί με
αναγραμματισμούς λέξεων και από το χρήστη ζητείται να ταυτοποιήσει την αναγραμματισμένη λέξη
που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του κάθε φορά, σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι λέξεις
εμφανίζονται με τυχαία σειρά από βάση δεδομένων και επίσης, ο αναγραμματισμός τους γίνεται με
τυχαίο τρόπο. Η εφαρμογή κατασκευάστηκε με HTML, JavaScript, PhP και MySQL. Ο διαχειριστής
μπορεί να αλλάξει τη βάση δεδομένων των λέξεων που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά. Για το σκοπό
αυτό η εφαρμογή συνοδεύεται από μηχανισμό εισαγωγής κειμένου και κατάτμησής του σε λέξεις. Μία
πρώτη συνολική-τελική αξιολόγηση από εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, έδειξε ότι η εφαρμογή έχει καλά
αισθητικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί εύκολα, δημιουργεί κίνητρο για χρήση και μπορεί να αποτελέσει
ένα εναλλακτικό μέσο εξάσκησης του μαθητή στο χώρο της γλώσσας.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό παιχνίδι, αναγραμματισμοί, εκπαιδευτικό λογισμικό, γλώσσα

Εισαγωγή
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ένα αυξανόμενο πλήθος από ερευνητικές εργασίες έχουν ως
χώρο αναφοράς τη χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Gee, 2003; Prensky, 2007;
Peterson, 2010). Ένα σημαντικό θέμα τόσο για την έρευνα όσο και για την εκπαίδευση είναι
το κατά πόσο η ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εργαλείο για
βελτιστοποίηση των συνηθισμένων διδακτικών πρακτικών (Säljö, 2010).
Σύμφωνα με τον Ifenthaler (2010), δύο είναι τα κύρια εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα της
μάθησης στην ψηφιακή εποχή: (α) η ανεξαρτησία της μάθησης και της διδασκαλίας από
τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου, και (β) η εξατομίκευση της μάθησης. Στις
σύγχρονες τάσεις που αφορούν την έρευνα στη μάθηση με τη χρήση των σύγχρονων
τεχνολογιών, περιλαμβάνεται και η εκμάθηση της γλώσσας (CALL - computer-assisted
language learning). Σ’ αυτή, η διδασκαλία για την εκμάθηση της γλώσσας υποστηρίζεται
από την ψηφιακή τεχνολογία, κάτω από την έννοια της παρουσίασης, της ενίσχυσης και της
αξιολόγησης του μαθησιακού υλικού, με ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές.
Οι εφαρμογές CALL ενσωματώνουν δύο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: την
αλληλεπίδραση και την εξατομικευμένη μάθηση (Ditcharoen et al., 2010). Οι Robertson και
Howells (2008) επίσης, ορίζουν ότι μία κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση διδασκαλίας
και μάθησης προϋποθέτει την ενεργή εμπλοκή του μαθητή και δεν αποτελεί μία απλή
διαδικασία ανάκτησης αποθηκευμένων πληροφοριών. Πρόκειται για μία δυναμική
διαδικασία ενσωμάτωσης νέων πληροφοριών και δεξιοτήτων στην προϋπάρχουσα γνώση,
όχι με ένα αθροιστικό τρόπο όπου η νέα γνώση απλά εναποτίθεται στον εγκέφαλο του
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 504-515, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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ανθρώπου (Piaget, 1971; Resnick, 2002).
Από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματολογία για την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών
με παιγνιώδη περιβάλλοντα (game-like applications) ενισχύεται από την άποψη της
παροχής κινήτρων χρήσης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της απόκτησης γνώσεων
(Sandford, et al., 2006; Prensky, 2007). Χαρακτηρίζονται έτσι, επειδή οι εφαρμογές αυτές
κατά βάση θυμίζουν παιχνίδια, είναι αλληλεπιδραστικές, διασκεδαστικές, έχουν κανόνες,
στόχους, ανταγωνισμό, σκορ, κ.ά. (Prensky, 2007). Οι θετικές πλευρές τους απέναντι στη
μάθηση, σχετίζονται με το γεγονός ότι έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν το
κίνητρο χρήσης (Jenkins, 2002). Σημειώνεται, ότι τα κίνητρα χρήσης σε τέτοιες περιπτώσεις
είναι συνήθως εσωτερικά, όπως για παράδειγμα η πρόκληση, η ευχαρίστηση, η αναμέτρηση,
η ικανοποίηση, κ.ά., δηλαδή λόγοι εσωτερικοί που απορρέουν από τη συμμετοχή (Ryan &
Deci, 2000). Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύνθετων
γνωστικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη λύση προβλημάτων ή την εκμάθηση της
γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (McFarlane et al., 2002; Jenkins, 2002).
Εφαρμογές με παιγνιώδη περιβάλλοντα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες
εναλλακτικές λύσεις στην καθημερινή ρουτίνα της εκπαιδευτικής πρακτικής, ιδιαίτερα όταν
μία μαθησιακή δραστηριότητα είναι εκτός αυθεντικού πλαισίου (το οποίο θα έδινε νόημα
στο μαθησιακό στόχο) και δεν παρακινεί τον μαθητή να εμπλακεί ενεργά με τις διαδικασίες
μάθησης (Gee 2003; Squire 2003; Ebner & Holzinger, 2007).
Μία διαδεδομένη κατηγορία παιχνιδιών σχετικών με τη γλώσσα, είναι και αυτά που
εμπλέκουν λέξεις και αναγραμματισμούς (Littman, 2001). Ο στόχος είναι μέσα από την
επίλυση της αναγραμματισμένης λέξης, να βρεθεί η ορθογραφικά αποδεκτή λέξη με
αναδιάταξη των γραμμάτων της (Novick & Sherman, 2008). Οι διεργασίες επίλυσης
αναγραμματισμών έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της διαδικασίας αναγνώρισης
των λέξεων (Pammer et al., 2004). Η αναγνώριση των λέξεων εμπλέκει τη λειτουργία ενός
οπτικού μηχανισμού (Coltheart, 1981; Ellis, 2004), που εξάγει πληροφορίες για τη θέση των
γραμμάτων στο εσωτερικό μίας λέξης. Για να αναγνωρίσει ένα άτομο μία οποιαδήποτε λέξη,
η ακολουθία των γραμμάτων θα πρέπει να αντιστοιχιστεί με μία αποδεκτή μορφή λέξης, η
οποία θα συγκριθεί με μια λέξη στο σύνολό της, από αυτές που είναι αποθηκευμένες στη
μνήμη του (Pammer et al., 2004). Επομένως, η χρήση των εφαρμογών αναγραμματισμού
λέξεων σχετίζεται με την αξιολόγηση της διαδικασίας οπτικής αναγνώρισης λέξεων και για
το λόγο αυτό είναι σημαντικού ενδιαφέροντος στο χώρο της γνωσιακής επιστήμης, αφού
συνδέεται στενά με την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών (Deloche et al., 1995; Sarris &
Panagiotakopoulos, 2013). Η επίλυση αναγραμματισμών επίσης, αποτελεί μια συνήθη
πρακτική στη γνωσιακή έρευνα (Sarris & Panagiotakopoulos, 2013), καθώς θεωρείται ότι
συνδέεται με την λειτουργία των αποκαλούμενων γνωστικών μηχανισμών υψηλού επιπέδου
(high-level). Η χρήση αναγραμματισμών χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση σύνθετων
νοητικών λειτουργιών, όπως της μνήμης (Bernstein, Rudd, Erdfelder, Godfrey & Loftus,
2009), των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Novick & Sherman, 2008), των
διαδικασιών αντιστοίχισης ορθογραφικών και λεξικών αναπαραστάσεων (Witte & Freund,
2001) κ.ά.
Η παρούσα μελέτη, αναφέρεται σε μια διαδικτυακή εφαρμογή με παιγνιώδες
περιβάλλον, που φέρει το όνομα «Αναγραμματισμοί». Η εφαρμογή στην τρέχουσα μορφή
της, χρησιμοποιεί μία βάση δεδομένων, στην οποία είναι αποθηκευμένες κατάλληλες λέξεις
από το εγχειρίδιο της Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού. Η ομάδα των λέξεων μπορεί να αλλάζει
σύμφωνα με την ομάδα στόχο μετά από παρέμβαση του διαχειριστή της. Στον
εγγεγραμμένο χρήστη εμφανίζεται με τυχαίο τρόπο μία λέξη από τη βάση των λέξεων, η
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οποία είναι αναγραμματισμένη και πάλι με τυχαίο τρόπο. Ο στόχος είναι να εισαχθεί από
τον χρήστη σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, η αντίστοιχη, ορθογραφικά αποδεκτή λέξη.
Η εφαρμογή κατασκευάστηκε ως ένα εναλλακτικό ή συμπληρωματικό μέσο αξιολόγησης
στο χώρο της γλώσσας, με επίγνωση ότι τέτοιου είδους μέσα, όπως έχει αποδειχτεί
(McDonald, 2001), προκαλούν λιγότερο άγχος στα παιδιά. Ακόμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένα συμπληρωματικό μέσο εξάσκησης των μαθητών στο ίδιο διδακτικό
αντικείμενο. Σ’ αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται, ο τρόπος κατασκευής, ο τρόπος
λειτουργίας, τα βασικά χαρακτηριστικά και μία σύντομη απολογιστική αξιολόγηση της
εφαρμογής από εν δυνάμει εκπαιδευτικούς. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που εξετάζεται,
κυρίως μέσα από την αξιολόγησή της, είναι το κατά πόσο η εφαρμογή που κατασκευάστηκε
διαθέτει στοιχεία, τα οποία της επιτρέπουν να λειτουργήσει ως βοήθημα του εκπαιδευτικού
στο πεδίο της Γλώσσας.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής - Περιγραφή
Η εφαρμογή κατασκευάστηκε το 2016 στο Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών το 2016 με τη χρήση των HTML, JavaScript, PhP
και MySQL. Λειτουργεί στη διεύθυνση http://www.ocean.upatras.gr/gw
Για την υλοποίησή της εφαρμόστηκε το μοντέλο της πρωτοτυποποίησης (Sommerville,
2007). Αποτελείται από δύο κύρια τμήματα: το τμήμα της διαχείρισης και το τμήμα του χρήστη,
η λειτουργία των οποίων αναλύεται αμέσως πιο κάτω.

Το τμήμα της διαχείρισης
Ο διαχειριστής εκτός από τη γενική εικόνα που έχει για τη λειτουργία της εφαρμογής, τους
επισκέπτες-χρήστες και τη διαχείρισή τους, έχει ακόμα δύο βασικές δυνατότητες:
• Να κάνει εισαγωγή στη βάση δεδομένων του συνόλου των λέξεων που κάθε φορά
είναι επιθυμητό, ανάλογα με την ομάδα – στόχο που απευθύνεται η εφαρμογή. Για
το σκοπό αυτό, ένα εργαλείο του τμήματος της διαχείρισης δέχεται κείμενο σε μορφή
txt (plain text), ενδεχομένως από σχολικό εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή, το
κατατέμνει σε λέξεις, τις οποίες ταξινομεί με βάση τις συχνότητές τους (δηλαδή με
βάση τις φορές που επαναλαμβάνονται στο κείμενο που εισήχθη). Ακολούθως,
μετατρέπει τα γράμματα των λέξεων από πεζά σε κεφαλαία και αποδίδει τις λέξεις
ταξινομημένες πάλι σε κείμενο txt για διόρθωση στο Notepad ή για εισαγωγή σε
φύλο excel. Το κείμενο αυτό, αφού ελεγχθεί και αφαιρεθούν οι μη επιθυμητές λέξεις,
μπορεί να εισαχθεί από τον διαχειριστή στη βάση δεδομένων της εφαρμογής.
• Να ρυθμίσει το χρόνο (σε δευτερόλεπτα), τον οποίο έχει στη διάθεσή του ο χρήστης
για την ταυτοποίηση της αναγραμματισμένης λέξης και την εισαγωγή της ορθής στο
σύστημα.
Η εμφάνιση των λέξεων γίνεται με τυχαίο τρόπο. Με τη χρήση μίας τυχαίας μεταβλητής
που δημιουργείται με τιμή από 1 έως το πλήθος των λέξεων της βάσης, επιλέγεται η λέξη που
θα εμφανιστεί. Ακολούθως μία συνάρτηση και πάλι με τυχαία μεταβλητή, αναλαμβάνει να
αναδιατάξει τα γράμματα της λέξης, πριν την εμφανίσει στην οθόνη.
Με την εμφάνιση κάθε νέας λέξης ξεκινά ο χρόνος για τη λύση του προβλήματος
(countdown). Η επιτυχής ταυτοποίηση της εμφανιζόμενης αναγραμματισμένης λέξης από
τον χρήστη, σημαίνει αύξηση των επιτυχιών (σκορ) κατά μία μονάδα.

Το τμήμα του χρήστη
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Η πλοήγηση στην εφαρμογή απαιτεί εγγραφή του χρήστη, όπου εκτός από τα βασικά
στοιχεία του, θα πρέπει να εισαχθεί και ένα ψευδώνυμο με το οποίο θα «παίξει». Όλα τα
εισαγόμενα στοιχεία ελέγχονται ως προς τη διαθεσιμότητα και την ορθότητά τους κατά τη
διαδικασία της εγγραφής.
Στην Εικόνα 1 φαίνεται η πρώτη οθόνη της εφαρμογής, όπου ο χρήστης θα πρέπει να
ταυτοποιηθεί (login με όνομα και κωδικό) για να εισέλθει σ’ αυτήν.

Εικόνα 1. Η εικόνα της οθόνης κατά την είσοδο στην εφαρμογή
Μετά από την είσοδο, η εφαρμογή ξεκινά να προτείνει αναγραμματισμένες λέξεις για
εύρεση των ορθών. Η μορφή της οθόνης στη φάση αυτή, φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Η εικόνα της οθόνης κατά τη λειτουργία της εφαρμογής
Στην Εικόνα 2 διακρίνονται κατά σειρά κάτω από τον τίτλο: (α) η αναγραμματισμένη
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λέξη, ο χρόνος σε δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή του χρήστης για την ταυτοποίηση της
λέξης, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να γραφεί η ορθή λέξη, το κουμπί της αποστολής
για έλεγχο και (β) το ψευδώνυμο του παίκτη, οι επιτυχίες που έχει, ο αριθμός των λέξεων
που έχει εμφανιστεί στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας και ο μέγιστος χρόνος για κάθε
προσπάθεια. Η εισαγωγή της λέξης από τον χρήστη μπορεί να γίνει με πεζά, με κεφαλαία, με
πεζοκεφαλαία, με άτονα ή με τονισμένα ελληνικά. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής και
την πίεση του κουμπιού «Αποστολή» ειδικό τμήμα της εφαρμογής αναλαμβάνει τον έλεγχο
της ταυτοποίησης. Δεξιά, στην ίδια εικόνα οθόνης, φαίνονται:
• Η ετικέτα «Προφίλ». Μέσω αυτής, ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία με τα οποία έχει
εγγραφεί και ενδεχομένως, να αλλάξει κάποια από αυτά.
• Οι πρώτοι 15 χρήστες – οι χρήστες με τις περισσότερες επιτυχίες. Σημειωτέον, ότι το
εμφανιζόμενο σκορ αλλάζει σε κάποιον χρήστη, μόνον όταν το νέο που θα επιτύχει
σε μια επόμενη περίοδο χρήσης, είναι μεγαλύτερο από το παλαιό. Η με φθίνουσα
σειρά ταξινομημένη εμφάνιση των 15 πρώτων σε επιτυχίες χρηστών, γίνεται με βάση
την αναλογία: «λέξεις που εμφανίστηκαν»/«λέξεις που ταυτοποιήθηκαν επιτυχώς».
Αν ο χρήστης πιέσει «Αποστολή» χωρίς εισαγωγή λέξης ή κάνει ανανέωση (refresh) στη
σελίδα, εμφανίζεται καινούρια λέξη για ταυτοποίηση και αυξάνεται κάθε φορά κατά μία
μονάδα ο μετρητής των λέξεων που εμφανίστηκαν.
Η εμφάνιση κάθε νέας λέξης συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος σηματοδοτεί
και την έναρξη του διαθέσιμου χρόνου επίλυσης. Χαρακτηριστικοί ήχοι επίσης, συνοδεύουν
κατά περίπτωση την επιτυχή ή μη, ταυτοποίηση της αναγραμματισμένης λέξης.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής
Η εφαρμογή κατασκευάστηκε με συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση, με τη βοήθεια δύο
ενεργών εκπαιδευτικών και των συγγραφέων αυτής της εργασίας. Κάθε φορά που ένα
πρωτότυπο δινόταν για χρήση, κατά τη διαδικασία της πρωτοτυποποίησης όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, συλλέγονταν παρατηρήσεις που αφορούσαν τον έλεγχο λαθών, την
ευκολία χρήσης, την αισθητική του και εν γένει για τη λειτουργικότητά του. Καθορίστηκε
επίσης, εμπειρικά σε τριάντα δευτερόλεπτα (30s) ο χρόνος εμφάνισης κάθε
αναγραμματισμένης λέξης στην οθόνη, ως ένας μέσος χρόνος, ο οποίος είναι επαρκής για
μικρής έκτασης λέξεις και περιορισμένος για μεγαλύτερης έκτασης. Η υλοποίηση
ολοκληρώθηκε όταν πλέον δεν υπήρξαν κάποιες περαιτέρω παρατηρήσεις από τους
αξιολογητές.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της υλοποίησης, η εφαρμογή αξιολογήθηκε σύντομα σε
βασικά στοιχεία της, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με θέματα ευκολίας στη χρήση,
αισθητικής, παροχής κινήτρου για χρήση και πρόθεση χρήσης στη σχολική τάξη. Οι τελικοί
αξιολογητές ήταν εν δυνάμει εκπαιδευτικοί – τεταρτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι είχαν πάρει μέρος
σε Πρακτικές Ασκήσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο πλαίσιο της φοίτησής τους στο Τμήμα
και είχαν επίσης, παρακολουθήσει και είχαν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα σχετικά με τη
χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Μεθοδολογία
Το δείγμα που οικειοθελώς προσφέρθηκε να αξιολογήσει την εφαρμογή, συνίστατο αρχικά
από εξήντα επτά (67) τεταρτοετείς φοιτητές, ηλικίας 21 έως 26 χρόνων, οι οποίοι
ασχολήθηκαν με αυτή σε περιβάλλον εργαστηρίου και σε ομάδες των είκοσι τριών (23).
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Σημειώνεται, ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή και στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες. Κάθε μέλος του δείγματος
χρησιμοποίησε από έναν προσωπικό υπολογιστή για την εκτέλεση της εφαρμογής με
συνολική διάρκεια 45 λεπτών.
Το δείγμα, με βάση τον τρόπο λήψης, θεωρείται «βολικό» (Cohen et al., 2007). Στο τέλος
της διαδικασίας οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης διαφόρων πεδίων εκπαιδευτικού λογισμικού (Παναγιωτακόπουλος,
Πιερρακέας, & Πιντέλας, 2003 & 2005).
Το ερωτηματολόγιο, συνίστατο από τις ακόλουθες ερωτήσεις κλειστού τύπου με
απάντηση σε κλίμακα Likert πέντε βαθμών («Διαφωνώ απολύτως», «Διαφωνώ»,
«Ουδέτερος/η», «Συμφωνώ», «Συμφωνώ απολύτως») ή ανοικτού τύπου:
•
Q1 - Ο χειρισμός της εφαρμογής είναι εύκολος.
•
Q2 - Ο χειρισμός της εφαρμογής θα είναι εύκολος για τους μαθητές.
•
Q3 - Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση γενικά της οθόνης είναι καλή αισθητικά.
•
Q4 - Η χρωματική εμφάνιση της οθόνης είναι καλή.
•
Q5 - Η εφαρμογή δημιουργεί κίνητρο για χρήση.
•
Q6 - Η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στο μάθημα της Γλώσσας.
•
Q7 - Θα χρησιμοποιούσα την εφαρμογή στη σχολική τάξη ως εναλλακτικό
βοήθημα με τους μαθητές μου.
•
Q8 – Οι σύγχρονες τεχνολογίες γενικά, διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού.
•
Q9 - Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής; (ανοικτή)
•
Q10 - Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μειονεκτήματα της εφαρμογής; (ανοικτή)
Τελικά, τρία (3) από τα ερωτηματολόγια ήταν ατελώς συμπληρωμένα και δεν ελήφθησαν
υπόψη στην ανάλυση. Έτσι, τα έγκυρα ερωτηματολόγια (μέγεθος δείγματος) ήταν εξήντα
τέσσερα (64) και το δείγμα αποτελείται από πενήντα οκτώ (58) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.
Στη φάση της κατασκευής του ερωτηματολογίου, έγινε μια προσπάθεια εγκυροποίησης
του μέσου συλλογής, με διόρθωση από ομάδα, πιλοτική δοκιμασία με τέσσερεις (4) φοιτητές
που δεν συμμετείχαν στην τελική φάση, επανέλεγχο και τελική διόρθωση. Η ερευνητική
ομάδα προτίμησε στην παρούσα φάση ένα μικρό και ευέλικτο μέσο συλλογής, ώστε να λάβει
μία πρώτη εικόνα για την εκπαιδευτική αξία της εφαρμογής και να αναδυθούν κάποια
σημαντικά και αξιοποιήσιμα στοιχεία, τα οποία θα επέτρεπαν σε μελλοντικό χρόνο τη
βελτιστοποίηση της εφαρμογής.

Αποτελέσματα αξιολόγησης
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην
παρούσα έρευνα κρίνεται ως πολύ υψηλή, α = ,95 (Cohen et al., 2007). Από τον πίνακα
συσχετίσεων των ερωτήσεων (Inter-Item correlations matrix) διαπιστώνεται ότι οι τιμές των
συσχετίσεων είναι αρκετά υψηλές (χαμηλότερη τιμή r = ,58). Οι συχνότητες και τα ποσοστά
των απαντήσεων (Q1-Q8) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 1, αντιστοίχως.
Πίνακας 1. Συχνότητες απαντήσεων και ποσοστά στις κλειστές ερωτήσεις Q1-Q8

Q1
Q2

Διαφωνώ
απολύτως
0 (0,0%)
0 (0,0%)

Διαφωνώ

Ουδέτερος/η

Συμφωνώ

0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

10 (15,6%)
9 (14,1%)

Συμφωνώ
απολύτως
54 (84,4%)
55 (85,9%)
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Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

5 (7,8%)
2 (3,1%)
3 (4,7%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)
0 (0,0%)

10 (15,6%)
5 (7,8%)
9 (14,1%)
11 (17,2%)
10 (15,6%)
8 (12,5%)

49 (76,6%)
57 (89,1%)
52 (81,3%)
52 (81,3%)
53 (82,8%)
56 (87,5%)

Γράφημα 1. Τα ποσοστά (%) των απαντήσεων στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (Q01-Q8)
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τη χρήση του κριτηρίου x 2 (one-sample: "goodness
of fit" test) υποδεικνύουν, στις περισσότερες ερωτήσεις (Πίνακας 2), στατιστικά σημαντικές
διαφορές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, υψηλότερη
συχνότητα εμφανίζουν οι απαντήσεις «Συμφωνώ απολύτως» και «Συμφωνώ».
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ανάλυσης x2 για κάθε μία από τις ερωτήσεις
Q1
Q2
Q3
Q4

x2(1)= 30,25; p< ,001
x2(1)= 33,06; p< ,001
x2(2)= 54,41; p< ,001
x2(2)= 89,66; p< ,001

Q5
Q6
Q7
Q8

x2(2)= 66,97; p< ,001
x2(2)= 68,47; p< ,001
x2(2)= 72,41; p< ,001
x2(1)= 36,0; p< ,001

Προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανότητα αξιοποίησης της εφαρμογής στην
εκπαιδευτική διαδικασία, εξετάσθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση Q7
(θα χρησιμοποιούσα την εφαρμογή στη σχολική τάξη ως εναλλακτικό βοήθημα με τους μαθητές μου)
σε σχέση με τις απαντήσεις στις μεταβλητές που σχετίζονται με την ευκολία χρήσης της
εφαρμογής, Q1 (o χειρισμός της εφαρμογής είναι εύκολος) και Q2 (ο χειρισμός της εφαρμογής θα
είναι εύκολος για τους μαθητές). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου x2 (test
of independence). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική
σχέση μεταξύ και των δύο μεταβλητών: x2(2) = 33,47; n = 64; p < ,001 για την μεταβλητή Q1
και x2(2) = 28,22; n = 64; p < ,001 για την μεταβλητή Q2. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης
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φαίνεται, ότι όσοι δηλώνουν περισσότερο πρόθυμοι να αξιοποιήσουν στην σχολική τάξη
την εφαρμογή κρίνουν ως πολύ εύκολο το χειρισμό της. Το μέγεθος της επίδρασης (effect
size) των ευρημάτων θωρείται υψηλό και στις δύο περιπτώσεις [φ = ,72; p < ,001 και φ = ,66;
p < ,001 αντίστοιχα] (Cohen et al., 2007).
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η
αξιοποίηση της εφαρμογής δεν συνδέεται απλά με την ευκολία χειρισμού της αλλά πολύ
περισσότερο με την παροχή κινήτρων στους μαθητές. Για την μελέτη της σχέσης μεταξύ της
μεταβλητής Q7 (θα χρησιμοποιούσα την εφαρμογή στη σχολική τάξη ως εναλλακτικό βοήθημα με
τους μαθητές μου) με την μεταβλητή Q5 (η εφαρμογή δημιουργεί κίνητρο για χρήση)
χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο x2 (test of independence). Από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ και των μεταβλητών:
x2(2) = 60,08; n = 64; p < ,001. Όπως και στην προηγούμενη ανάλυση, τα ευρήματα
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι όσοι δηλώνουν περισσότερο πρόθυμοι να αξιοποιήσουν την
εφαρμογή στην σχολική τάξη θεωρούν πως δίνει κίνητρα για χρήση στους μαθητές. Το
μέγεθος της επίδρασης (effect size) των ευρημάτων θωρείται πολύ υψηλό [φ = ,97; p < ,001]
(Cohen et al., 2007).
Μία ακόμη ανάλυση που θεωρήθηκε αναγκαία, ήταν η μελέτη της άποψης των
ερωτηθέντων που υποστήριξαν ότι θα χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Q7) και η εκτίμηση της επίδρασης της εφαρμογής στο μάθημα της Γλώσσας (Q6
- η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στο μάθημα της Γλώσσας). Τα δεδομένα
αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου x2 (test of independence). Από την ανάλυση των
δεδομένων προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών: x2(4) = 51,6; n =
64; p < ,001. Επομένως, όσοι θεωρούν ότι η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στο
μάθημα της Γλώσσας δηλώνουν περισσότερο πρόθυμοι να την αξιοποιήσουν στην
καθημερινή διδακτική πρακτική. Το μέγεθος της επίδρασης (effect size) των ευρημάτων
θωρείται υψηλό και στις δύο περιπτώσεις [φ = ,9; p < ,001] (Cohen et al., 2007).
Περαιτέρω αναλύσεις έγιναν για την αξιολόγηση της αισθητικής της εφαρμογής. Κρίθηκε
σκόπιμη η διαφοροποιημένη ανάλυση της σχέσης μεταξύ των απαντήσεων στις μεταβλητές
Q2 (o χειρισμός της εφαρμογής θα είναι εύκολος για τους μαθητές), Q3 (ο σχεδιασμός και η
παρουσίαση γενικά της οθόνης είναι καλή αισθητικά) και Q4 (η χρωματική εμφάνιση της οθόνης είναι
καλή) με τη μεταβλητή Q8 (οι σύγχρονες τεχνολογίες γενικά, διευκολύνουν το έργο του
εκπαιδευτικού). Σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης ήταν η διερεύνηση πιθανών διαφορών
στην αξιολόγηση της αισθητικής της εφαρμογής μεταξύ των συμμετεχόντων που απάντησαν
«Συμφωνώ» και εκείνων που δήλωσαν «Συμφωνώ απολύτως» στην ερώτηση Q8 (οι σύγχρονες
τεχνολογίες γενικά, διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού). Η επιλογή της συγκεκριμένης
ανάλυσης στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που συνήθως αξιοποιούν τις
σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη είναι εκείνοι που είναι καλά
καταρτισμένοι (Hsu, 2010) και επομένως είναι λογικό να είναι αυστηρότεροι στην κρίση
τους. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση Q8 χωρίστηκαν σε δύο ομάδες,
καθώς οι τιμές συσσωρεύτηκαν σε δύο μόνο κατηγορίες («Συμφωνώ» και «Συμφωνώ
απολύτως») και αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο
ανεξάρτητα δείγματα ως προς στις μεταβλητές Q2, Q3 και Q4. Από την επεξεργασία των
δεδομένων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο
ομάδων για τη μεταβλητή Q2: U(64) = 8; Ζ = -6,97; p < ,001; r = -0,87. Στατιστικά σημαντικές
διαφορές εντοπίστηκαν στην μεταβλητή Q3: U(64) = 36; Ζ = -6,34; p < ,001; r = -0,8, καθώς
και για την μεταβλητή Q4: U(64) = 28; Ζ = -7,35; p < ,001; r = -0,92. Όπως προκύπτει από την
ανάλυση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα που δήλωσαν «Συμφωνώ απολύτως» στην ερώτηση

512

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Q8 (οι σύγχρονες τεχνολογίες γενικά, διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού) βαθμολογούν
υψηλότερα την εφαρμογή και στις τρεις υπό εξέταση μεταβλητές (Q2, Q3 και Q4). Η μέση
θέση (mean rank) για όσους απάντησαν «Συμφωνώ» ήταν 5,5 για τη μεταβλητή Q2 (o
χειρισμός της εφαρμογής θα είναι εύκολος για τους μαθητές), 9 για τη μεταβλητή Q3 (ο σχεδιασμός
και η παρουσίαση γενικά της οθόνης είναι καλή αισθητικά) και 8 για τη μεταβλητή Q4 (η χρωματική
εμφάνιση της οθόνης είναι καλή). Η μέση θέση (mean rank) για όσους απάντησαν «Συμφωνώ
απολύτως» ήταν 36,36 (Q2), 35,86 (Q3) και 36 (Q4) αντίστοιχα.
Για τον έλεγχο των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις έγινε καταγραφή και
ομαδοποίησή τους (Krippendorff, 2013).
Στην ανοικτή ερώτηση «Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής;» απάντησαν
34 από τους 64 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης έχουν ως εξής:
•
23 απόψεις συνοψίζονται ως ακολούθως: Η εφαρμογή θα αρέσει πολύ στους μαθητές
ή/και θα είναι ωφέλιμη γι’ αυτούς. Ενδεικτικές απαντήσεις: «… είναι διασκεδαστικό και
στα παιδιά θα αρέσει πολύ …», «… μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να παίξει και να μάθει
…», «… θα είναι ωφέλιμο για τον μαθητή και για τον δάσκαλο στη σχολική τάξη …».
•
16 απόψεις συνοψίζονται ως ακολούθως: Η ύπαρξη του αριθμού των επιτυχιών και η
διατήρησή του, μπορεί να ωφελήσει την εκτέλεση της εφαρμογής στη σχολική τάξη, γιατί θα
δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών. Ενδεικτικές απαντήσεις: «…
η διατήρηση του σκορ μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών …», «… το σκορ θα
δημιουργήσει ανταγωνισμό στους μαθητές …».
•
6 απόψεις συνοψίζονται ως ακολούθως: Η εφαρμογή είναι ενδιαφέρουσα γιατί κρατά
αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη. Ενδεικτικές απαντήσεις: «… μου άρεσε που σε κρατά
σε εγρήγορση συνεχώς γιατί αλλιώς έχασες τη λέξη που φαίνεται …», «… πρέπει να
προσέχεις συνεχώς και να σκέφτεσαι, αλλιώς δεν προλαβαίνεις …».
Στην ανοικτή ερώτηση «Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μειονεκτήματα της εφαρμογής;» απάντησαν
41 από τους 64 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης έχουν ως εξής:
•
24 απόψεις συνοψίζονται ως ακολούθως: Ο χρόνος που παραμένει στην οθόνη μία λέξη
προκειμένου να ταυτοποιηθεί, πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Σημειώνεται ότι ο χρόνος
ρυθμίζεται κατά βούληση από τον διαχειριστή. Ενδεικτικές απαντήσεις: «… ο
χρόνος θα πρέπει να είναι πιο πολύς για να σκεφτείς …», «… εκνευρίστηκα που κάποιες
λέξεις δεν προλάβαινα να τις γράψω ...», «… κάποιες μεγάλες λέξεις είναι πολύ δύσκολο να
τις βρω στο χρόνο αυτό …», «… μου έκανε εντύπωση που δεν μπορούσα να βρω κάποιες
λέξεις από το βιβλίο της Γλώσσας Δ’ Δημοτικού… … χρειάζεται περισσότερος χρόνος ...».
•
19 απόψεις συνοψίζονται ως ακολούθως: Η πλήρης αναδιάταξη των γραμμάτων των
λέξεων δημιουργεί πρόβλημα στην ταυτοποίησή τους. Κάποιοι από αυτούς το συνέδεσαν
και με το χρόνο που διατίθεται για την ταυτοποίηση της λέξης. Ενδεικτικές
απαντήσεις: «… το μεγάλο ανακάτωμα των γραμμάτων μου δημιούργησε πρόβλημα… …
ακόμα και λέξεις που ξέρω πολλές φορές δεν μπόρεσα να τις βρω …», «… ήταν
διασκεδαστικό αν και μερικές λέξεις είναι τόσο πολύ ανακατωμένες που δεν μπόρεσα να τις
γράψω …».
•
4 απόψεις συνοψίζονται ως ακολούθως: Ο χρόνος που μειώνεται συνεχώς δημιουργεί
άγχος και αδυναμία συγκέντρωσης. Ενδεικτική απάντηση: «… Με έπιασε άγχος με το
ρολόι που ο χρόνος έτρεχε και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ …».
Μεταξύ των σχετικών με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής
απαντήσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι δύο μέλη του δείγματος αξιολόγησης προχώρησαν και
σε υποδείξεις βελτίωσης. Η συλλογιστική του πρώτου μέλους του δείγματος που έδωσε
αυτήν την απάντηση, ήταν ότι «… ίσως χρειάζεται ανακάτωμα των γραμμάτων μόνο στις μικρές
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λέξεις και σε πιο μεγάλες ανακάτωμα συλλαβών …». Η δεύτερη σημαντική παρατήρηση, κατά
την άποψη της ερευνητικής ομάδας, ήταν η εξής: «… για τις μεγάλες λέξεις θα πρέπει να έχουμε
πιο πολύ χρόνο …».

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της online
εφαρμογής «Αναγραμματισμοί» και τα αποτελέσματα από τη σύντομη τελική αξιολόγηση
που έγινε μετά το τέλος της υλοποίησης, με αξιολογητές 64 τεταρτοετείς φοιτητές – εν
δυνάμει εκπαιδευτικούς, του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η εφαρμογή «Αναγραμματισμοί» λειτουργεί εμφανίζοντας με τυχαίο τρόπο
αναγραμματισμένες λέξεις από το σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού (στην
παρούσα μορφή της αξιολόγησης) και ο χρήστης θα πρέπει να ταυτοποιήσει την
προτεινόμενη λέξη σε καθορισμένο χρόνο (30s). Η επιτυχημένη ή η αποτυχημένη
αναγνώριση της προτεινόμενης λέξης μεταβάλλει κάθε φορά την κατάταξη του χρήστη στον
πίνακα των επιτυχιών, αφού η εμφάνιση των δεκαπέντε (15) πρώτων σε επιτυχίες, γίνεται με
βάση την αναλογία «προτεινόμενες λέξεις»/«επιτυχημένες απαντήσεις».
Από την τελική αξιολόγηση της εφαρμογής εξάγονται μερικά πρώτα χρήσιμα
συμπεράσματα. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, αυτή έτυχε θετικής
ανταπόκρισης από το δείγμα που συνίστατο από εξήντα τέσσερις (64) τεταρτοετείς φοιτητές
του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι αξιολογητές, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία και με πολύ υψηλά ποσοστά, έκριναν ότι ο χειρισμός της εφαρμογής είναι
εύκολος και υποστήριξαν ότι θα είναι εύκολος και για τους μαθητές. Ο σχεδιασμός, η
λειτουργικότητα της εφαρμογής, η παρουσίαση γενικά της εικόνας της οθόνης και η
χρωματική εμφάνισή της, θεωρούν ότι είναι πολύ καλή. Οι ερωτηθέντες θεωρούν επίσης, ότι
η ύπαρξη σκορ αποτελεί ένα κίνητρο χρήσης και ότι η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές στο μάθημα της Γλώσσας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακόμα, δήλωσαν ότι
θα χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή στη σχολική τάξη ως εναλλακτικό βοήθημα για τους
μαθητές τους και φαίνεται ότι είναι θετικοί στη μεγάλη πλειοψηφία τους με την άποψη, ότι
οι σύγχρονες τεχνολογίες γενικά, διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού. Οι παραπάνω
απόψεις είναι σε πρώτη φάση, ενθαρρυντικές για την ομάδα κατασκευής.
Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση, έδειξε ότι όσοι δηλώνουν περισσότερο πρόθυμοι να
αξιοποιήσουν στην σχολική τάξη την εφαρμογή εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να θεωρούν όχι μόνο ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει
κίνητρα για χρήση αλλά, πολύ περισσότερο, πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά
τους μαθητές στο μάθημα της Γλώσσας. Αξίζει δε να σημειωθεί πως το ίδιο μοτίβο
εμφανίζεται και στην κρίση που κάνουν για την ευκολία χειρισμού της εφαρμογής. Οι
στατιστικά σημαντικές διαφορές που εντοπίστηκαν στις σχετικές αναλύσεις, αλλά και η
εξέταση των πραγματικών συχνοτήτων των μεταβλητών, επιβεβαιώνουν αυτή την τάση.
Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε από την επαγωγική ανάλυση των δεδομένων
σχετίζεται με την αισθητική της εφαρμογής. Όπως διαπιστώθηκε, όσοι από τους ερωτηθέντες
υποστηρίζουν περισσότερο την άποψη ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες διευκολύνουν το έργο
του εκπαιδευτικού, αξιολογούν σημαντικά υψηλότερα την αισθητική της συγκεκριμένης
εφαρμογής.
Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την ανοικτή ερώτηση που ζητούσε να αναφερθούν
πιθανά πλεονεκτήματα της εφαρμογής, ενισχύουν τις παραπάνω θετικές απόψεις. Τα μέλη
του δείγματος που απάντησαν, θεωρούν ότι η εφαρμογή θα αρέσει πολύ στους μαθητές
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ή/και θα είναι ωφέλιμη γι’ αυτούς, η ύπαρξη πίνακα επιτυχιών και η διατήρησή του από
περίοδο σε περίοδο χρήσης, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των
μαθητών και τέλος, η εφαρμογή είναι ενδιαφέρουσα γιατί κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του
χρήστη και τον ίδιο σε εγρήγορση.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την ανοικτή ερώτηση που ζητούσε
να γραφούν πιθανά μειονεκτήματα της εφαρμογής, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωσή της.
Μία σημαντική πρόταση είναι ότι ο διαθέσιμος χρόνος για την ταυτοποίηση μιας λέξης
από τον χρήστη, θα πρέπει να συναρτάται με το μέγεθος της προτεινόμενης λέξης και να
μην παραμένει σταθερός (δηλαδή ο ίδιος) για όλες τις λέξεις. Η πρόταση αυτή έχει λογική
βάση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους κατασκευαστές της εφαρμογής σε μελλοντική
αναβάθμισή της. Πριν από την οριστικοποίηση της «χρονικής βάσης» που θα
χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση μιας «μεσαίου» μεγέθους λέξης, θα πρέπει να διεξαχθεί
σχετική έρευνα που θα την ορίσει, ως ένα μέσο όρο, με βάση τον οποίο, ανάλογα με το
μέγεθος κάθε λέξης, θα υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή (με πρόσθεση ή με
αφαίρεση μιας χρονικής ποσότητας), ο χρόνος εμφάνισής της για ταυτοποίηση. Το
προγραμματιστικό εργαλείο κατάτμησης των λέξεων που συνοδεύει την εφαρμογή για τη
δημιουργία μιας βάσης λέξεων μπορεί να συμβάλει καταλυτικά σ’ αυτό.
Μία άλλη πρόταση, η οποία σχετίζεται με το εύρος της αναδιάταξης των γραμμάτων της
προτεινόμενης για ταυτοποίηση λέξης, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση παραμένει
υψηλό, δείχνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η ενδεχόμενη παρουσίαση των λέξεων και με
αναδιάταξη συλλαβών (όχι μόνο γραμμάτων), τουλάχιστον στις μεγάλου μήκους λέξεις.
Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας αξιολόγησης, λόγω ακριβώς του τρόπου και της
μεθοδολογίας διεξαγωγής της είναι καθαρά ενδεικτικά. Για την εφαρμογή χρειάζεται να
γίνει μια ευρείας μορφής τελική αξιολόγηση με δείγμα μαθητές και εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς, ώστε τα αποτελέσματα να είναι γενικεύσιμα και να αναδειχτεί έτσι ο
βαθμός της εκπαιδευτικής της αξίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στην
σχολική τάξη, αλλά και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν,
προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
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Περίληψη
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο προέκυψε από το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός
ψηφιακού σεναρίου το οποίο έθετε ένα πραγματικό πρόβλημα σε μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Η
καινοτομία του σεναρίου στηρίζεται σε 3 άξονες: τη διαθεματικότητα του σεναρίου, που εμπλέκει τρία
διαφορετικά αντικείμενα τα οποία στοχεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις: 1) σώμα – πνευματική
διαύγεια – ευεξία (Φυσική Αγωγή, ποδηλασία), 2) φυσικός και κοινωνικός κόσμος (Γεωγραφία, οι
ευρωπαϊκές χώρες με τα μάτια του ποδηλάτη), 3) ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός
(Πληροφορική – ΤΠΕ, τα ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία του ποδηλάτη). Γενικότερα η επιδίωξη ήταν
μια προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας της νέας γενιάς σε θέματα άθλησης – γεωγραφίας – ευρωπαϊκής
αντίληψης μέσα από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών και μετάβασης από τον παθητικό γραμματισμό
της πληροφορίας και των μέσων, στη ψηφιακή δημιουργία και συμμετοχή. Οι μαθητές συνεργάστηκαν
μεταξύ τους και εξωτερίκευσαν τις προτάσεις τους προς την κοινότητα του σχολείου, με γνώση
(πληροφορίες – συνθέσεις – ψηφιακές δημιουργίες). Η εφαρμογή του σεναρίου έδειξε αλλαγή των
στάσεων των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Γεωγραφίας.
Λέξεις κλειδιά: Ποδηλασία, Γεωγραφία, Ευρώπη, Τεχνολογικός και Ψηφιακός Γραμματισμός

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια εκστρατεία για τη χρήση του
ποδηλάτου στην Ευρώπη κυρίως στοχεύοντας στην αλλαγή των ευρωπαϊκών πόλεων ώστε
να γίνουν πιο φιλικές προς το ποδήλατο αλλά και στην ανάπτυξη μιας «ποδηλατικής»
συνείδησης από τους ευρωπαίους πολίτες http://www.cyclecities.eu/. Αυτό το γεγονός
λήφθηκε υπόψη κατά την επιλογή του θέματος αλλά και της ανάπτυξης του σεναρίου.
Η επιλογή του κεντρικού στοιχείου, δηλαδή του ποδηλάτου, έγινε επίσης με κριτήριο τα
ενδιαφέροντα των μαθητών του Γυμνασίου αλλά και τη συναισθηματική και ψυχική
ανάπτυξη της ηλικίας τους. Το ποδήλατο αποτελεί ένα αγαπημένο σύντροφο για τον
ιδιοκτήτη του, και κυρίως για έναν έφηβο, αφού μπορεί να αντιπροσωπεύει γι’ αυτόν ένα
σύμβολο ελευθερίας και ανταγωνισμού, ακόμα και έκφρασης ή άποψης. Η Φυσική αγωγή,
που υλοποιείται κατεξοχήν στο χώρο του σχολείου, δε δίνει εύκολα πάντα δυνατότητες για
ανάπτυξη αθλημάτων που βρίσκονται στον βιόκοσμο και την καθημερινότητα των
μαθητών, όπως είναι η ποδηλασία. Έτσι σε αυτή την αθλητική δραστηριότητα οι μαθητές
αλλά και οι οικογένειές τους λειτουργούν χωρίς σωστή προετοιμασία και γνώσεις που θα
έπρεπε να δίνονται από το σχολείο.
Η προσέγγιση της Γεωγραφίας στο άθλημα της ποδηλασίας έγινε με γνώμονα τις αρχές
που προωθούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, που είναι η Δια βίου άθληση και η
βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων των μαθητών. Οι αρχές αυτές αγκαλιάζουν την
«τουριστική ποδηλασία» και ενισχύουν τις πολιτικές διαχείρισης κινητικότητας στην
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 516-527, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Ευρώπη. Έτσι μέσα από την τουριστική ποδηλασία (http://www.eurovelo.org/) και τις
ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές (http://www.eurovelo.com/en) οι μαθητές γνωρίζουν
την Ευρώπη όπως περιγράφει το αναλυτικό πρόγραμμα της Β’ Γυμνασίου, μέσα από ένα
εικονικό ταξίδι.
Το μάθημα της Πληροφορικής χρησιμοποιήθηκε ως το όχημα για την διεκπεραίωση της
«διαδρομής» του σεναρίου. Το τάμπλετ, το κινητό, τα γεωγραφικά συστήματα gps
αποτελούν εργαλεία ενός ταξιδιώτη για πληροφορίες αλλά και αναρτήσεις περιεχομένου
εμπειριών με ψηφιακό τρόπο και ως τέτοια τα αντιμετωπίζει το σενάριο. Η εξέλιξη του
σεναρίου έλαβε υπόψη της την εξοικείωση και το ενδιαφέρον των μαθητών με τα ψηφιακά
μέσα και το γεγονός ότι είναι «multi-literate» στις τεχνολογίες, που σημαίνει ότι γρήγορα
και εύκολα αξιοποιούν νέα ψηφιακά εργαλεία.
Τα σενάριο δεν αγνόησε τις εσωτερικές βασικές ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών για
αυτονομία, επάρκεια – ικανότητα και προτεραιότητα για καλή κοινωνική σχέση. Έτσι οι
εργασίες βασίστηκαν στην αυτενέργεια και την πρωτοτυπία, με ψηφιακά εργαλεία Web 2.0
σχεδιασμένα για εκπαιδευτική χρήση και στηρίχτηκαν στη συνεργασία ομάδας και
ανάπτυξη πρακτικών στην κοινότητα.

Βιβλιογραφική διερεύνηση – Αλλαγές στις μαθησιακές προσεγγίσεις
Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Φυσικής Αγωγής στοχεύουν σε ένα τρίπτυχο
ψυχοκινητικής, γνωστικής και συναισθηματικής/κοινωνικής ανάπτυξης, με έμφαση κυρίως
στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, ατομικών ή συλλογικών παιχνιδιών ή αθλημάτων
αλλά και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ώστε οι μαθητές να ενθαρρύνονται να
συμμετέχουν σε αθλήματα ή σε φυσικές δραστηριότητες. Συνήθως αυτή η τρίπλευρη
προσέγγιση αφήνεται στη συμπτωματική μάθηση, δηλαδή θεωρείται ότι η μάθηση στα τρία
επίπεδα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των μαθητών στην αθλητική δραστηριότητα,
όπως φαίνεται και από την εμπειρία στα σχολεία. Στην κάλυψη αυτού του κενού δύο
μορφές ενοποίησης έχουν προταθεί ως κατάλληλες για διαθεματικότητα στη Φυσική αγωγή,
η εσωτερική μέσα στο πεδίο της ίδιας της Φυσικής αγωγής και η εξωτερική ενοποίηση
(Placek & O’ Sallivan, 1997). Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ενσωμάτωση της
Φυσικής αγωγής σε άλλα γνωστικά περιεχόμενα ή την ενσωμάτωση περιεχομένων από άλλες
επιστημονικές περιοχές στο περιεχόμενο της Φυσικής αγωγής με σκοπό οι μαθητές να
διδαχθούν θέματα από τις επιστήμες (Placek & O’Sallivan, 1997). Όπως όμως και να γίνει η
διασύνδεση πρέπει να έχει μαθησιακά αποτελέσματα στη βάση του τρίπτυχου που
αναπτύχθηκε παραπάνω (Penney & Chandler, 2000; Clarke & Quill, 2003) και όπως την
ορίζει και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Γυμνάσιο. Αυτή η αναγκαιότητα
οδηγεί στη διαθεματικότητα, που ορίζεται ως η μαθησιακή διαδικασία που οργανώνεται με
τέτοιο τρόπο ώστε να διαπερνά τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των περιεχομένων
μάθησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας
ποικίλες διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος και των ΔΕΠΠΣ και θέματα που
βρίσκονται στον κύκλο ενδιαφέροντος των μαθητών είτε γενικότερου κοινωνικού
ενδιαφέροντος (Μυλώσης, 2008; Σαλτερής, 2006).
Η σχολική γεωγραφία από την άλλη μεριά δεν εστιάζει πλέον μόνο στον εντοπισμό των
χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. Απομακρύνεται μάλιστα από την
απομνημόνευση και ενδιαφέρεται για την κατανόηση και τον τρόπο επεξεργασίας βασικών
γεωγραφικών εννοιών, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του
ανθρώπου και του χώρου. Η γεωγραφία ως μία διαθεματική ολότητα από μόνη της, χτίζει
γέφυρες στις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες και στις διακριτές διαστάσεις
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του τόπου, του χώρου, της κλίμακας και στην ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης για την
αειφόρο ανάπτυξη (McKeown and Hopkins, 2007). Η διδασκαλία της γεωγραφίας
επιδιώκει μέσα από κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές να καλλιεργήσει στα παιδιά
δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις θετικές προς το περιβάλλον, να θέσει προβληματισμούς
σχετικά με το γεωγραφικό χώρο και τις σχέσεις ανθρώπου - περιβάλλοντος, να εντοπίσει τις
επιδράσεις των γεωγραφικών φαινομένων στη ζωή του ανθρώπου και στο περιβάλλον και
να παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων μέσω της απόκτησης γνώσεων και τεχνικών
(Κατσίκης, 2005). Διδάσκοντας μάλιστα γεωγραφία στο σχολείο με στόχο και την αειφόρο
ανάπτυξη, όπως ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στην πραγματικότητα
υπάρχει μια νέα υπόσταση του μαθήματος, αυτής της κριτικής γεωγραφίας. Η γεωγραφία
συνιστά τότε μια δυναμική κατάσταση που προϋποθέτει τον αναπροσανατολισμό της
εκπαιδευτικής πορείας και τη μετεξέλιξή της, από μία εκπαίδευση μεταβιβαστικού
χαρακτήρα σε μία εκπαίδευση μετασχηματιστικού τύπου (Sterling, 2001), η οποία
προσανατολίζεται στην κοινωνική αλλαγή και στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων
μάθησης, που θα καταστούν τους μαθητές ικανούς να διαχειριστούν πολυπλοκότητες και
αλλαγές (Wals, Hoeven & Blanken, 2009; Wals & Jickling, 2002). Οι γεωγραφικές γνώσεις
και δεξιότητες των μαθητών ως εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει να περιέχουν ένα
ισορροπημένο φάσμα γεωγραφικών γνώσεων, βασικών εννοιών της αειφόρου ανάπτυξης,
γεωγραφικών δεξιοτήτων, διεπιστημονικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη γεωγραφία, και
αειφόρες στάσεις και αξίες ( Wood, 2009). Μία τέτοια προσέγγιση απαιτεί η διδασκαλία της
γεωγραφίας να συλλάβει τη μάθηση από κοινωνική κονστρουκτιβιστική άποψη. Αυτό
δηλώνει ότι η διδακτική προσέγγιση ακολουθεί συγκεκριμένες φάσεις που είναι η
εξερεύνηση της γνώσης, η παραγωγή περιεχομένου, η οργάνωση της νέας γνώσης και η
τελική εφαρμογή. Ο βαθμός των μαθησιακών απαιτήσεων από τους μαθητές θα πρέπει να
αυξηθεί σε δυσκολία, πολυπλοκότητα και αφαίρεση.
Η γεωγραφία είναι ένα από τα μαθήματα που έχει επηρεαστεί πολύ από τις ψηφιακές
τεχνολογίες, λόγω της ευρείας διάδοσης των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, τη
διαθεσιμότητα χαρτών, εικόνων και δεδομένων στο διαδίκτυο (Capel, 2010). Επίσης έχει
ειδική αξία η δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γεωγραφίας γιατί μπορεί ο
μαθητής να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει ενημερωμένες γνώσεις εύκολα, να συγκρίνει
αντικρουόμενες πληροφορίες, να δει τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να
απεικονίσει πολυδιάστατα γεωγραφικά θέματα και να καταστεί δυνατή η διαδραστικότητα
με το μέσο αλλά και η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων (Haubrich,
Reinfried και Schleicher, 2007). Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της γεωγραφίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην τάξη σε διάφορες μαθησιακές εφαρμογές όπως ενημερωτικές,
εκπαιδευτικές, αξιολόγησης, εργαλειακές, βιωματικές, συνεργατικές, ερευνητικές κ.α. Τα
Web2.0 εργαλεία αλλάζουν τη ιδέα χρήσης λογισμικού στην εκπαίδευση και τον τρόπο που
χρησιμοποιείται το διαδίκτυο. Ο παγκόσμιος ιστός αποκτά έναν συλλογικό κοινωνικό
χαρακτήρα και ο μαθητής μετατρέπεται από αναγνώστης σε δημιουργό του δικού του
προσωπικού περιεχομένου που μπορεί να είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Η
πρόσβαση αλλάζει τη δυναμική του παραγόμενου προϊόντος αφού γίνεται από διαφορετικά
μέσα (υπολογιστής, τάμπλετ, κινητό - εργαλεία καθημερινής χρήσης) οπότε ότι παράγεται
δεν είναι απλά ένα τεχνούργημα αλλά γνώση, προσωπική έκφραση, πολιτισμός, δυναμική
συνεργασία (O’Reilly, 2005).
Το σενάριο, στα πλαίσια της αλλαγής συνείδησης για δια βίου άσκηση και βελτίωση των
φυσικών ικανοτήτων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής αγωγής, έλαβε υπόψη τη
βιβλιογραφία, που αναφέρει ότι αυτό επιτυγχάνεται με την αλλαγή στο τρίπτυχο
ψυχοκινητικό, γνωστικό και συναισθηματικό (όπως ορίζεται άλλωστε και από το
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πρόγραμμα σπουδών και ΔΕΠΠΣ του μαθήματος). Έτσι προσεγγίζει την τουριστική
ποδηλασία με διαθεματικό τρόπο. Η γεωγραφία με τη ματιά της σύγχρονης μαθησιακής
ανάγκης αναζητά τη σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος μέσα από μια ευρωπαϊκή
ποδηλατική διαδρομή, τη eurovelo 6.

Στόχοι και Μεθοδολογική προσέγγιση του σεναρίου
Γενικότερος στόχος του σεναρίου είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός θέματος από τους
μαθητές, από πολλές διαφορετικές γνωστικές περιοχές του αναλυτικού τους προγράμματος,
αλλά και η διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σε επίπεδα τρόπου ζωής όπως φυσικής
άσκησης και δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αφορμή την τουριστική ποδηλασία,
σε θέματα ασφάλειας, σχεδίασης και οργάνωσης της αθλητικής δράσης και στάσης,
αναζήτησης πληροφοριών, γεωγραφικής ενημερότητας, ψηφιακών τρόπων έκφρασης και
διαμοιρασμού. Επιπλέον ερευνάται μέσα από το σενάριο η αναγνώριση της αξίας του
μαθήματος της Γεωγραφίας από τους μαθητές, με την αξιοποίηση στοιχείων παρατήρησης ή
άντλησης πληροφοριών από το άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον και διάχυσης αυτών σε μια
ομάδα-κοινότητα.
Ειδικότεροι στόχοι:
1. Γνωριμία με ένα καθημερινό εργαλείο άσκησης το ποδήλατο (εξέλιξη, τάσεις,
συντήρηση, ασφαλής οδήγηση, οφέλη από την ποδηλασία)
2. Ανάδειξη της δια βίου άσκησης μέσα από επιλογές όπως η ποδηλασία
3. Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά χωρών της Ευρώπης όπως μορφολογία εδάφους,
γλώσσα, πόλεις, υγρό στοιχείο
4. Αναζήτηση κοινών γεωγραφικών γνωρισμάτων των χωρών με ερμηνεία δεδομένων,
ανάγνωση χαρτών, υπολογισμού αποστάσεων
5. Δημιουργία και δημοσιοποίηση ψηφιακού υλικού συνεργατικά και με χρήση Web
2.0 εργαλείων, με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και με εφαλτήριο τη νέα γνώση
Συνήθως, οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες που προσεγγίζουν το αυθεντικό πλαίσιο
ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν, να συζητήσουν και να κατασκευάσουν πολυθεματικά
σενάρια και σχέσεις, να αποτελέσουν μέλη κοινοτήτων και να διαχειριστούν ρεαλιστικά
δεδομένα (Reeves et al, 2002;). Επίσης καλλιεργούν πρακτικές ικανότητες και νοητικές
δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε διάφορα άλλα πλαίσια (Herington &
Kervin, 2007; Reeves et al, 2002). Όμως δεν είναι εύκολο πάντα για μαθητές του Γυμνασίου ο
δάσκαλος να έχει άμεση πρόσβαση σε αυθεντικό πλαίσιο. Γι’ αυτό και η επιλογή του
ποδηλάτου και της τουριστικής ποδηλασίας (και όχι κάποιου άλλου μέσου άθλησης)
επιλέχθηκε ως η κατάλληλη.
Η μάθηση με διαθεματικότητα υλοποιείται μέσα από συνεργατικές δομές. Και οι τρεις
φάσεις του σεναρίου στηρίχτηκαν στις ομάδες αλλά και στην κοινότητα της τάξης στην
οποία οι ομάδες κοινοποιούν και μοιράζονται τις πληροφορίες και το μαθησιακό προϊόν
παραγωγής τους και κατόπιν επανεπεξεργάζονται τις νέες πληροφορίες. Ο σχεδιασμός των
δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στην ποικιλία, στις εναλλαγές, τη διαφοροποίηση και στις
ευκαιρίες για αυτο-βελτίωση όταν οι ομάδες ενώνονται για να συνθέσουν ή να επιλέξουν.
Η μεθοδολογική προσέγγιση ακολούθησε τα παρακάτω στάδια με τη συγκεκριμένη σειρά:
καταγραφή επιθυμητών αποτελεσμάτων – στόχων (γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές
που στοχεύει το σενάριο), αξιολόγηση και τεκμήρια μάθησης (τρόποι αξιολόγησης των
γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, αυτοαξιολόγηση - ανατροφοδότηση μαθητών) και
επιλογή ακριβή περιεχομένου και τρόπου προσέγγισης (αναλυτικά προγράμματα σπουδών
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- ΔΕΠΠΣ των γνωστικών αντικειμένων, μέθοδοι διδασκαλίας, πρότερες γνώσεις των
μαθητών).
Το
ψηφιακό
σενάριο
χτίστηκε
στην
πλατφόρμα
Αίσωπος
(http://aesop.iep.edu.gr/node/16575) (βλ. Σχήμα 1) και εφαρμόστηκε σε μία τάξη
Πειραματικού Γυμνασίου, δυναμικής 25 μαθητών. Βασίστηκε στις προϋπάρχουσες έννοιες
των μαθητών και τις προσωπικές τους εμπειρίες από σχολικές ή γενικές γνώσεις και γνώσεις
από ταξίδια. Η γνώση δεν αποτελεί ένα θεωρητικό σχήμα κατανόησης των πραγμάτων αλλά
ένα σχήμα ερμηνείας, κριτικής και κυρίως δράσης μέσα σε πραγματικές καταστάσεις ζωής
(Ματσαγγούρας, 2002).

Σχήμα 1. Ψηφιακό σενάριο στην πλατφόρμα Αίσωπος
Στην α’ φάση οι 5 ομάδες των 5 ατόμων διερευνούν θέματα γύρω από το ποδήλατο μέσα
σ’ ένα πλαίσιο, μια διαφημιστική καμπάνια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στη χώρα τους.
Το αυθεντικό πλαίσιο με πραγματικά δεδομένα δημιουργεί τις συνθήκες για να αντιληφθεί
ο μαθητής την αξία και τη σημασία της γνώσης. Πολλές φορές ο μαθητής του Γυμνασίου
εκφράζει ερωτήματα όπως «γιατί πρέπει να μάθω κάτι που δεν μ’ ενδιαφέρει; που θα το
χρησιμοποιήσω;». Τα αυθεντικά πλαίσια αποτελούν ένα περιβάλλον για εποικοδομητική
διερεύνηση της γνώσης μέσα από την ενθάρρυνση κινήτρων μάθησης με ποικίλους τρόπους
και τη νοηματοδότηση της διαδικασίας. Οι οδηγίες δίνονται με φύλλα εργασίας σύντομα
και ξεκάθαρα. Αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν η δημιουργία παρουσιάσεων από τους
μαθητές μετά από αναζήτηση στο Διαδίκτυο που ακολουθεί τη λογική της «αντιγραφής –
επικόλλησης». Προτείνονται πηγές ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της μελέτης των
μαθητών και να εξοικονομηθεί ο χρόνος έρευνας, χωρίς βέβαια αυτό να είναι δεσμευτικό.
Σ’ έναν ελεύθερο χώρο όπως το Διαδίκτυο δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτος περιορισμός.
Προϊόν της εργασίας κάθε ομάδας αποτελεί μία ψηφιακή δημιουργία ως σύνθεση της
μελέτης τους. Η κοινότητα της τάξης, η κοινότητα του σχολείου, η ευρύτερη μαθητική
κοινότητα θα γνωρίσει τη νέα γνώση, προϊόν συλλογικότητας, διερεύνησης, σύνθεσης,
ανάλυσης και φαντασίας, οπότε η δημοσιοποίηση των εργασιών των μαθητών είναι
επιβεβλημένη. Η δημοσιοποίηση έγινε με την ανάρτηση παραγόμενου υλικού από τους
μαθητές στους διαδρόμους του σχολείου αλλά και με ψηφιακές παρουσιάσεις έργων των
μαθητών σε όλα τα τμήματα όπως κουΐζ, παρουσιάσεις, κόμικς, προτεινόμενες ψηφιακές
ποδηλατικές διαδρομές κ.α. Στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής αγωγής το τρίπτυχο
Γνωστικός - Συναισθηματικός - Ψυχοκινητικός τομέας ολοκληρώνεται από την τελική

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

521

πρόταση του σχεδιασμού της ποδηλατικής διαδρομής και την πρόσκληση σε συμμετοχή των
μαθητών του σχολείου.
Στη β΄ φάση επαναλαμβάνεται η παραπάνω μεθοδολογία δίνεται μία πραγματική
ποδηλατική διαδρομή ευρωπαϊκών διαστάσεων και γίνεται διερεύνηση πληροφοριών για
ενημέρωση των ποδηλατών που θα ακολουθήσουν τη διαδρομή αυτή. Συμμετέχουν 10
ομάδες των 2- 3 ατόμων. Τα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών προσδιορίζονται και είναι:
τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, γεωγραφικοί ψηφιακοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης.
Μέσα από διαφορετικούς αναπαραστατικούς τρόπους αναζήτησης, που προτείνονται από
τις ίδιες τις οδηγίες, επιτυγχάνονται διαφορετικές γνωστικές δεξιότητες όπως π.χ.
μαθηματικές πράξεις και χρήση κλίμακας όταν τους ζητείται μέτρηση απόστασης πόλεων,
συσχέτιση δεδομένων π.χ. ποιες χώρες της διαδρομής διασχίζονται από το ίδιο ποτάμι ή
αναγνώριση της ιστορίας μιας πόλης και του πληθυσμού της μέσα από σύγχρονες πηγές με
κριτική όμως διάθεση όπως πχ. το παράδειγμα της Μπρατισλάβας κ. α.
Το ανταγωνιστικό στοιχείο με συγκεκριμένα κριτήρια στο τέλος της φάσης, αποδεκτή
διαδικασία από τους μαθητές, με την εύρεση του καλύτερου τίτλου για τη διαδρομή,
μπαίνει ως πρόκληση σε ολόκληρη την τάξη ελεύθερα, ακριβώς μετά την συνθετική
διαδικασία, ώστε με όλα τα δεδομένα και την συνολική εικόνα οι μαθητές να διαλέξουν.
Το γνωστικό αντικείμενο της γεωγραφίας αντιμετωπίζεται ως ενιαίο και δεν διαχωρίζεται
στις επιμέρους διδακτικές ενότητες.
Στη γ‘ φάση οι μαθητές δημιουργούν εμπνεόμενοι από την ποδηλατική διαδρομή.
Κατασκευάζουν το σήμα - λογότυπο του εθνικού οργανισμού ποδηλασίας της κάθε χώρας
που μελέτησαν και ανήκει στην ποδηλατική διαδρομή eurovelo 6. Χρησιμοποιούν ένα
πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της χώρας. Στο
τέλος τοποθετούνται τα λογότυπα αυτά στο χάρτη της Ευρώπης, όπου χαράσσεται η
ποδηλατική διαδρομή και δημοσιοποιείται στο σχολείο (βλ. Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Οι μαθητές αποτυπώνουν στο χάρτη τη διαδρομή eurovelo 6 και τα
λογότυπα που σχεδίασαν
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Το σενάριο υλοποιείται σε 6 διδακτικές ώρες (μπορεί να χρειαστεί και επιπλέον εργασία στο
σπίτι σε συνεργασία των μελών των ομάδων). Για την υλοποίηση του σεναρίου
συνεργάζονται ο εκπαιδευτικός Φυσικής αγωγής, ο Πληροφορικός και ο εκπαιδευτικός που
διδάσκει το μάθημα της Γεωγραφίας.
Σε όλη τις φάσεις του σεναρίου οι μαθητές συνεργάζονται στην ομάδα τους στο περιβάλλον
κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού περιεχομένου Edmodo.

Προσέγγιση διδασκαλίας – Θεωρία μάθησης -Κοινωνική ενορχήστρωση της
τάξης
Το διδακτικό σενάριο που διαμορφώθηκε βασίστηκε στην παιδαγωγική αρχή του
κοινωνικού εποικοδομητισμού, όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, διερευνητικό μαθησιακό
αντικείμενο αλλά και την κοινωνική ενορχήστρωση της δράσης με δημιουργία μικρών
ομάδων αλλά και τις κοινότητες πρακτικής όπου από τη μικρότερη ομάδα μεταφέρω τη
γνώση και την εμπειρία στην κοινότητα. Ειδικότερα αξιοποιήθηκε η εγκατεστημένη άποψη
της γνωστικής λειτουργίας, δηλαδή η μελέτη της μάθησης ως φαινόμενο που συμβαίνει κατά
τη συμμετοχή σε κοινωνικά πλαίσια, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα τουριστικής ποδηλασίας.
Ένα δυναμικό κοινωνικό περιβάλλον, η Ευρώπη με τα μάτια του ποδηλάτη, σε ένα
ουσιαστικό πλαίσιο μάθησης, αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής αγωγής – Γεωγραφίας Πληροφορικής έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικειοποίηση του πλαισίου και των
διαδικασιών γνώσης (Wenger, 2007). Οι μαθησιακές δραστηριότητες στο σενάριο είναι
σύντομες και εστιασμένες. Το κλειδί με την εγκατεστημένη μάθηση είναι ότι οι μαθητές
έχουν δυνατότητες επιλογής και πρόσβασης σε ποικιλία απεικόνισης γνώσης. Οι μαθητές
μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και προβλήματα τα οποία απαιτούν προσπάθεια από
κοινού, δηλαδή με αλληλεξάρτηση, οπότε αξιοποιούνται με διαφορετικές απαιτήσεις οι
συμμετέχοντες μαθητές στην κοινότητα, οι διαφορετικές εμπειρίες (γνώσεις και δεξιότητες),
προοπτικές και γνώμες. Άρα η εγκατεστημένη μάθηση δίνει έμφαση στην κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο των κοινοτήτων μάθησης (Schön,1987).
Τα αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης είναι από την φύση τους διαθεματικά και δεν
στοχεύουν στη διδασκαλία ενός μόνο γνωστικού αντικειμένου. Έχουν ως στόχο να φέρουν
στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ποικίλη θεματολογία, πολλαπλούς τρόπους
αντίληψης, εργασίας, κατανόησης και σκέψης για διάφορες μεθόδους βιωματικής
διάδρασης στις πρακτικές μίας κουλτούρας (Lombardi, 2007). Στα πλαίσια της
διαθεματικότητας το σενάριο συνδύασε τη Φυσική αγωγή, τη Γεωγραφία και την
Πληροφορική ως μέσο. Προς αυτή την κατεύθυνση σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία
αξιοποιούνται όπως εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης και χρονογραμμής
(δημιουργία κριτικής και συνθετικής σκέψης), γεωγραφικής απεικόνισης (χωρική
αναπαράσταση/μαθηματική απόδοση), διαδραστικής αφίσας, κουίζ, κολλάζ, κόμικς
(επικοινωνιακή απεικόνιση συλλογής δεδομένων), διαδραστικής παρουσίασης – βίντεο
(αξιολόγηση – λήψη αποφάσεων).

Δραστηριότητες –Παραγόμενα - Ανατροφοδότηση μαθητών
Στην α’ φάση του σεναρίου γίνεται μια εισαγωγή του θέματος με την τεχνική του
καταιγισμού ιδεών ώστε να υπάρξει κινητοποίηση των μαθητών ως προς το συνδετικό κρίκο
του σεναρίου, το ποδήλατο. Η δράση ολοκληρώνεται με ερωτήσεις με χρήση πολυτροπικών
μέσων. Τα φύλλα εργασίας που δίνονται στο κυρίως μέρος της φάσης ζητούν από την κάθε
ομάδα να αποδώσει τις γνώσεις της με ένα ή δύο συγκεκριμένα διαφορετικά Web 2.0
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εργαλεία. Θεωρείται προϋπόθεση ότι τα εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της
Πληροφορικής στην Α’ και Β’ Γυμνασίου, ώστε οι μαθητές τα γνωρίζουν. Σε όλα τα
εργαλεία ο μαθητής συνδέεται με το λογαριασμό του στο Google, οπότε δεν χρειάζεται
δημιουργία λογαριασμού για κάθε εργαλείο χωριστά. Η ολοκλήρωση της εργασίας μπορεί
να γίνει και στο σπίτι συνεργατικά μέσα από την πλατφόρμα Edmodo (ή Google classroom)
και δημοσιεύονται σε ιστότοπο ή στο φυσικό χώρο του σχολείου ώστε να δημοσιοποιηθούν
στην ευρύτερη κοινότητα. Τελευταίο, αλλά δυναμικό στοιχείο η σχεδίαση μιας ποδηλατικής
διαδρομής μισής ώρας, γύρω από το σχολείο. Η ποδηλατική διαδρομή αποτελεί τη φυσική
πράξη και το κοινωνικό φυσικό δέσιμο της κοινότητας, στοιχεία απαραίτητα στους έφηβους
μαθητές του Γυμνασίου. Η ποδηλατική διαδρομή που προτείνεται έχει και πολιτισμική
πρόταση αφού προτείνεται η διαδρομή της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη
αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής (βλ. Σχήμα 3).

Σχήμα 3 Μια Ποδηλατική Διαδρομή: Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Στη β’ φάση μία διαδραστική περιοχή δείχνει τη διαδρομή eurovelo 6 και αποτελεί το
χώρο οδηγιών προς τις ομάδες. 10 ενεργά σημεία αντιστοιχούν σε 10 ομάδες με ερωτήσεις
στοχευμένες προς 2 άξονες: α) συλλογή στοιχείων που αργότερα θα αποτελέσουν σημείο
επαναδιαπραγμάτευσης και σύνθεσης από όλες τις ομάδες και β) ερωτήσεις κρίσεως,
μαθηματικής διερεύνησης, ανάγνωσης χαρτών κ.α. Δίνονται συντονιστικές οδηγίες όπως
ανάθεση μαθητή για να κρατά σημειώσεις ή διευθέτηση ατόμου για προβολικό. Τελευταίο,
αλλά δυναμικό στοιχείο η πρόταση τίτλου για τη ποδηλατική διαδρομή. Στο στάδιο αυτό
γίνεται η ανατροφοδότηση των μαθητών για όσα έμαθαν αφού πρέπει να συνδυάσουν και
να απομονώσουν στοιχεία που κατατέθηκαν.
Στη γ ‘ φάση οι ίδιες ομάδες με χρήση των στοιχείων που αναγνώρισαν σε κάθε χώρα
δημιουργούν ένα λογότυπο του εθνικού οργανισμού ποδηλασίας που μελέτησαν με ένα
διαδικτυακό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, το pixlr. Το εργαλείο επιλέχθηκε γιατί δεν
χρειάζεται εγκατάσταση και είναι στα ελληνικά. Η εργασία σε αυτή τη φάση επιδιώκει την
αξιολόγηση των μαθητών της β ‘ φάσης του σεναρίου.
Οι μαθητές σε κάθε φάση του σεναρίου ανατροφοδοτούνται από τα διαδικασία λήψης
απόφασης για τη σχεδίαση και δημιουργία των προϊόντων της εργασίας τους, ομαδικά και
τάξης, αλλά και τη συνεργασία και τη δημοσιοποίηση των προτάσεων: α) την ώρα που
υλοποιείται μια δραστηριότητα αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται από το μαθητή
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προηγούμενες δεξιότητες και γνώσεις και β) την ώρα που προετοιμάζεται μια
δραστηριότητα λαμβάνει χώρα αναδρομική εξέταση των δεδομένων.
Η συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και οι τελικές εργασίες κάθε φάσης αποτελούν την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, οποίος παρακολουθεί τη δράση της κάθε ομάδας μέσα από
το συνεργατικό εργαλείο που χρησιμοποιείται Edmodo (ή Google classroom).

Ερευνητική διαδικασία
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των μαθητών στη δράση της ποδηλασίας
στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αλλά και στο μάθημα της Γεωγραφίας,
αλλά και η αλλαγή συμπεριφοράς προς τα δύο προαναφερθέντα αντικείμενα, μετά την
υλοποίηση του ψηφιακού σεναρίου Το σενάριο εξελίχθηκε σε χρόνο 6 διδακτικών ωρών, σε
ένα τμήμα 25 μαθητών της Β’ Τάξης ενός Πειραματικού Γυμνασίου στο κέντρο μεγάλης
πόλης. Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε πριν και μετά την
εφαρμογή του σεναρίου (μεσολάβησε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων). Χρησιμοποιήθηκε
το ερωτηματολόγιο των Theodorakis, Y, Doganis, G., Bagiatis, K., & Goudas, M. (1991) που
βασίζεται στο μοντέλο της σχεδιασμένης συμπεριφοράς προσαρμοσμένο βέβαια στις
ανάγκες της έρευνας.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 35 ερωτήσεις 7βάθμιας κλίμακας Likert (1= συμφωνώ
απόλυτα έως 7= διαφωνώ εντελώς) κατανεμημένες σε δέκα παράγοντες και μία ερώτηση
δημογραφικού περιεχομένου (φύλο). Οι παράγοντες ήταν οι εξής:
1. Στάσεις απέναντι στην ποδηλασία (6 ερωτήσεις)
2. Πρόθεση να κάνουν ποδήλατο (3 ερωτήσεις)
3. Αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς ως προς την ποδηλασία (3)
4. Αυτοταυτότητα (4)
5. Υποκειμενική νόρμα (σημαντικοί άλλοι) (3)
6. Ενημέρωση για ποδηλασία (4)
7. Προηγούμενη συμπεριφορά σε σχέση με την ποδηλασία (2)
8. Στάδιο αλλαγής συμπεριφοράς σε σχέση με το ποδήλατο (1)
9. Στάσεις απέναντι στην γεωγραφία (6 ερωτήσεις)
10. Ενημέρωση για την γεωγραφία (3)
Για όλες τις μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι t, για να υπολογιστεί αν οι μέσοι
όροι των παραγόντων διαφέρουν σημαντικά πριν και μετά την παρέμβαση. Προηγουμένως
ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής του δείγματος με τη χρήση του μη παραμετρικού
ελέγχου Kolmogorov-Smirnov (K – S) για όλες τις μεταβλητές. Τα αποτελέσματα των
ελέγχων για κάθε μεταβλητή δεν ήταν στατιστικά σημαντικά (p > .5), επομένως έγινε δεκτό
ότι δεν υπάρχει απόκλιση από την κανονικότητα. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων,
φάνηκε ότι ο μοναδικός παράγοντας όπου υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν
αυτός των στάσεων απέναντι στην γεωγραφία. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των τιμών των
στάσεων απέναντι στη γεωγραφία μετά την παρέμβαση (Μ=2,21, Τ.Α.=0.84) ήταν
σημαντικά χαμηλότερος (t=2.63, df=48, 2-tailed p=0.11) από αυτόν των στάσεων απέναντι τη
γεωγραφία πριν την παρέμβαση (Μ=2.93, Τ.Α.=1.07).
Αναφορικά με τις στάσεις των μαθητών/ριών απέναντι στην ποδηλασία, τόσο πριν όσο
και μετά την εκπόνηση της διαθεματικής διδασκαλίας, οι στάσεις ήταν θετικές. Μετά την
διαθεματική διδασκαλία υπήρξε περαιτέρω αύξηση της ήδη θετικής στάσης, όχι όμως
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στατιστικά σημαντική (Μ πριν= 2.37 Τ.Α.=1.04, Μμετά=1.98, Τ.Α.=0.83, t=1.43, df=49, 2tailed p> 0.5)
Οι μαθητές ξεκίνησαν επιφυλακτικά το ψηφιακό σενάριο στο μάθημα της Γεωγραφίας,
αφού για πρώτη φορά στο μάθημα αυτό δεν διδάσκονταν γραμμικά από το σχολικό τους
βιβλίο τα αντικείμενα της Γεωγραφίας που εμπλέκονταν και τα οποία ήταν τα παρακάτω:
Μελέτη χαρτών Ευρώπης, Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης:
οροσειρές, θάλασσες, ποτάμια, πληθυσμός – πολιτισμικά στοιχεία, πολιτισμικές διαφορές
στην Ευρώπη – γλώσσα, Η δομή των (ευρωπαϊκών) πόλεων, Το κλίμα της Ευρώπης. Οι
μαθητές έπρεπε να εξάγουν στοιχεία όπως θα έκανε ένας ποδηλάτης ο οποίος θα σχεδίαζε
και θα οργάνωνε την ποδηλατική του διαδρομή eurovelo 6. Οι μαθητές στην πορεία της
διαθεματικής διδασκαλίας στο κομμάτι της Γεωγραφίας, αναγκάστηκαν να αναπτύξουν
υψηλές γνωστικές δεξιότητες ώστε να αναγνωρίσουν κοινά γνωρίσματα (ο Δούναβης
συνδετικός κρίκος των κρατών της διαδρομής), κλιματικές, μορφολογικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα συνεργατικής δράσης ομάδων και
κλιμακωτά μιας κοινότητας που λάμβανε και έδινε πληροφορίες ως προσπάθεια
διασύνδεσης της αποκτηθείσας γνώσης με γεγονότα και φαινόμενα της καθημερινής ζωής
και πρακτικής που την εννοιοδοτεί και κατ’ επέκταση την οικοδομεί. Έτσι η παρατήρηση
κατά τη διάρκεια της παρέμβασης από τον διδάσκοντα δείχνει ένα ολοένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον των μαθητών για το σενάριο με αποκορύφωμα το ψηφιακό και καλλιτεχνικό
παραγόμενο των μαθητών στα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Πληροφορικής. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας και με
τα ερωτηματολόγια όπως φαίνεται παραπάνω.
Σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε
ενδιαφέρον κατά την παρουσίαση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και εκγύμνασης
και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για τη σωστή χρήση / συντήρηση, δεν
φάνηκε να άλλαξε η στάση των μαθητών/ριών απέναντι στην ποδηλασία. Αυτό ίσως
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε πρακτική εξάσκηση από όλους τους μαθητές παρά από
ελάχιστους λόγω έλλειψης ποδηλάτων αλλά και χώρου. Παρατηρήθηκε επίσης ότι πρόθυμα
να δοκιμάσουν ήταν τα παιδιά που δήλωναν ότι κάνουν συχνά ποδηλασία στον ελεύθερο
χρόνο τους. Η προγραμματισμένη εφαρμογή της εκτός σχολικού ωραρίου εθελοντικής
πολιτιστικής ποδηλατικής διαδρομής δεν πραγματοποιήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών

Προτάσεις /Επέκταση / Διαφοροποιήσεις του σεναρίου
Τα ψηφιακά εργαλεία του σεναρίου μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον εκπαιδευτικό
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις δυνατότητές τους και σε συνεργασία με το
δάσκαλο της Πληροφορικής. Το συνεργατικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να
είναι ενδεικτικά το Edmodo ή το Google classroom αλλά και κάποιο άλλο εργαλείο. Επίσης
εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας ανακοινώσεων όπως το συνεργατικό
εργαλείο padlet (https://el.padlet.com/) το οποίο θα διευκολύνει για να βλέπουν όλοι τις
απαντήσεις όλων των ομάδων της φάσης 2 και στον οποίο μπορούν να ανατρέχουν όποτε
θέλουν οι μαθητές. Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ενότητες της γεωγραφίας
όπως την ενότητα 4 που αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων. Επίσης
μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως την Οικιακή οικονομία κεφ. 5
Διατροφή και διαιτολογία που εμπεριέχει ενότητες σχετικά με ενεργειακή πρόσληψη από
τον οργανισμό, άσκηση, διατροφή και νερό. Επίσης μπορεί να επεκταθεί στις ξένες γλώσσες
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) με τη χρήση λεξιλογίου και εκφράσεων ταξιδιού, απόδοση
ονοματολογίας λέξεων – χωρών κα. Τέλος την Αισθητική Αγωγή – Μουσική στο κεφάλαιο
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Ευρωπαϊκές προδιαγραφές με εντοπισμό στις χώρες του σεναρίου μουσικών ρυθμών,
οργάνων, σπουδαίων μουσικών κ.α.
Η επανάληψη της έρευνας και σε άλλες αθλητικές δράσεις πέρα από την ποδηλασία, αλλά
και σε βάθος χρόνου, θα βοηθούσε να εξεταστεί η ενίσχυση θετικής στάσης των μαθητών σε
στάσεις δια βίου άσκησης και ποιοτικής ζωής, μέσα από διαθεματικά σενάρια διδασκαλίας
πολλών γνωστικών αντικειμένων που προσπαθούν να διασυνδέσουν τη γνώση με γεγονότα
και φαινόμενα της καθημερινής ζωής και πρακτικής, με δυνατότητα μεταφοράς και
εφαρμογής αυτής σε άλλους γνωστικούς χώρους. Γενικότερα η επανάληψη της έρευνας από
άλλον ερευνητή θα ενίσχυε την αξιοπιστία της και θα βοηθούσε στη γενίκευση των
συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε. Στην παρούσα εργασία το δείγμα που συμμετείχε ήταν
μικρό και θα ήταν σημαντικό να γίνει μια επανάληψη της έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα.
Δεδομένου ότι η έρευνα αυτή ήταν πιλοτική αφού βασίστηκε σε μία πρώτη εφαρμογή ενός
καινοτόμου ψηφιακού σεναρίου, προτείνεται να επαναληφθεί με παράλληλη χρήση ομάδας
ελέγχου και με επιπλέον πρακτική εξάσκηση στην ποδηλασία, σε περιβάλλον που να
ενισχύει περισσότερο το στοιχείο της αναψυχής και όχι αυτό της τεχνικής κατάρτισης πάνω
στην ποδηλασία.
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Περίληψη
Οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Γεωγραφίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου και ειδικά ένα κεφάλαιο (οι
κάτοικοι της Ευρώπης) με τη μέθοδο clil (αγγλική γλώσσα). Πολύπλευρες γλωσσικές δράσεις των
μαθητών στην Αγγλική γλώσσα λαμβάνουν χώρα στο μάθημα, που τους βοηθούν να κατανοήσουν το
προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη. Οι γλωσσικές αυτές προσεγγίσεις πλαισιώνουν τον κορυφαίο στόχο
ενός γενικότερου μαθησιακού πλαισίου, κατά τον οποίο οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να
κατανοήσουν το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να αισθανθούν και να
εξωτερικεύσουν συναισθήματα με το λόγο (αγγλική γλώσσα) για το ζήτημα αυτό. Οι μεταβάσεις έχουν
πρωτογενές ερέθισμα με τη χρήση κυρίως οπτικοακουστικού υλικού που δίνεται από τον εκπαιδευτικό
αλλά μετουσιώνονται από τους μαθητές σε ιστορίες και εκφράσεις, αυθόρμητα και συνεργατικά. Το
κορύφωμα της μεθόδου clil που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε αποτελεί μια βιωματική δράση που
περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Το ερέθισμα είναι μια διαδραστική ιστοσελίδα και το παραγόμενο
προϊόν είναι ιστορίες προσφύγων που κοινοποιούνται στην τάξη και μια από αυτές περνά σε
καλλιτεχνική αναπαράσταση, θεατρικό δρώμενο στην Αγγλική γλώσσα.
Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφία, μέθοδος clil, προσφυγικό ζήτημα, διαδραστική ιστοσελίδα

Εισαγωγή
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μετακινούνται και αλλάζουν τόπο και ζωή (transit). Οι
μαθητές γίνονται in transit (περαστικοί) σε μια αλήθεια που είναι για αυτούς εικονική. Με
ενημέρωση, αναζήτηση, βιωματική δράση – παιχνίδι, επικοινωνία, κοινωνική δράση και
δημιουργία αναζητούν την πραγματικότητα στο γνωστικό χώρο της Γεωγραφίας,
εκφραζόμενοι μέσα από την Αγγλική γλώσσα που ενημερώνει και πλησιάζει πληρέστερα
ένα ευρωπαϊκό θέμα μέσα από το διεθνή τύπο, το Διαδίκτυο, την τέχνη και τον πολιτισμό
(Deewr, 2008). Η διδασκαλία σκόπευσε σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς
στόχους και υλοποιήθηκε στο εργαστήριο της Πληροφορικής σε ένα τμήμα της Β’ τάξης
Γυμνασίου με δυναμική 27 μαθητών. Η χρονική της διάρκεια ήταν 10 διδακτικές ώρες (ένα
τρίμηνο, μία ώρα την βδομάδα)

Η μέθοδος CLIL
Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) αναφέρεται σε διδασκαλία
ενός μαθήματος με τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, η οποία χρησιμεύει ως μέσο επικοινωνίας
και ανταλλαγής περιεχομένου, ενώ παράλληλα η ξένη γλώσσα αναπτύσσεται με τη
διαμεσολάβηση αυτού του περιεχομένου. Ως αποτέλεσμα, τόσο το γνωστικό περιεχόμενο
όσο και η γλώσσα αναπτύσσονται μέσα από μια αμφίδρομη σχέση. Αυτό το είδος της
ολοκληρωμένης διδασκαλίας θέτει δύο παράλληλους στόχους – το γνωστικό περιεχόμενο
του μαθήματος που διδάσκεται και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Η εφαρμογή της
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 528-538, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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μεθόδου καλλιεργεί πιο σύνθετες γνωστικές διεργασίες, εφαρμόζει ένα στρατηγικό
μαθησιακό σχεδιασμό με ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σε περιεχόμενο που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται στην πραγματική ζωή και με επέκταση της
διαπολιτισμικής ικανότητας του μαθητή (March et al., 2001). Οι δυσκολίες που συνδέονται
με τη μέθοδο CLIL περιλαμβάνουν την αδυναμία των μαθητών να χρησιμοποιούν μια ξένη
γλώσσα σε ειδικά θέματα, το σχεδιασμό από τον εκπαιδευτικό σχετικού υλικού μάθησης
(έντυπου και ψηφιακού) και την έλλειψη εργαλείων αξιολόγησης για την μέθοδο που
εφαρμόζεται, αλλά και γενικότερα μια χρονοβόρα και δύσκολη προετοιμασία για τη
διδασκαλία.
Σύμφωνα με τον Mehisto et al. (2008), υπάρχουν έξι βασικές αρχές αυτής της μεθόδου
διδασκαλίας: 1)νέες οργανωτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία,
2)δημιουργική ατμόσφαιρα στην τάξη, 3)αυθεντικότητα της διδασκαλίας, 4)ενεργητική
μάθηση (συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία περιεχομένου), 5)υποστήριξη στη
διδασκαλία (σκαλωσιές) και 6) συνεργασία (εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό – μαθητών στην
εφαρμογή). Η εκπαιδευτική μέθοδος CLIL βασίζεται στον εποικοδομητισμό, την εκμάθηση
μέσα από project, την κριτική και την ενεργητική μάθηση. Στην ενοποιημένη διδασκαλία,
μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση είναι σημαντική επειδή οι μαθητές δεν έχουν επαρκείς
γλωσσικές δεξιότητες για να είναι σε θέση να κατανοήσουν το πλήρες περιεχόμενο του
γνωστικού αντικειμένου. Οι νέοι όροι χτίζονται πάνω στα ήδη γλωσσικά κεκτημένα και το
ίδιο το περιεχόμενο βασίζεται στις ήδη αποκτημένες γνωστικές δομές και δεξιότητες
(Mehisto et al., 2008). Κατά το σχεδιασμό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη
γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, έτσι ώστε οι νοητικές λειτουργίες σε χαμηλότερο επίπεδο
(μνήμη, κατανόηση, εφαρμογή) να μπορούν να ακολουθηθούν από ψυχικές λειτουργίες
υψηλότερου επιπέδου (αξιολόγηση, ανάλυση, δημιουργία).

Διαδραστικά περιβάλλοντα και μέθοδος CLIL
Ένας μεγάλος αριθμός μελετών επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές απολαμβάνουν τη χρήση της
τεχνολογίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και ότι προτιμούν να χρησιμοποιούν την
τεχνολογία περισσότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους και έντυπα υλικά (Golonka et al.,
2014). Οι μαθητές τείνουν να συμμετέχουν πιο ενεργά και με πιο θετική στάση στη
διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα και
περιβάλλοντα και η προσαρμογή τους σε αυτά είναι πολύ γρήγορη (DJ Leu et al., 2011). Η
μάθηση μέσα από τέτοια περιβάλλοντα μπορεί να μειώσει το άγχος του μαθητή, αφού
παρέχουν ένα μη επικριτικό και ανεξάρτητο περιβάλλον μάθησης (Kongrith & Maddux,
2005). Επίσης η χρήση ήχου και εικόνας μπορεί να προωθήσει το ενδιαφέρον και να
δημιουργήσει κίνητρα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Τα διαδραστικά περιβάλλοντα που
συνδυάζουν κείμενο, εικόνα και ήχο είναι ένα διδακτικό υλικό που μπορεί να διεγείρει
συναισθηματικά και γνωστικά πεδία των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και κυρίως
όταν τα παραπάνω στοιχεία εμπλουτίζονται με την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής (Stein,
2009).
Οι Kongrith και Maddux (2005) υποστηρίζουν
ότι τέτοια περιβάλλοντα
χρησιμοποιούνται για καινοτόμο διδασκαλία γιατί: 1)Ενσωματώνουν υψηλό βαθμό
αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και μαθητή, 2)Δημιουργούν την αίσθηση στον χρήστη
ότι αυτός και όχι το λογισμικό είναι επιφορτισμένος για το τι συμβαίνει στην οθόνη,
3)Στοχεύουν στην επίτευξη δημιουργικών εργασιών, 4)Κάνουν δυνατή την ολοκλήρωση πιο
σύνθετων έργων. Επίσης σύμφωνα με τους Kongrith και Maddux (2005) τα περιβάλλοντα
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αυτά επιτρέπουν στους μαθητές να συνδέονται με άλλους πολιτισμούς αποτελεσματικά και
να βιώσουν αυτούς τους πολιτισμούς. Σύμφωνα με τον Gibson et al. (2001) η τεχνολογία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να «προσθέσει αξία» στην όλη διαδικασία της μάθησης, όταν
οι μαθητές γίνονται κεντρικά εμπλεκόμενοι στη χρήση της και κατασκευάζουν ενεργά
γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης.

Μεθοδολογία
Οι διδακτικοί στόχοι της εφαρμογής χτίστηκαν σε 3 επίπεδα:
Γνωστικός: Μέσα από το οπτικοακουστικό ερέθισμα οι μαθητές προκαλούνται να
κοινωνήσουν και να συνδέσουν γνώσεις και αναφορές στο μάθημα της Γεωγραφίας στην
Αγγλική γλώσσα και να τις οικοδομήσουν πάνω σε προσωπικά βιώματα ή ακούσματα. Ο
μαθησιακός στόχος είναι πολυδιάστατος αφού μέσα από μια ενοποιημένη διδασκαλία οι
μαθητές οδηγούνται οι ίδιοι στην έκφραση ερωτημάτων για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Η
γνωστική επίτευξη πρέπει να τους οδηγήσει σε εξωτερίκευση λόγου και έκφρασης. Έτσι το
λεξιλόγιο που μαθαίνουν και οι νέες γνώσεις που οικοδομούν ζητείται να συσχετιστούν με
αυτά που βλέπουν μέσα από την επιλογή τους στη διαδραστική ιστοσελίδα, ώστε να
φτιάξουν μια ιστορία προσφύγων, τη δικιά τους, στην Αγγλική γλώσσα. Η πληροφορία που
παίρνουν αγγίζει κομμάτι που δεν το γνωρίζουν, οπότε είναι καθοριστικής αξίας όσον
αφορά την ενημέρωση και την κατανόηση της πραγματικότητας καθώς δίνονται διαδρομές
σε χώρες/πόλεις, συνθήκες διαβίωσης, χιλιομετρικές αποστάσεις.
Συναισθηματικός: Το Διαδίκτυο αποτελεί για τους μαθητές το σημαντικότερο εργαλείο
αναζήτησης της πληροφορίας και κυρίως το βίντεο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι να
εισπράττουν μηνύματα. Έτσι η επιλογή της διαδρομής στην ιστοσελίδα, εμπλουτισμένη με
πολυμεσικά στοιχεία όπως βίντεο, ήχο και κείμενο τους δημιουργεί κίνητρο που ενισχύεται
από τη διαδραστικότητα. Ο καθένας επιλέγει διαφορετική διαδρομή, από διαφορετική
(τυχαία) αφετηρία. Αυτή η εμπειρία μετατρέπεται σε βιωματική, αφού τους ζητείται η
καταγραφή μιας μετάβασης - παζλ στην οποία κινητοποιείται επιπλέον η φαντασία και
αναπτύσσονται έτσι συναισθήματα που καταγράφονται, μοιράζονται και εκφράζονται. Το
κείμενο στα Αγγλικά είναι σύντομο αλλά περιεκτικό και αφήνει τη φαντασία του μαθητή να
παράγει ιστορία.
Κοινωνικός: Η δράση αυτή μαζί με μια σειρά δράσεων που υλοποιούνται σταδιακά
στοχεύουν σε συγκρούσεις και ανατροπές παγιωμένων θέσεων που καλλιεργούνται από την
απόσταση από τα κοινωνικά, πολλές φορές, προβλήματα (Arthur & Wilson, 2010). Η
προσέγγιση των κοινωνικών ζητημάτων μέσα από μεταφορά ρόλων ενισχύει τη βιωματική
προσέγγιση και μπορεί να μεταφερθεί στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο του
μαθητή είτε ως βίωμα – άποψη είτε ως από κοινού εφαρμογή. Οι συγκρούσεις γίνονται μέσα
από διάλογο στην Αγγλική γλώσσα. Το λεξιλόγιο των μαθητών στο προσφυγικό ζήτημα έχει
δουλευτεί πρωτύτερα με πολλαπλούς τρόπους.
Η μέθοδος CLIL παρόλο που βασίζεται στην επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη
αγκαλιάζει την εξατομικευμένη μάθηση στο μαθητή, επειδή ως μέθοδος από τη φύση της
απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις και πολλαπλές αναπαραστάσεις. Η τεχνολογία μπορεί
να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με συμβολικό, οπτικό, ακουστικό, διαδραστικό και
παραγωγικό τρόπο. Ωστόσο είναι συχνό φαινόμενο να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές
πηγές στη μαθησιακή διαδικασία και δεν έχουν το αποτέλεσμα για το οποίο επιλέχθηκαν
όπως πχ. αδυνατούν να προκαλέσουν μια ζωντανή συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές ή να
εξάψουν το ενδιαφέρον τους ή να τους κινητοποιήσουν για δημιουργία κ.λ.π. Επίσης οι
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μαθητές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλό γνωστικό φορτίο και με παράλληλη
απαίτηση για υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα. Αυτό συχνά
συμβαίνει γιατί το ψηφιακό υλικό δεν είναι σχεδιασμένο από το δάσκαλο για να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης διδασκαλίας με τους συγκεκριμένους μαθητές,
οι οποίοι βρίσκονται στην ανάγκη να κατανοήσουν ένα εντελώς νέο περιεχόμενο σε μια
ξένη γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο οι Marsh et al. (2001) υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία μέσω
Αγγλικών απαιτεί πολύ περισσότερα από ό, τι ακριβώς διδάσκουν στα Αγγλικά συνήθως οι
δάσκαλοι. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρέχει κάποια βοήθεια (σκαλωσιά) - μια δηλαδή
«προσωρινή υποστηρικτική δομή» που θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν νέες
αντιλήψεις και νέες ικανότητες (Hammond, 2001).
Η ανάπτυξη του κεφαλαίου της Γεωγραφίας «οι κάτοικοι της Ευρώπης» έγινε με τη δομή
ενός project όπου οι μαθητές έπρεπε να κατανοήσουν τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τους θεσμούς της, το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης και το προσφυγικό
ζήτημα στην Ευρώπη (διαφορετική αντιμετώπιση από τις χώρες, δομές, ΜΚΟ).
Πριν την εφαρμογή του project στην τάξη με τη μέθοδο clil, δόθηκε στους μαθητές
ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση γνώσεων όπως γλωσσική εκτίμηση στην αγγλική
γλώσσα αλλά και γνώσεων - στάσεων των μαθητών σχετικά με τη μετανάστευση:
https://docs.google.com/forms/d/1H3cJyuOD7gMlY71X9lSUcQcGPF5zhj0cusINDKFubV
0/edit#
Το ερωτηματολόγιο έδειξε ότι το σύνολο σχεδόν των μαθητών γνώριζαν και
παρακολουθούσαν το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά μόνο ένα 25% από αυτούς
γνώριζαν κάποιες λέξεις και καταλάβαιναν το νόημά τους όπως Frontex, refugee, Refugee
Agency, illegal immigrant, first generation immigrant, κ.α. Το 90% των μαθητών απάντησαν
ότι πιστεύουν πως ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που αφορούν τα
ανθρώπινα δικαιώματα ως άτομα και ως ομάδα ενώ το 30% απάντησαν ότι πιστεύουν πως
το σχολείο δεν προωθεί μια τέτοια κατεύθυνση με γνώσεις και εμπειρίες. 40% των μαθητών
υποστήριξαν ότι το μάθημα της Γεωγραφίας δεν τους βοηθά να παρακολουθήσουν τις
αλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη και τα προβλήματα σε αυτήν παρόλο που μελετούν την
Ευρώπη ως γνωστικό πεδίο. Ένας μικρός αριθμός από τους μαθητές πιστεύουν ότι οι
πρόσφυγες ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί. Επίσης μερικοί από
τους μαθητές εξέφρασαν αρνητική στάση στην ερώτηση αν θα ήθελαν να συνομιλήσουν με
έναν πρόσφυγα ή έναν άνθρωπο που βοηθάει τους πρόσφυγες. Τέλος το 90% των μαθητών
δήλωσαν ότι ενημερώνονται για θέματα που τους ενδιαφέρουν από Αγγλικές ιστοσελίδες
και διεθνή ιστολόγια.
Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των στάσεων των μαθητών, σύμφωνα με την αρχική
διερεύνηση, φάνηκε ότι οι μαθητές αναγνώριζαν το προσφυγικό ζήτημα και γενικά είχαν
μια θετική στάση στο να μάθουν περισσότερα. Επίσης υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό
μαθητών που θεωρούσε ότι το σχολείο δεν βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση, το ίδιο και
το μάθημα της Γεωγραφίας. Στο γλωσσικό επίπεδο φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλο κενό στο
λεξιλόγιο, το οποίο έπρεπε να καλυφθεί καθώς προχωρούσε το project ώστε να οικοδομηθεί
το γνωστικό κομμάτι στο τμήμα της Γεωγραφίας που απαιτούσε νέες γνώσεις και επιπλέον
γνωστικές δεξιότητες όπως αναλυτική, συνδυαστική και κριτική σκέψη. Για να επιτευχθούν
τα παραπάνω η διδασκαλία σχεδιάστηκε σε 3 επίπεδα. Στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο
διδασκαλίας ο σχεδιασμός πατούσε πάνω στο γνωστικό και μερικά στο συναισθηματικό
στόχο, ενώ στο τρίτο επίπεδο ο σχεδιασμός απαντούσε στο συναισθηματικό και κοινωνικό
στόχο.
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Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας
Για να δημιουργηθούν οι «σκαλωσιές» που θα βοηθούσαν στην ακολουθία της διδασκαλίας,

σχεδιάστηκαν στο πρώτο επίπεδο της διδασκαλίας μια σειρά από δραστηριότητες, όπως τις
περιγράφει ο Coyle (2010), που στόχευσαν στην επικοινωνία, τη γλώσσα και το περιεχόμενο
αλλά με γνώμονα την εξέλιξη των γνώσεων και σε επίπεδο πολιτισμού, την έκθεση σε
εναλλακτικές προοπτικές και κοινές αντιλήψεις. Οι μαθητές δούλεψαν το λεξιλόγιο μέσα
από web2 εργαλεία όπως Flashcard, quizlet, riddle, mindmap (βλ. Σχήμα 1), αλλά και με
Σχήμα 1. Web2 εργαλεία που αξιοποιήθηκαν
παραδοσιακό τρόπο δηλαδή με φύλλα εργασίας, βίντεο και τραγούδι.
Όλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν προσεκτικά και συντονίστηκαν για να επιτύχουν
την εκ νέου σύλληψη περιεχομένου, με γλωσσική δόμηση παράλληλα, η οποία βοηθούσε στο
χτίσιμο του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου. Η διαφορά immigrant και refugee όπως και
η χρήση της λέξης transit, που μελετήθηκαν αρχικά από την τάξη σε πολλαπλά επίπεδα,
έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη του θέματος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η ανάπτυξη
λεξιλογίου με παιγνιώδη τρόπο, με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και τη χρήση
πολυμεσικών στοιχείων όπως εικόνα, βίντεο, τραγούδι αλλά και οι ιστορίες προσφύγων από
την ιστοσελίδα της UNHCR (βλ. Σχήμα 2) που δόθηκαν στην τάξη, μέσα από τη συνεργασία
στις ομάδες που δημιουργούνταν κάθε φορά, οδήγησαν σταδιακά σε πιο δυνατές συζητήσεις
με περισσότερα ερωτήματα, απόψεις αλλά και αναγκαιότητες. Οι μαθητές διάβασαν
ιστορίες, και συμπλήρωσαν χάρτες και πίνακες με στοιχεία.
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Σχήμα 2. Ιστορίες από την ιστοσελίδα της UNHCR
Το ερώτημα που δημιουργήθηκε στην τάξη ήταν «γιατί τόσες διαφορετικές φωνές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Για να μπορέσουν οι μαθητές να απαντήσουν στο σύνθετο ερώτημα
που έθεσαν οι ίδιοι, οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν το δεύτερο επίπεδο της διδασκαλίας. Στην
εφαρμογή του δεύτερου επιπέδου διδασκαλίας ολοκληρώθηκε η μελέτη των ευρωπαϊκών
θεσμών, όπου οι μαθητές έπρεπε σε ομάδες να «προβάρουν» ρόλους θεσμικούς και να
αυτοπαρουσιαστούν. Το δημογραφικό πρόβλημα σε Ευρωπαϊκές χώρες μελετήθηκε με
ανάγνωση πινάκων και γραφημάτων. Με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις του μαθητή έπρεπε
οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν με φιλικό προς το μαθητή τρόπους και δρόμους
δημιουργικής και κριτικής σκέψης (Mehisto et al., 2008). Έτσι στο δεύτερο επίπεδο δόθηκαν
γελοιογραφίες του Διεθνούς τύπου (βλ. Σχήμα 3) και οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν
δηλαδή να κατηγοριοποιήσουν τα κόμικς με βάση ερωτήματα όπως: «Κάποιοι Ευρωπαίοι
αισθάνονται ότι πολλοί πρόσφυγες θα έρθουν στην Ευρώπη - Στην Ευρώπη το προσφυγικό
είναι ένα συναισθηματικό ζήτημα - Υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις στην κουλτούρα των
Ευρωπαίων και των μουσουλμάνων προσφύγων - Το ταξίδι των μεταναστών στην
προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη μπορεί να γίνει επικίνδυνο». Επίσης οι μαθητές
διάβασαν ποίηση από ένα σχολικό διαγωνισμό ποίησης στο Toronto, που έγινε υπό την
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Ύπατη Αρμοστεία στην καναδική τάξη το 2009, επιλέγοντας το ποίημα που τους άγγιξε
περισσότερο. Κάποιοι μαθητές έγραψαν ένα τραγούδι για τους πρόσφυγες στα Αγγλικά με
τίτλο Rebel on the run που το μετέφεραν ζωντανά στην τάξη.

Σχήμα 3. Γελοιογραφίες του Διεθνούς τύπου
Στο τρίτο και τελικό επίπεδο διδασκαλίας δόθηκε στους μαθητές μία διαδραστική
ιστοσελίδα (interactive video story) που κυκλοφόρησε από το Channel 4 News ονομάζεται
Two Billion Miles http://twobillionmiles.com/ (βλ. Σχήμα 4) και επιτρέπει στους χρήστες
του Διαδικτύου να ακολουθήσουν τα χνάρια των μεταναστών και των προσφύγων, όπως
αυτοί αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στο δρόμο και στο χρόνο, δηλαδή στη «μετακίνηση –
μετάβαση» τους.
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Σχήμα 4. Διαφορετικές επιλογές – Διαφορετικές διαδρομές – Διαφορετικά σενάρια στην
τάξη

Η ιστορία, όπως οδηγείται από την επιλογή του χρήστη, αποδεικνύει την
πραγματικότητα του πρόσφυγα, καθώς φεύγει από τον πόλεμο και τη βία, ξεκινώντας από
μία από τις έξι τοποθεσίες: Sinjar στο Ιράκ, τρεις πόλεις στη Συρία, τη Σομαλία και την
Ερυθραία.
Οι μαθητές διάλεξαν διαδρομές ξεκινώντας από την τυχαία αρχική επιλογή που τους
δινόταν από την ίδια τη σελίδα. Δούλεψαν σε ομάδες και τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν
ένα φύλλο καταγραφής (βλ. Παράρτημα Α), που στην πραγματικότητα τους ενέτασσε σε
αυτό που έβλεπαν ή άκουγαν. Ήταν οι πρόσφυγες της μετάβασης από τον ένα τόπο στον
άλλο, ήταν in transit. Σκοπός ήταν η διαφορετικότητα στην ομάδα σε θέματα κοινωνικών
αξιών και πεποιθήσεων να οδηγήσει σε συγκρούσεις, αναμετρήσεις και πιθανές ανατροπές.
Κυρίαρχος στόχος ήταν η γνωριμία με το πρόβλημα σε «αληθινές» συνθήκες μέσω μιας
διαδραστικής ιστοσελίδας. Ήταν το πρώτο βήμα μιας πολυδιάστατης σκέψης που δεν
περιοριζόταν σε μια πτυχή ενός κοινωνικού θέματος αλλά εμβάθυνε και αναζητούσε την
πολύπλευρη αλήθεια (Lansdown, 2001). Ο ψηφιακός πόρος επιλέχθηκε πολύ προσεκτικά
από τους εκπαιδευτικούς γιατί έπρεπε να μπορεί να δώσει πληροφορία έγκυρη, σύντομη
και σαφή δηλαδή όσο ακριβώς χρειαζόταν, με τρόπο γνώριμο στα παιδιά αλλά με ανοιχτές
«πόρτες» (Stein & Prewett, 2009).
Έγινε διάχυση των ιστοριών στην τάξη και στο τέλος μια ιστορία επιλέχθηκε από την
ολομέλεια της ομάδας και έγινε ένα βήμα παραπάνω. Σχεδιάστηκε ένα μινιμαλιστικό
θεατρικό δρώμενο με λίγα λόγια, οπτικά και ηχητικά εφέ, που θα ενίσχυε τη βιωματική
ανάδραση σε μορφή παρουσίασης.
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Αποτελέσματα
Η παρατήρηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθητών αλλά και η αξιολόγηση των
παραγόμενων μαθησιακών προϊόντων ήταν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην
εφαρμογή της δράσης.
Οι μαθητές αρχικά ανίχνευσαν την ιστοσελίδα, την διερεύνησαν και ξεκίνησαν το ταξίδι
της προσφυγιάς. Είχαν πάρει ένα φύλλο καταγραφής όπου θα σημείωναν «πραγματικά»
στοιχεία (αυτά που έδινε η ιστοσελίδα) όπως διαδρομές, μεταφορικά μέσα, αποστάσεις,
διαμονή, και «φανταστικά» στοιχεία (αυτά που οι ίδιοι δημιούργησαν) όπως όνομα
πρόσφυγα, ηλικία, μέλη της οικογένειας, προβλήματα, τρόπους αντιμετώπισης,
συναισθήματα. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και χωρίς να γίνει σχετική
προ-συνεννόηση αποφάσισαν να δώσουν ρόλο και όνομα στο κάθε μέλος της ομάδας
δημιουργώντας οικογένειες ή παρέες προσφύγων. Τα φύλλα καταγραφής αξιολογήθηκαν ως
προς την πληρότητά τους. Οι μαθητές φαίνεται να αναγνώρισαν χαρακτηριστικά των
προσφυγικών ροών όπως χώρα πρέλευσης, χώρες μετάβασης, χώρα άφιξης, προβλήματα,
χώροι φιλοξενίας, μεταφορικά μέσα, νόμους και ανθρώπινα δικαιώματα, θεσμούς και δομές,
συναισθήματα και έννοιες όπως της κοινότητας και της αλληλεγγύης.
Το ίδιο το εργαλείο (διαδραστική ιστοσελίδα) αλλά και το σύντομο, προσεκτικά
επιλεγμένο περιεχόμενό της τους κινητοποίησε και δούλεψαν ξεπερνώντας το χρόνο του
μαθήματος. Πέρασαν αρκετή ώρα συνομιλώντας μεταξύ τους ως ομάδες που σημαίνει ότι
αντάλλαξαν απόψεις, ιδέες και προτάσεις. Έψαξαν να βρουν ονόματα, πόλεις, περιοχές στο
Διαδίκτυο. Δεν προσπέρασαν την πληροφορία και η εικόνα από τα σύντομα βίντεο της
ιστοσελίδας φαίνεται να κινητοποίησε και να «μετέφερε» τους μαθητές στον «προσφυγικό
χωροχρόνο». Η ελευθερία επιλογής από το χρήστη μαθητή, η δυνατότητα να σταματά και
να ξεκινά όποτε ήθελε με το δικό του ρυθμό, αλλά και η πολυμορφία στην ομάδα, αφού
ήταν τυχαία η εκκίνηση της μετάβασης, δημιούργησε κίνητρο στο να παρουσιάσουν όλοι
τους «εαυτούς τους – πρόσφυγες» και το ταξίδι τους. Η φαντασία και το συναίσθημα που
ενεργοποιήθηκε, αλλά και η γνώση που αποκτήθηκε στη διάρκεια της δράσης φάνηκε να
ελευθερώνει τους μαθητές που ανταποκρίθηκαν στη δημοσιοποίηση των ιστοριών στην
Αγγλική γλώσσα.
Η επιλογή της ιστορίας που έγινε θεατρική αναπαράσταση πραγματοποιήθηκε με
ψηφοφορία. Φαίνεται να επηρέασε την επιλογή ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα παρουσίασε
το «ταξίδι» τους. Η σκηνοθετική ιδέα της αναπαράστασης δόθηκε από την ομάδα που
παρουσίασε. Ανατέθηκε σε μέλη μιας ομάδας που προσφέρθηκε (πιο έμπειροι μαθητές στο
χώρο των υπολογιστών) η ετοιμασία της παρουσίασης με εικόνες και ήχους, αφού δόθηκαν
λεπτομερείς οδηγίες για τους τόπους (φωτογραφίες) και μεταφορικά μέσα – συνθήκες
διαβίωσης – γεγονότα (ήχοι).
Η ομάδα που θα έπαιζε το θεατρικό εμπλουτίστηκε με άλλα 2 μέλη για τη συγγραφή του
κειμένου. Ακολούθησαν πρόβες με εμπλουτισμό της σκηνοθετικής άποψης από όλες τις
ομάδες.
Στην αρχή υπήρξε μια αμφισβήτηση για την αξία του δρώμενου και η ίδια η ομάδα που
έπαιζε-σκηνοθετούσε ήταν ντροπαλή και αμήχανη. Στην πορεία όμως άρχισαν να γίνονται
εποικοδομητικές παρεμβάσεις από τους άλλους μαθητές οπότε η ομάδα δημιουργός άρχισε
να δείχνει περισσότερη αυτοπεποίθηση.
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Συμπεράσματα
Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας με τη μέθοδο clil ξεκίνησε με την επιλογή του περιεχομένου,
ένα μάθημα στη Γεωγραφία που περιείχε αγγλικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην
καθημερινότητα και ακούγονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο Διαδίκτυο. Επίσης
προσέγγισε ένα πεδίο ευαίσθητο, με κοινωνικές προεκτάσεις που αγγίζει όχι μόνο την
άποψη αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών σήμερα. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας
έγινε με διαφοροποιημένα μαθησιακά υλικά και μέσα που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά
στυλ μάθησης, ώστε να κινητοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές και να
ενεργοποιήσουν διάφορες γλωσσικές δεξιότητες (Lansdown, 2005). Οι βοήθειες (σκαλωσιές)
δόθηκαν με προσεκτικό σχεδιασμό ώστε η γλώσσα να χτίζει καινούριο περιεχόμενο και να
δημιουργεί ερωτήματα, μέχρι να φτάσει στο τελικό στόχο, την προσωπική έκφραση με
διαφορετικότητα. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία με διαφορετική
προστιθέμενη αξία σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας, ώστε να προκαλέσουν διαφορετικές
αλληλεπιδράσεις και γνωστικές δεξιότητες.
Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε αρχικά, σχετικά με τη διερεύνηση της στάσης των
μαθητών στο προσφυγικό πρόβλημα βοήθησε στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του
μαθήματος της Γεωγραφίας με τη μέθοδο clil. Η διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα και η
χρήση του ψηφιακού διαδραστικού μέσου φαίνεται να λειτούργησαν θετικά όπως δείχνουν
τα αποτελέσματα των τελικών προϊόντων στην τάξη και κυρίως κινητοποίησε τους μαθητές
όπως καταδεικνύεται από τη συμμετοχή τους.
Οι μαθητές αρχικά ξεκίνησαν τη δράση με πολλά κενά σε σχέση με την αγγλική
ορολογία σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, παρόλο που υποστήριζαν ότι γενικά
ενημερώνονται από ιστοσελίδες γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Επίσης παρόλο που
αρχικά περισσότερο από το 1/3 των μαθητών υποστήριξαν ότι το μάθημα της Γεωγραφίας
δεν βοηθά σε επικαιρότητα γνώσεων και το σχολείο αντίστοιχα αγνοεί την ενημέρωση σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι μαθητές μετά τη δράση και μέσα από συζήτηση που
έγινε στο τέλος της εφαρμογής clil, φάνηκε ότι στο σύνολό τους είχαν διαφορετική άποψη.
Ως προς τον γνωστικό στόχο μέσα από τα φύλλα καταγραφής οι μαθητές έδειξαν να
έμαθαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά και να
ανέπτυξαν ένα τέτοιο λεξιλόγιο στην Αγγλική γλώσσα που τους βοήθησε να περάσουν στην
γλωσσική απεικόνιση ιστοριών με ιδιαίτερο λεξιλόγιο και γνωστικό περιεχόμενο. Στο
συναισθηματικό στόχο οι μαθητές εξωτερίκευσαν συναισθήματα όπως θεωρούν ότι θα
βίωναν ως πρόσφυγες μέσα στην ομάδα και τα μοιράστηκαν στην κοινότητα της τάξης
δημόσια, με εργαλείο τη φαντασία τους και τις πληροφορίες που προσέγγισαν με πολλαπλά
μέσα. Στο κοινωνικό κομμάτι εξελίχθηκαν συγκρούσεις στην ομάδα που εξέλισσαν τους
παραπάνω δύο στόχους αφού είχαν χαρακτηριστικά εποικοδομητικά και δημιουργικά.
Ωστόσο επειδή το δείγμα ήταν μικρό και η επιλογή του θέματος ήταν στην επικαιρότητα
όταν έγινε η διδασκαλία με τη μέθοδο clil η έρευνα θα επαναληφθεί για μεγαλύτερο αριθμό
μαθητών και διαφορετικά γνωστικά πεδία.
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Περίληψη
Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουμε ως βασικό στόχο να παρουσιάσουμε τον τρόπο με
τον οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνιών (ΤΠΕ) απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η
διδακτική της Βιολογίας. Ειδικότερα, εστιάζουμε στην οπτικοποίηση ενός τρισδιάστατου ρεαλιστικού
κόσμου όπου λαμβάνουν χώρα όλα τα βιολογικά φαινόμενα και αλληλεπιδρούν οι βιολογικές δομές,
μέσα σε μία δισδιάστατη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν
γενικότερα τη χρήση των ΤΠΕ στις θετικές επιστήμες και αναλύονται βέλτιστες διδακτικές πρακτικές
που κατορθώνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που βάζει η επιστήμη της Βιολογίας (μέσω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της), στην προσπάθεια αναπλαισίωσης της σχολικής εκδοχής της Βιολογικής γνώσης.
Έχουν επιλεχθεί πρακτικές που εκτός από την ενδιαφέρουσα εφαρμογή τους έχει διαπιστωθεί και
σημαντική βελτίωση στη μαθησιακή διαδικασία. Ολοκληρώνοντας, συζητάμε για επιπλέον απαιτήσεις
της σχολικής εκδοχής της Βιολογικής γνώσης και την αρωγή των ΤΠΕ σε αυτή την πρόκληση.
Λέξεις κλειδιά: Βιολογία, Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τρισδιάστατη Απεικόνιση,
Οπτικοποίηση.

Εισαγωγή
Η ένταξη των ΤΠΕ (web-based εργαλεία, εφαρμογές, συσκευές, εξοπλισμός διδασκαλίας και
μάθησης, συσκευές mobile, μέθοδοι ανάκτησης περιεχομένου, λογισμικά) στην εκπαίδευση
δεν αρκεί για να επιφέρει θετικές συνέπειες στη μαθησιακή διεργασία. Οι τεχνολογίες
μπορούν να υποστηρίξουν καλά οργανωμένα σχέδια μαθήματος, όμως θα πρέπει της
χρήσης να έπεται η διερεύνηση της αποκτηθείσας γνώσης και ενδεχόμενης βελτίωσης σε
επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων. Απαιτείται ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο με ξεκάθαρες
παιδαγωγικές διεργασίες, στενή συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Σχήμα 1) και
κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να βεβαιωθεί η θετική επίδραση των ΤΠΕ,
ιδιαίτερα στις θετικές επιστήμες και η ανάδειξη ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων όπως
παρακίνηση, αυτο-εκτίμηση, αυτοπεποίθηση (Gras-Velazquez, 2016).
Προκύπτουν προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάσουν τους μαθητές για έναν κόσμο, ο οποίος λόγω των
ποικίλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και της τεχνολογίας, μεταβάλλεται
ποικιλόμορφα. Όλες όμως οι παρεμβάσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να
στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα (Dix, 2007), αφού τα ελλιπή στοιχεία συχνά ευθύνονται
για την κριτική στην εκπαιδευτική τεχνολογία (Trucano, 2011), αν και τις περισσότερες
φορές τα ερευνητικά δεδομένα παρέχουν υποσχέσεις για πιθανές αλλαγές στην εκπαίδευση
με τη χρήση των ΤΠΕ (Ilomaki, 2008).
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Σχήμα 1. ΤΠΕ στις θετικές επιστήμες – Εμπλεκόμενα μέρη
Πηγή: Gras-Velazquez, 2016.

Η χρήση των ΤΠΕ στις Θετικές Επιστήμες
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την εννοιολογική
κατανόηση και να προάγουν την απόκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων σκέψης, την ίδια
στιγμή που η διδασκαλία των θετικών επιστημών έχει ως στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων
όπως παρατήρηση, πειραματισμός, οργάνωση-σχεδιασμός, αξιολόγηση, επίλυση
προβλήματος, αφαιρετικός και λογικός συλλογισμός, κτλ (Gras-Velazquez, 2016). Επιπλέον,
σε έναν κόσμο που το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλάζει και εμπλουτίζεται τόσο γρήγορα, η
τεχνολογία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανανεώνουν το διδακτικό περιεχόμενό τους
ώστε η εκπαίδευση να μην στηρίζεται σε εκτυπωμένα σχολικά εγχειρίδια ως βασικές πηγές
περιεχομένου, με τελικό στόχο όμως να μην εστιάζουμε στο ψηφιακό εργαλείο που
επιλέγεται αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα προσαρμοστεί στους μαθησιακούς
στόχους (LeBaron & McDonough, 2009).
Η τεχνολογία επιτρέπει την εφαρμογή αρκετών εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων
στην τάξη, όπως η συνεργασία (Goddard, 2002) και η εξατομικευμένη μάθηση (Becta, 2003).
Επιπλέον, η αποθήκευση και η ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων (educational data) από
λογισμικά ανάκτησης πληροφοριών, παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης των διεργασιών
που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ατόμου (μαθητή), τάξης και σχολείου σε μεγάλες
χρονικές περιόδους (Learning & Teaching Analytics). Η χρήση των ΤΠΕ στις θετικές
επιστήμες επιτρέπει το σχεδιασμό διδασκαλιών, που υποστηρίζουν μοντέλα διδασκαλίας και
μάθησης τα οποία αλληλεπιδρούν με εφαρμογές του πραγματικού κόσμου και περιέχουν
επιπλέον δυνατότητες έρευνας, σχεδίασης, ανάλυσης, σύνθεσης και επικοινωνίας (Goddard,
2002).
Η επιτυχής χρήση των ΤΠΕ στις θετικές επιστήμες απαιτεί συσχέτιση με τα προγράμματα
σπουδών, τους διαθέσιμους μαθησιακούς πόρους, την τεχνολογία, τη διδακτική και σωστή
διαχείριση ώστε να ωφεληθούν όλοι οι μαθητές. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι
απαραίτητη η εμπλοκή των εκπαιδευτικών: να χρησιμοποιούν περιεχόμενο ψηφιακό, να
έχουν θετική διάθεση ως προς τις ΤΠΕ (Hsu, 2016), να αναπτύξουν σταδιακά
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αποτελεσματική παιδαγωγικά διδασκαλία με επίκεντρο τις ΤΠΕ όπως σημαντικές
προσπάθειες προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού, της προετοιμασίας, της
ανατροφοδότησης των μαθημάτων (Gras-Velazquez, 2016; Buntting, Williams, & Jones,
2015). Τα εργαλεία των ΤΠΕ μπορούν να υποβοηθήσουν τη διδασκαλία επειδή οι
τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν την κατασκευή της γνώσης, την ενίσχυση των
συνδέσμων (γλώσσες, περιγραφές), το διαμοιρασμό της ψηφιακής πληροφορίας και των
δεδομένων και την αλληλεπίδραση μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό
(Anderson, 2005).
Οι Osborne & Hennessy (2003) χαρακτήριζαν την παιδαγωγική μέχρι εκείνα τα χρόνια
αρκετά συντηρητική καθώς στη βασική της δομή περιέχονται οι διαλέξεις των
εκπαιδευτικών, ενώ διαπιστώνεται πως η ταχύτητα εξέλιξης των ΤΠΕ είναι τρομακτικά
γρήγορη. Οι θετικές επιστήμες και η έρευνα στη διδασκαλία και μάθηση αναπτύσσονται με
μία προβλεπόμενη κανονικότητα, επιτρέποντας στους Katz & Golden (2008) να μιλήσουν
για τον αγώνα δρόμου μεταξύ τεχνολογίας και εκπαίδευσης. Παραδοσιακά, οι ΤΠΕ
χρησιμοποιούνται στις θετικές επιστήμες σε τέσσερις βασικές περιοχές δράσης: διαχείριση
δεδομένων, πληροφορία, επικοινωνία και εξερεύνηση και κάθε μία από αυτές τις θεματικές
περιοχές καλύπτει ένα εύρος λογισμικών και μηχανικών μερών (Σχήμα 2).
Καταγραφείς
Δεδομένων

Προσομοιώσεις

Ηλεκτρονική
αλληλογραφία

Επικοινωνία

Πληροφορία

Εξερεύνηση

Διαχείριση
δεδομένων

Φύλλα εργασίας
Εργαλεία
γραφικών

Διαδίκτυο

Εργαλεία
μοντελοποίησης

Εργαλεία
συνεργατικότητας

Σχήμα 2. Εργαλεία ΤΠΕ στις θετικές επιστήμες, Πηγή: Gras-Velazquez, 2016.
Ίσως όταν θα βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της «υπάρχουσας τεχνολογίας» και της
εκπαίδευσης, η τεχνολογία να βρίσκεται ήδη ακόμα ένα βήμα μπροστά όπως π.χ. με το
Internet of Things (IoT). To ΙοΤ, αφορά τη δυνατότητα διασύνδεσης ατόμων, μηχανών,
οικιακών συσκευών, απλών αντικειμένων και διαδικασιών, ώστε μέσω της επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης τους να επιτυγχάνεται αυτοματισμός και ανταλλαγή δεδομένων, με τελική
κατάληξη την αξιοποίηση όλων αυτών σε τόσο διαφορετικά επίπεδα ενδιαφέροντος
(επιχειρήσεις, υγεία, εκπαίδευση, περιβάλλον, υποδομές, έξυπνες πόλεις, κτλ). Ή ακόμα σε
πιο προχωρημένο επίπεδο, όπως διαπιστώνεται στο Σχήμα 3, με τις «40 θεμελιώδεις και
αναδυόμενες τεχνολογίες για το μέλλον» (40 key and emerging technologies for the future)
(OECD, 2016). Όπως διαπιστώνεται, στο μέλλον θα μας απασχολήσουν οι κβαντικοί
υπολογιστές, τα υπολογιστικά σύννεφα, η ανάλυση δεδομένων, κτλ. Ειδικότερα, στην
εκπαίδευση η ανάλυση μέτα- και μέγα- δεδομένων, τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά
τη μάθηση (Teaching and Learning Analytics), θα επιτρέψει την επίλυση εκπαιδευτικών
ζητημάτων σε επίπεδο σχολική μονάδας, ή τάξης, ή τμήματος, ή ακόμα και μαθητή. Η
μελέτη και η αποτίμηση των δεδομένων θα ενισχύσουν την εξατομικευμένη μάθηση,
προσδοκώντας σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
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Σχήμα 3. 40 θεμελιώδεις και αναδυόμενες τεχνολογίες για το μέλλον.
Πηγή: OECD, 2016, σελ. 79.
Η έρευνα TALIS (Teaching and Learning International Survey) (OECD, 2014)
διαπιστώνει πως οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται λιγότερο σε σχέση με περισσότερο παθητικές
διδακτικές στρατηγικές. Πάνω από το 70% των εκπαιδευτικών της έρευνας αναφέρει πως
εξετάζουν το τετράδιο εργασιών των μαθητών τους αρκετά συχνά, ενώ μόλις το 38%
αναφέρει πως χρησιμοποιεί συχνά τις ΤΠΕ, αν και στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν
οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε άλλους τομείς. Ενδεικτικά, οι συνεχώς
εξελισσόμενοι τρόποι επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων επιτρέπουν τον απευθείας
έλεγχο της τεχνολογίας, ενώ π.χ. διευκολύνουν τη μάθηση με παιχνίδια (game-based
learning) και το διαμοιρασμό δεδομένων και αρχείων με οποιοδήποτε διευρυμένο δίκτυο
συνεργατών (Israel et al., 2013).
Οι Chisalita & Cretu (2012) αναφέρουν πως ο τεχνολογικός γραμματισμός δίνει έμφαση
στο να γνωρίζει ο χρήστης πώς λειτουργούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν το λογισμικό
και το μηχανικό μέρος του υπολογιστή, ενώ ο ψηφιακός εγγραματισμός εστιάζει στους
τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν γνώση και δεξιότητες ώστε να
επιλυθούν συγκεκριμένα έργα, όπως οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω
ισχύουν υπό την αίρεση πως οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες υποδομές
(ψηφιακές συσκευές, υποδομές διαδικτυακής πρόσβασης, ελευθερία διακίνησης δεδομένων,
κτλ). Η ανάπτυξη των ΤΠΕ με τη μορφή των φορητών συσκευών, όπως φορητοί
υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα, παράλληλα με την ανάπτυξη του διαδραστικού
Web 2.0 και τις εφαρμογές σύννεφου (cloud), μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη
μάθηση (Barak et al., 2011) αφού καταγραφεί και θετική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού
μηνιαίας χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού και του χρόνου που δαπανείται στην ενεργό
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μάθηση (EDASMO, 2009). Έστω και η μερική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα
σχολεία, έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους μαθητές που δεν χρησιμοποιούν
καθόλου.

Η Διδασκαλία της Βιολογίας
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Βιολογίας, μπορούν κατά την αναπλαισίωση της σχολικής
εκδοχής της βιολογικής γνώσης, να ενισχυθούν, να διευκρινιστούν και να
μετασχηματιστούν με την χρήση των ΤΠΕ (Στασινάκης, 2016; Στασινάκης & Κολιόπουλος,
2009). Χαρακτηριστικά όπως η πολυπλοκότητα, η αλληλεπίδραση, η ιστορικότητα και
πολλά άλλα, μπορούν να αποτελέσουν διδακτικά αντικείμενα, η αναπλαισίωση των οποίων
συνεπικουρείται από τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Ως χαρακτηριστικά της έμβιας ύλης, που
μελετά η Βιολογία, αναφέρονται η πολυπλοκότητα-οργάνωση, η χημική μοναδικότητα, η
ποιότητα, η μοναδικότητα και μεταβλητότητα, η ύπαρξη γενετικού προγράμματος, η
ιστορική φύση, η φυσική επιλογή, η απροσδιοριστία (Mayr, 2008, όπ. αναφ. Στασινάκης,
2016, σελ. 173-174). Η συστημική μελέτη ενός βιολογικού συστήματος, φέρνει τον ερευνητή
και τον εκπαιδευτικό αντιμέτωπο με τον πραγματικό/φυσικό κόσμο, ο οποίος είναι
τρισδιάστατος και πολυπαραγοντικός.
Όπως έχουν διαπιστώσει οι Tuckey, Selvaratnam, & Bradley (1991) η ικανότητα
απεικόνισης δομών 3d είναι μία σημαντική και θεμελιώδης δεξιότητα απουσία της οι
μαθητές θα έχουν σημαντικές δυσκολίες κατά την εκμάθηση των επιστημονικών θεμάτων
που απαιτούν την ικανότητα 3d απεικόνισης και αντίληψης, όπως για παράδειγμα στη
μοριακή βιολογία και τη βιοχημεία. Εσφαλμένη απεικόνιση των κυττάρων σε μικρότερες
ηλικιακές τάξεις, δημιουργεί μόνιμες παρανοήσεις που ακολουθούν τους μαθητές σε
ολόκληρη τη σχολική τους εμπειρία.
O Norman (όπ. αναφ. στο Vijapurkar, Kawalkar, & Nambiar, 2014) επισημαίνει πως οι
παλαιότερες αντιλήψεις μπορεί να αποδειχθούν πολύ ανθεκτικές στις αλλαγές, αλλά αν η
διδασκαλία μπορεί να προσφέρει εξηγήσεις, όπως γιατί αυτές οι αντιλήψεις δεν μπορούν να
είναι σωστές, η αντίσταση μπορεί να ξεπεραστεί. Προσθέτει μάλιστα πως η διδασκαλία που
εστιάζεται στην οπτικοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μία επεξήγηση και η έρευνα
οφείλει να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα χαρακτηριστικά μίας τέτοιας οπτικοποίησης.
Στις συζητήσεις μεταξύ μαθητών – ερευνητών (Vijapurkar et al., 2014) γινόταν αντιληπτό
πως οι μαθητές θεωρούσαν τα κύτταρα ως δομές και όχι ως λειτουργικά στοιχεία του
σώματος. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι μαθητές είχαν μία
λανθασμένη εικόνα για τα ζωντανά κύτταρα, ως αποτέλεσμα της λανθασμένης αντίληψης
που είχαν για τα κύτταρα και τις κυτταρικές μεμβράνες. Μόνο όταν οι μαθητές
κατανοήσουν τα κύτταρα ως 3d-δομές των οποίων τα κυτταρικά τοιχώματα και οι
μεμβράνες σχηματίζουν επιφάνειες που περιβάλλουν και εσωκλείουν κυτταρόπλασμα και
οργανίδια, μπορούν να εκτιμήσουν πως τα κύτταρα είναι οι θέσεις όπου λαμβάνουν χώρα
ποικίλες λειτουργικές διεργασίες.

Οι ΤΠΕ αναπαριστούν τον τρισδιάστατο βιολογικό κόσμο μέσα στις σχολικές
αίθουσες
Σε πρόσφατη έρευνα οι de Oliveira & Galembeck (2016) αξιολόγησαν 97 mobile εφαρμογές
από τρεις διαφορετικές πηγές: Apple, Google Play, Amazon. 48.4% από αυτές βρίσκονταν
στην κατηγορία της εκπαίδευσης, 26.8% στα παιχνίδια και 15.4% στην ενότητα της ιατρικής.
Όλες οι εφαρμογές αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρασταθούν οι
τρισδιάστατες δομές ενός κυττάρου. Η κατηγοριοποίησή τους δημιούργησε έξι τύπους
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μοντελοποίησης: 32% με 3d-απεικόνιση, 25% με 2d-απεικόνιση, 14% με ρεαλιστικά σχέδια,
14% με animations, 11% με κλίμακα και 4% με παιγνιώδη τρόπο. Από τις εφαρμογές, αυτές
με την 3d-απεικόνιση πλεονεκτούσαν καθώς μπορούσαν να παρέχουν αναλογικές κλίμακες
μεγέθους των οργανιδίων, γεγονός που επέτρεπε την καλύτερη ενδοσκόπηση στο κυτταρικό
μοντέλο. Τα ρεαλιστικά μοντέλα και τα animations ήταν αποτελεσματικότερα στη
διερεύνηση της δυναμικότητας που χαρακτηρίζει την κυτταρική λειτουργία. Επιπρόσθετα,
επισημαίνουν ότι οι mobile εφαρμογές διαθέτουν δυνατότητες χειρισμού που δεν συναντά
κάποιος σε αντίστοιχα λογισμικά για υπολογιστές, είναι περισσότερο αλληλοεπιδραστικές,
ενώ επιτρέπουν τη δυνατότητα πρόσβασης παντού και πάντα (de Oliveira & Galembeck,
2016).
Οι Hati & Bhattacharyya (2016) οργάνωσαν ένα εργαστηριακό μάθημα για φοιτητές.
Στόχος ήταν να διδάξουν τη σχέση δομής-λειτουργίας των μακρομορίων χρησιμοποιώντας
μοντελοποίηση και προσομοίωση με υπολογιστές. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε η σχέση
μεταξύ δομής, δυναμικής και λειτουργίας στις πρωτεΐνες. Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων
εργαστηριακών πρωτοκόλλων έγινε οπτικοποίηση της δευτεροταγούς και τεταρτοταγούς
δομής των πρωτεϊνών, ανάλυση των μη-ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών
και άλλων συμπλόκων, ενώ αναπτύχθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα δομής για νέες πρωτεΐνες
βάσει της πρωτοταγούς τους δομής και μελετήθηκε η δυναμική που ανέπτυξαν οι πρωτεΐνες
για να κατανοηθούν οι λειτουργίες τους. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές κατόρθωσαν να
κατανοήσουν σε βάθος τη δυναμική των πρωτεϊνών, σημαντική δεξιότητα που συνδέει τον
χαμένο κρίκο μεταξύ δομής και λειτουργίας (Hati & Bhattacharyya, 2016).
Οι Stasinakis & Nicolaou (2016) χρησιμοποιώντας λογισμικό τρισδιάστατης
οπτικοποίοησης, έδωσαν έμφαση στην κατανόηση των επιπέδων οργάνωσης των πρωτεϊνών
ώστε οι μαθητές τους να συσχετίσουν τη δομή που προέρχεται από το μοριακό επίπεδο με τη
λειτουργία που εμφανίζεται στο κυτταρικό επίπεδο. Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε σε
225 μαθητές της Β Λυκείου. Με την επιλεγμένη οπτικοποίηση οι μαθητές κατανόησαν τα
επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών και τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν στη σχέση
δομή-λειτουργία. Σε ομάδα συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε δοκιμή πριν και μετά την
παρέμβαση: διαπιστώθηκε πως αυξήθηκε η ικανότητα κριτικής σκέψης σε θέματα Βιολογίας,
οι μαθητές αντιλήφθηκαν πως τα μακρομόρια έχουν δομή στο χώρο και επιπλέον
συσχέτισαν τη χωροδομή με τις λειτουργίες τους. Επίσης, καταγράφηκα ενστάσεις και
αδυναμίες για το συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται (σχολικό εγχειρίδιο)
καθώς περιέχει μόνο 2d-απεικονίσεις, δεν παρουσιάζει τον πλούτο του μικρόκοσμου, ενώ με
αφορμή την παρέμβαση ορισμένοι μαθητές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν
το λογισμικό στον προσωπικό τους χώρο και αργότερα να εργαστούν σε κλάδο με θέμα τις
τρισδιάστατες δομές των μακρομορίων.
Η Roy (2016) χρησιμοποιώντας μία δραστηριότητα 3d-μοντελοποίησης, κατόρθωσε να
οπτικοποιήσει τη διαδικασία του κυτταρικού θανάτου. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα
αφορούσε τη μοριακή μοντελοποίηση και τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών του TNF
(tumor necrosis factor – παράγοντα νέκρωσης κυττάρων, με σημαντική επίδραση στην
εμφάνιση φλεγμονωδών βλαβών όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα) καθώς και του υποδοχέα
του TNF (TNF-R1). Αμφότερα τα στοιχεία διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση
της ομαλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Κατά τη σύνδεση του TNF-R1
με τον TNF ενεργοποιείται ο μεταγραφικός παράγοντας kappa B (NF-κB) που οδηγεί στην
απόπτωση ή κυτταρικό θάνατο. Στόχος του σχεδιασμού είναι να συσχετισθεί η τρισδιάστατη
δομή μίας σειράς διαφορετικών μακρομορίων και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, με άμεση
επίπτωση στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
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Οι Caine et al. (2015) κατασκεύασαν ένα 3d-μοντέλο της δίκλωνης έλικας του DNA
χρησιμοποιώντας απλά υλικά από παιχνίδια. Με αυτό τον άμεσο, ασφαλή, φθηνό τρόπο
κατόρθωσαν να οπτικοποιήσουν το σημαντικό μακρομόριο DNA, αφορμώντας μία σειρά
από ερωτήσεις που σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία του μορίου. Με μία αρκετά
απλή και διασκεδαστική διαδικασία ενέπλεξαν τους μαθητές τους σε μία hands-on
δραστηριότητα, ενισχύοντας την κατανόησή τους και δομώντας νοητικά έναν αποδεκτό
τρόπο αφομοίωσης εννοιών και διεργασιών που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν στη
συνέχεια θα θελήσουν να διδάξουν βιολογικές διεργασίες που συμμετέχει το DNA, όπως
αντιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση.
Ακόμα και η χρήση εικονικών κόσμων δεν απουσιάζει από την προσπάθεια 3dμοντελοποίησης (Nussli, Oh, & McCandless, 2014). Οι ερευνητές προσπάθησαν να
εισαγάγουν εκπαιδευτικούς στην έννοια των εικονικών κόσμων μέσω του παιχνιδιού
Second Life. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης οι εκπαιδευτικοί κατόρθωσαν να
αποκτήσουν θετική άποψη για τους τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους και να επιδιώκουν
να τους χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία και τη μάθηση ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο που
θα ενσωματώνεται στις δραστηριότητες ανάλογα με τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς
στόχους. Όλοι συμφώνησαν πως απαιτείται σχεδιασμός πριν από οποιαδήποτε διδακτική
παρέμβαση με τη χρήση εικονικών κόσμων, ενώ εντόπισαν την ανάγκη για συνεργασία ως
βασική στρατηγική πλοήγησης σε μία τέτοια δράση. Έτσι η χρήση των εικονικών κόσμων
μπορεί να παρακινήσει και τους μαθητές αν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια κάποιας
συνεργατικής δραστηριότητας οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε διεργασίες εξερεύνησης,
ενεργούς δράσης και ικανοποίησης από τη δραστηριοποίησή τους σε ένα πρωτόγνωρο,
συχνά αδόμητο και ελεγχόμενης κανονικότητας περιβάλλον καθώς οι κανόνες
προσδιορίζονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και σχεδιαστές του περιβάλλοντος
(Nussli, Oh, & McCandless, 2014).
Με τη βοήθεια της 3d-εκτύπωσης ερευνητές κατόρθωσαν να παράξουν 3d-μοντέλα (500
φορές μεγαλύτερα από το πραγματικό μέγεθος) ανθρώπινων μυϊκών ινών ώστε να διδαχθεί
διαθεματικά η έννοια των συστημάτων στη Βιολογία (Bagley & Galpin, 2015). Η παρέμβαση
αφορούσε την κατασκευή μοντέλου μυϊκής ίνας (Σχήμα 4) από ομάδα φοιτητών, που
έλαβαν μυϊκά κύτταρα από εθελοντή συμφοιτητή τους. Πρωταρχικοί στόχοι της δράσης
ήταν να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με πολλαπλές τεχνολογίες (3d-εκτύπωση, συνεστιακό
μικροσκόπιο, κτλ), να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν κατά τη μαθησιακή τους
διαδικασία απτά μοντέλα ώστε να μελετήσουν την κυτταρική οργάνωση και τη μορφολογία
της μυϊκής ίνας και να παρακινήσουν τους συμφοιτητές τους να μάθουν περισσότερα
σχετικά με τον αόρατο μοριακό κόσμο. Οι ερευνητές θεωρούν πως ανάλογα μοντέλα θα
μπορούσαν να αυξήσουν την κατανόηση των μαθητών για δομές που είναι τρισδιάστατες
αλλά εμφανίζονται μόνο στις δύο διαστάσεις (Bagley & Galpin, 2015).
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Σχήμα 4. 2d προβολή, 3d απόδοση, 3d βιοπλαστικό μοντέλο ανθρώπινης μυϊκής ίνας
(μεγέθυνση 500 φορές). Μπλε: μυο-πυρήνες, Κόκκινο/Ροζ: κύτταρο
Πηγή: Bagley & Galpin (2015), σελ. 405.
Οι Ferdig et al. (2015) για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης
στερεοσκοπικών εικόνων στη διδασκαλία βιολογικών εννοιών, έλεγξαν τη χρήση
τεχνολογίας 3d σε δύο μαθήματα, δύο διαφορετικών σχολείων. Η μελέτη και η σύγκριση
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της έρευνας, έδειξε πως οι μαθητές που χρησιμοποίησαν
3d εικόνες πέτυχαν επιδόσεις, στατιστικά σημαντικές, σε σχέση με τους συμμαθητές τους που
διδάχθηκαν χωρίς τη χρήση 3d εικόνων (Ferdig et al., 2015).
Όπως διαπιστώθηκε η χρήση των 3d (στερεοσκοπικών) εικόνων κατόρθωσε να βελτιώσει
τη μάθηση του εν λόγω αντικειμένου, της ανατομίας του ανθρώπου. Στο μάθημα με τις
εικόνες DNA-πρωτεϊνών, διαπιστώθηκε πως η διδασκαλία ήταν πιο διασκεδαστική για τους
μαθητές (για το 68% και 70% των μαθητών οι 3d απεικονίσεις ήταν οι πρώτες ή δεύτερες
επιλογές ως προς τη μορφή του υλικού που θα ήθελαν για τη διδασκαλία τους, αντιστοίχως).
Το ίδιο ισχύει και για τις 3d παρουσιάσεις: 70% των μαθητών επιλέγουν 3d ως πρώτη ή
δεύτερη επιθυμία τους για την οπτικοποίηση του DNA, 48% των μαθητών επιθυμούσαν τις
3d απεικονίσεις για να κατανοήσουν τη δομή του DNA (Ferdig et al., 2015). Οι ερευνητές
διαπιστώνουν πως η χρήση 3d εικόνων στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη
μαθησιακή διαδικασία, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστούν συμβατικά
προβλήματα (π.χ. περίπλοκες νευροανατομικές δομές) και τελικά οι μαθητές να συσχετίσουν
δομές, ώστε να κατανοηθεί η εκάστοτε κυτταρική λειτουργία. Οι μαθητές μπορούν να δουν
πολυσύνθετες εικόνες σε ένα αναδυόμενο, αλληλεπιδραστικό και πολυδιάστατο περιβάλλον.
Όμως, θα πρέπει η χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται επιλεκτικά, τόσο ως προς
το θέμα διδασκαλίας όσο και ως προς την επιλογή του υλικού, καθώς θα πρέπει να
συνοδεύονται από πλήρεις εξηγήσεις, οδηγίες και αρκετό αναστοχασμό (μαθητών-μαθητών,
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μαθητών-εκπαιδευτικών) ώστε να υπάρχει απήχηση στη διδασκαλία και τη μάθηση (Ferdig
et al., 2015).

Συμπεράσματα-Προτάσεις
Όπως διαπιστώνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε στη
μελέτη μας, είναι αρκετά συχνή η χρήση των ΤΠΕ ώστε να οπτικοποιηθεί / μοντελοποιηθεί
ο τρισδιάστατος κόσμος όπου λαμβάνει χώρα μία βιολογική λειτουργία στο φυσικό κόσμο.
Στις περιπτώσεις που η ένταξη των ΤΠΕ γίνεται οργανικά, στοχευμένα και στα πλαίσια
κατάλληλα σχεδιασμένων διδακτικών στρατηγικών προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για τη
μαθησιακή διαδικασία. Τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο αλληλεπίδρασης
μεταξύ των συμμετεχόντων.
Στην Ελλάδα, η άρρηκτη σύνδεση της διδασκαλίας της Βιολογίας με το σχολικό
εγχειρίδιο έχει ως αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται πρακτικές τρισδιάστατης απεικόνισης.
Ακόμα και όταν εφαρμόζονται, π.χ. σε ασκήσεις οπτικής μικροσκοπίας ή πρότυπων
μοντέλων όπως περιγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια και τους εργαστηριακούς οδηγούνς,
δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο παρατηρησιακό/κατασκευαστικό μέρος της
δραστηριότητας και λιγότερο στην ανάδειξη της λειτουργίας των παρατηρούμενων μερών
ή/και συνόλου σε έναν τρισδιάστατο κόσμο. Θα πρέπει όλο και πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί
να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να προκαλέσουν/προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
μαθητών και επιπλέον να ξεπεράσουν μαθησιακά εμπόδια που η ίδια η νοητική ανάπτυξη
των μαθητών και η διδακτική προσέγγιση αναδεικνύει για τη διδασκαλία της Βιολογίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση των ΤΠΕ και των συστημάτων διαχείρισης μάθησης για
μαθήματα του σχολικού προγράμματος που εντάσσεται η Βιολογία, όπως η «ερευνητική
εργασία» (Stasinakis & Kalogiannakis, 2015) καθώς και η έμφαση στην Παιδαγωγική Γνώση
περιεχομένου και η κατάλληλη επιμόρφωση των καθηγητών Βιολογίας (Stasinakis &
Kalogiannakis, 2017) θα μπορούσαν να προωθήσουν σε σημαντικό βαθμό τις προοπτικές
που ανοίγονται με τις πρακτικές τρισδιάστατης απεικόνισης στη διδασκαλία της Βιολογίας.
Ζούμε σε έναν τρισδιάστατο κόσμο που αποτελείται από έμβιες δομές σε όλα τα επίπεδα
(μοριακό, κυτταρικό, οργανισμικό, περιβαλλοντικό, κτλ.), αποτελεσματική προσέγγιση των
οποίων μπορεί να γίνει μόνο αν τις μελετήσουμε σε αυτόν τον τρισδιάστατο κόσμο. Μία
άλλη οπτική ανοίγεται μπροστά μας και η μελέτη της Βιολογικής επιστήμης στη σχολική
τάξη ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάζει την προσπάθεια εκμάθησης και κατανόησης των βασικών αρχών,
εννοιών και δομών προγραμματισμού των μαθητών Γυμνασίου με κύριο εργαλείο τη γλώσσα
προγραμματισμού Scratch αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο ρομποτικών κατασκευών LegoWeDo
2. Τα παιδιά κλήθηκαν να κατασκευάσουν και κυρίως να προγραμματίσουν μια ρομποτική κατασκευή
χρησιμοποιώντας τον κινητήρα, τους αισθητήρες και τα τουβλάκια Lego, μέσα από δραστηριότητες
κλιμακούμενης δυσκολίας, βασισμένες στις αρχές της μεθόδου επίλυσης προβλημάτων. Τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρατήρηση και αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών
ήταν πως η εργασία αυτή τους βοήθησε να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές έννοιες του
προγραμματισμού όπως μεταβλητές, δομή ακολουθίας, δομή ελέγχου και δομή επανάληψης. Τα παιδιά
συνεργάστηκαν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας εμπειρίες και δεξιότητες, δοκίμασαν νέους τρόπους
μάθησης και ενδυνάμωσαν την αυτοπεποίθησή και αυτοεκτίμησή τους. Επίσης, φάνηκε ότι η γλώσσα
προγραμματισμού Scratch σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική ρομποτική αποτελούν ισχυρά εργαλεία
για την εκμάθηση του προγραμματισμού σε παιδιά.
Λέξεις κλειδιά:Διδακτική προγραμματισμού, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Scratch, Lego Wedo 2

Εισαγωγή
Από προσωπική εμπειρία κατά τη διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο αλλά και
από βιβλιογραφικές έρευνες (Καγκάνης Κ, Δαγδιλέλης Β., Σατρατζέμη Μ. & Ευαγγελίδης Γ.,
2005) προκύπτει ότι τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού είναι πολλές φορές
απογοητευτικά, τόσο για τους μαθητές όσο και για τον ίδιο τον καθηγητή.
Η διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, που
οφείλονται κυρίως στη κλασική προσέγγιση διδασκαλίας, που συνίσταται στη χρήση μιας
γλώσσας γενικού σκοπού, ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος προγραμματισμού και στην
επίλυση προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων και είναι ασύμβατη με τις
πραγματικές διδακτικές ανάγκες των μαθητών (Ξυνόγαλος κ. α. 2000).
Μια διαφορετική προσέγγιση αποτελεί η γλώσσα προγραμματισμού Scratch, η οποία
κατασκευάστηκε στο MIT για την εύκολη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών από μαθητές
(Resnicketal., 2009). Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους μαθητές από
παθητικοί καταναλωτές να γίνουν δημιουργοί ψηφιακού υλικού εκφράζοντας παράλληλα
τα ενδιαφέροντά τους.
Τα στοιχεία της γλώσσας Scratch που διευκολύνουν την εκμάθησή της από αρχάριους
προγραμματιστές περιλαμβάνουν:

τον οπτικό προγραμματισμό δεδομένου ότι οι εντολές είναι ψηφίδες που μπορούν
να συνδυαστούν μόνο με σωστούς συντακτικά τρόπους,

τον εύκολο χειρισμό των πολυμέσων καθότι ήχοι και εικόνες εισάγονται εύκολα
στο περιβάλλον της Scratch και
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 551-560, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις
εντολές της γλώσσας προγραμματισμού. (Νικολός κ.α., 2011)
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της γλώσσας βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των
συντακτικών λεπτομερειών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο μαθητής. Η διδασκαλία του
προγραμματισμού στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης αλγορίθμων και όχι στην εκμάθηση της
γλώσσας προγραμματισμού και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική (Ξυνόγαλος κ. α. 2000,
Lawheadetal 2002).
Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch συνδυάζεται θαυμάσια με τη χρήση του
ρομποτικού πακέτου Lego WeDo 2. Η εκπαιδευτική ρομποτική εξασφαλίζει ένα νέο τρόπο
προσέγγισης της Πληροφορικής που μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών
ενώ έρχονται σε επαφή με σημαντικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και του
προγραμματισμού.
Το ρομποτικό πακέτο των Lego WeDo 2 αποτελείται από τρία ενεργά στοιχεία, έναν
αισθητήρα απόστασης, έναν αισθητήρα κλίσης και έναν κινητήρα. Τα δεδομένα των
αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό του κινητήρα. Η ισχύς
του κινητήρα και η διάρκεια της κίνησής του μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια μέσω
του προγράμματος. Τα ενεργά στοιχεία συνδυάζονται με τα συνηθισμένα τουβλάκια Lego,
τα οποία οι περισσότεροι μαθητές έχουν χρησιμοποιήσει ως παιχνίδι σε μικρές ηλικίες και
επομένως είναι εξοικειωμένοι με αυτά (Ringwoodetal., 2005), και δημιουργούν διάφορες
κατασκευές.
Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες συνεργασίας,
την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα, τα κίνητρα των παιδιών και τις δεξιότητες
χειρισμού του υπολογιστή (Wagneretal., 1998).
Συμπερασματικά όπως διαπιστώνεται από την μελέτη περίπτωσης των Καγκάνη Κ.,
Δαγδιλέλη Β., Σατρατζέμη Μ. και Ευαγγελίδη Γ. (2005), με τα φυσικά μηχανικά μοντέλα
όπως αυτό της Lego:

πετυχαίνεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και
πραγματικού αντικειμένου,

υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση,

υπάρχει πειραματισμός και ενεργός συμμετοχή από τους μαθητές,

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη,

καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη, η διορατικότητα και η πρωτοτυπία,

υπάρχει άμεση εμπειρία και ο μαθητής απαλλάσσεται από την εκμάθηση και
απομνημόνευση συντακτικών κανόνων μιας γλώσσας προγραμματισμού και

υλοποιείται ένα είδος εξατομικευμένης μάθησης αφού ο εκπαιδευτικός διαθέτει
περισσότερο χρόνο για κάθε μαθητή και ο κάθε μαθητής εργάζεται με το δικό του
ρυθμό μάθησης.
Όσον αφορά στους μαθητές, η χρήση της ρομποτικής παρέχει τα κίνητρα για μάθηση
βασισμένη στην κατασκευή αντικειμένων που έχουν νόημα για τους ίδιους (Papert, 1980). Η
ανάπτυξη του τεχνολογικού εγγραμματισμού είναι ένα ακόμη όφελος της χρήσης των
τεχνολογιών ρομποτικής, αφού οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των
συσκευών αυτοματισμού που υπάρχουν στο περιβάλλον τους, όταν οι ίδιοι έχουν
προγραμματίσει και έχουν προσομοιώσει αντίστοιχες καταστάσεις στο σχολικό εργαστήριο
(Αναγνωστάκης & Μακράκης, 2010). Οι δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας,
δημιουργικότητας και επίλυσης προβλήματος είναι απαραίτητες στη σημερινή
πραγματικότητα και η καλλιέργειά τους είναι ο στόχος της ενασχόλησης των μαθητών τόσο
με τον προγραμματισμό όσο και με τις ρομποτικέςεφαρμογές (Νικολός, 2011).

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

553

Ο στόχος της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να διερευνήσει τη συμβολή του
οπτικού προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην αντιμετώπιση των
δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την εκμάθηση προγραμματισμού από αρχάριους
χρήστες.
Η εμπλοκή των μαθητών πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός δομημένου σχεδίου
μαθήματος, ώστε να μην χάνεται το αρχικό ενδιαφέρον και δημιουργούνται αποκλίσεις από
τις μαθησιακές επιδιώξεις. Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής πρέπει να φροντίζει ώστε η
μάθηση να είναι «ο στόχος» ενώ οι δραστηριότητες είναι ένα πολύ καλό μέσον για να την
επίτευξη του (Makrakis, 1998).

Μεθοδολογία
Για τις ανάγκες του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Scratch 1.4
και ένα εκπαιδευτικό ρομποτικό πακέτο Lego WeDo 2. Το συγκεκριμένο ρομποτικό πακέτο,
παρόλο που προτείνεται για το δημοτικό, επιλέχθηκε για το Γυμνάσιο γιατί ο
προγραμματισμός του γίνεται στη γλώσσα Scratch την οποία διδάσκονται οι μαθητές στην Γ
Γυμνασίου. Θεωρήθηκε λοιπόν πως η χρήση του θα βοηθούσε τους μαθητές να εμπεδώσουν
καλύτερα τις βασικές έννοιες προγραμματισμού στη συγκεκριμένη γλώσσα ενώ το κόστος
του είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ρομποτικό πακέτο της Lego που
προτείνεται για το Γυμνάσιο.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών ΔΕΠΠΣ / ΑΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για
την Πληροφορική Γυμνασίου, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διδακτικής ενότητας, ο
μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

να αναγνωρίζειτις βασικές συνιστώσες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
Scratch (μορφές, κοστούμια, σενάρια, σκηνή, κίνηση αντικειμένου)

να διατυπώνει απλές εντολές στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

να εξηγεί γιατί ένα αντικείμενο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο.

να αναζητά εντολές/blocks στις κατάλληλες παλέτες εντολών

να περιγράφει με λεκτικό τρόπο απλούς αλγορίθμους (σενάρια) που καλείται να
υλοποιήσει σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

να αναγνωρίζει μια ακολουθία προγραμματιστικών εντολών

να διακρίνει διάφορα γεγονότα (events) στο περιβάλλον οπτικού
προγραμματισμού

να ορίζει μεταβλητές

να χρησιμοποιεί απλές μεταβλητές

να ομαδοποιεί τις ακολουθίες εντολών σε «πακέτα εντολών»

να μπορεί να αναλύει ένα πρόβλημα σε επιμέρους ενέργειες – δομές

να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επανάληψης

να μετατρέπει μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία εντολών σε επαναληπτική δομή

να τεκμηριώνει τη χρησιμότητα της δομής επανάληψης μέσα σε ένα πρόγραμμα

να αναγνωρίζει εντολές ελέγχου.

να κάνει χρήση των εντολών ελέγχου.

να ενεργοποιεί – απενεργοποιεί τον κινητήρα.

να χρησιμοποιεί τους αισθητήρες.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου το σχολικό έτος 2015-16 στα
τρία τμήματα της Γ Γυμνασίου. Το κάθε τμήμα χωρίζεται στα δύο, επομένως σε κάθε
διδακτική ώρα υπήρχαν στο εργαστήριο 10 έως 11 μαθητές. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε
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ομάδες των δύο ατόμων ενώ όταν στο τμήμα υπήρχε μονός αριθμός παιδιών
δημιουργούταν και μία ομάδα των τριών ατόμων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, οι
μαθητές παρακολουθούν το μάθημα της πληροφορικής μία ώρα την εβδομάδα. Η παρούσα
δράση διήρκησε συνολικά 5 διδακτικές ώρες.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ρομποτικό πακέτο Lego WeDo 2, ένα Laptop
για κάθε ομάδα, ένας προτζέκτορας και τα φύλλα εργασίας με τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιλέχθηκαν γιατί με τη ίδια ρομποτική
κατασκευή, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διαφορετικά σενάρια με τα
οποία θα γνώριζαν ένα σημαντικό πλήθος εντολών της Scratch.
Πριν την έναρξη της εν λόγω εργασίας τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον της
γλώσσας προγραμματισμού Scratch και είχαν δημιουργήσει δύο απλά έργα στη δομή
ακολουθίας.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:
Την πρώτη διδακτική ώρα η εκπαιδευτικός της τάξης μίλησε στους μαθητές για το Lego
WeDo 2 δείχνοντάς τους μια παρουσίαση στην οποία εξηγούσε τι είναι, από τι αποτελείται
και πως λειτουργεί αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο. Στη συνέχεια ανοίγοντας το ρομποτικό kit,
οι μαθητές εντόπισαν και περιεργάστηκαν τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται
δηλαδή τα διάφορα τουβλάκια, τον κινητήρα και τους αισθητήρες και είδαν πώς μπορεί να
το συνδεθεί με τον υπολογιστή.

Σχήμα 1. Η ρομποτική κατασκευή
Τη δεύτερη διδακτική ώρα παρουσιάστηκε σε διαφάνεια τι πρόκειται να κατασκευαστεί.
Ο στόχος ήταν να κατασκευαστεί ένας πίθηκος που όταν τον προγραμματιστεί θα παίζει
ντραμς (Σχήμα 1). Προκειμένου η κατασκευή να ολοκληρωθεί έως το τέλος της διδακτικής
ώρας, ένα μέρος της είχε προκατασκευαστεί και οι μαθητές, παρακολουθώντας διαφάνειες
με οδηγίες από τον προτζέκτορα, το ολοκλήρωσαν.
Την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές είχαν να ολοκληρώσουν 2 σενάρια δραστηριότητες. Στο σενάριο 1 θα έπρεπε ο πίθηκος να χτυπάει μια φορά τα ντραμς. Ο
πίθηκος εμφανίζεται σε δύο μορφές, μία στη σκηνή του Scratch (Σχήμα 2) και μία ως
ρομποτική κατασκευή (Σχήμα 1). Υπήρχε υπόδειξη με τις εντολές που θα έπρεπε να
χρησιμοποιήσουν. Οι μαθητές θα έπρεπε να τις βάλουν με τη σωστή σειρά ώστε να έχουν το
ζητούμενο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, στο σενάριο 2, έπρεπε να σκεφτούν ποιες εντολές από
αυτές που ήδη είχαν χρησιμοποιήσει θα έπρεπε να επαναλάβουν για να χτυπά ο πίθηκος τα
ντραμς 4 φορές (Σχήμα 3).

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

555

Σχήμα 2. Ο πίθηκος στη σκηνή της Scratch

Σχήμα 3. Λύση του σεναρίου 1
Στο δεύτερο σενάριο – δραστηριότητα (Σενάριο 2) οι μαθητές κλήθηκαν να
αντικαταστήσουν τις επαναλαμβανόμενες εντολές με την εντολή επανάλαβε την οποία και
να βρουν το πλήθος των επαναλήψεων. Κατόπιν, πειραματίστηκαν με διάφορες
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επαναλήψεις χτύπων (Σχήμα 4). Να σημειωθεί ότι στη ρομποτική
χρησιμοποιήθηκαν δύο πλαστικά ποτηράκια στη θέση των ντραμς.

κατασκευή

Σχήμα 4. Λύση του σεναρίου 2
Την τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές εργάστηκαν πάλι σε δύο σενάρια –
δραστηριότητες. Στο σενάριο 3 οι μαθητές κλήθηκαν να αντικαταστήσουν την εντολή
επανάλαβε με το για πάντα έτσι ώστε ο πίθηκος να παίζει ντραμς συνεχώς. Στο σενάριο 4 οι
μαθητές κλήθηκαν να εισάγουν μια μεταβλητή που θα ρυθμίζει την ταχύτητα των
χτυπημάτων και η οποία θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κάνοντας χρήση του πάνω και κάτω
βέλους του πληκτρολογίου αντίστοιχα. Δόθηκαν και σε αυτό το σενάριο οι νέες εντολές που
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και τα παιδιά πειραματίστηκαν με τη σειρά με την οποία θα
πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα (Σχήμα 5).

Σχήμα 5. Λύση του σεναρίου 4
Τέλος, την πέμπτη διδακτική ώρα οι μαθητές είχαν να ολοκληρώσουν ένα σενάριο –
δραστηριότητα (σενάριο 5). Ο προηγούμενος αλγόριθμος απαιτούσε τροποποίηση έτσι ώστε
ο πίθηκος να παίζει ντραμς μόνο όταν το χέρι τον πλησιάζει αρκετά. Εδώ χρησιμοποιείται ο
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αισθητήρας της απόστασης και εισάγεται και η εντολή εάν (Σχήμα 6). Οι νέες εντολές
υποδεικνύονται στους μαθητές και εκείνοι καλούνται να σκεφτούν πώς θα τις
χρησιμοποιήσουν.

Σχήμα 6. Λύση του σεναρίου 5

Παρακολούθηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων
Κατά τη διάρκεια των 5 διδακτικών ωρών, η μέθοδος καταγραφής στοιχείων κατά την
παρακολούθηση της εργασίας των μαθητών αφορούσε στις προσωπικές σημειώσεις του
διδάσκοντα και στη λήξη της δράσης ακολούθησε συζήτηση – αξιολόγηση με τους μαθητές.
Ο εκπαιδευτικός παρακολουθούσε με προσοχή των καταιγισμό ιδεών, τις συζητήσεις μεταξύ
των παιδιών, τις δραστηριότητες και τις αντιδράσεις τους, επεμβαίνοντας όταν οι μαθητές
χρειάζονταν βοήθεια και λειτουργώντας συμβουλευτικά.
Περιγραφή, αξιολόγηση και αποτελέσματατης μαθητικής εργασίας
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων υπήρξαν συζητήσεις, επιχειρήματα, συμφωνίες,
διαφωνίες, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι εκάστοτε δραστηριότητες.
Στην πρώτη διδακτική ώρα έγινε η γνωριμία των μαθητών με το εκπαιδευτικό ρομποτικό
πακέτο Lego WeDo 2. Ήταν μια δραστηριότητα που δεν είχε ξανασυμβεί στο σχολείο και οι
αντιδράσεις των μαθητών επέδειξαν έκπληξη και ενδιαφέρον σε όλα τα τμήματα. Ιδιαίτερα
όταν ήρθε η ώρα της εισαγωγής στο ρομποτικό kit, οι μαθητές μαζεύονταν με περιέργεια και
ενθουσιασμό γύρω από το γραφείο που ήταν τοποθετημένο και βιάζονταν να το πιάσουν
και να το επεξεργαστούν.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα που ακολούθησε η κατασκευή του πιθήκου, επειδή ήθελαν
όλοι να εμπλακούν, εμφανίστηκαν σε όλα τα τμήματα διαφωνίες και μικροτσακωμοί για το
ποιος θα αναλάβει πρώτος να δημιουργήσει το ρομποτάκι. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν το
σχολείο διέθετε περισσότερα ρομποτικά κιτ αφού έτσι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν
όλοι οι διδασκόμενοι. Ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να υπάρξει δικαιοσύνη και όλοι οι
μαθητές, έστω και λίγο, να κάνουν ένα μέρος της κατασκευής. Υπήρχε όρεξη και καθολική
συμμετοχή στο σύνολο των τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι πως οι μαθητές που συνήθως
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ήταν αδιάφοροι ή ζωηροί έδειχναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση τους υπόλοιπους. Η
ώρα περνούσε, χτυπούσε το κουδούνι και κανείς δεν ήθελα να φύγει από το μάθημα.
Την τρίτη διδακτική ώρα του περάσματος στο κομμάτι του προγραμματισμού, ειπώθηκε
στους μαθητές πως όποια ομάδα ολοκληρώνει πρώτη το σενάριο της, θα είναι εκείνη που θα
προγραμματίζει το ρομποτικό πίθηκο. Όλοι οι διδασκόμενοι άρχιζαν με πάθος να
πειραματίζονται με τις εντολές που τους είχαν υποδειχθεί. Ο έλεγχος του προγράμματος
γινόταν μέσω διαδικασίας δοκιμής και λάθους. Σύντομα βρισκόταν εκείνη η ομάδα
μαθητών που ολοκλήρωνε τη δραστηριότητα και αρχίζαν οι πανηγυρισμοί. Στη συνέχεια ο
ένας βοηθούσε τον άλλο ώστε όλοι να τελειώσουν για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα στο
ρομποτάκι. Όταν ο πίθηκος – ρομπότ εκτελούσε το πρόγραμμα οι μαθητές κοιτούσαν
εκστασιασμένοι. Η πρώτη δραστηριότητα ήταν αρκετά εύκολη και ολοκληρώθηκε σύντομα
από όλους τους μαθητές. Η δεύτερη δραστηριότητα τους πήρε λίγο περισσότερο χρόνο γιατί
απαιτούσε περισσότερη σκέψη.
Την τέταρτη διδακτική ώρα, το πρώτο σενάριο ετοιμάστηκε σύντομα από όλους. Τους
φάνηκε αρκετά εύκολο. Το δεύτερο σενάριο τους δυσκόλεψε. Κουβέντιαζαν μεταξύ τους
σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουν. Άλλες φορές συμφωνούσαν, άλλες όχι και κάποιες φορές
κατέληγαν να μαλώνουν. Ορισμένοι ζητούσαν τη βοήθεια του διδάσκοντα. Ο εκπαιδευτικός
φρόντιζε να τους δίνει κάποια ιδέα για να προχωρήσουν αλλά να μην παρέχει τη λύση.
Υπήρχαν ομάδες που βοηθούσε η μία την άλλη. Το αντιμετώπιζαν σαν ένα γρίφο που θα
έπρεπε να λυθεί. Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός για το μάθημα ήταν αμείωτο. Τελικά,
κατά μέσο όρο, τρεις στις πέντε ομάδες ανά διδακτική ώρα ολοκλήρωναν το πρόγραμμα και
έπειτα το εξηγούσαν και στους υπόλοιπους.
Την τελευταία διδακτική ώρα η δραστηριότητα τους φάνηκε αρκετά δύσκολη. Αφού τους
δόθηκε λίγος χρόνος για να πειραματιστούν, στη συνέχεια δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με
τον αισθητήρα απόστασης και τη λειτουργία της εντολής εάν. Από τις 5 ομάδες μαθητών
που δούλευαν κάθε φορά στο εργαστήριο πληροφορικής, κατά μέσο όρο οι τρεις
κατάφερναν να αντιμετωπίσουν το ζητούμενο. Ο εκπαιδευτικός εξηγούσε και στους
υπόλοιπους τη διαδικασία σε αυτή την περίπτωση και στη συνέχεια εφάρμοζαν το
πρόγραμμα στο ρομποτάκι. Η χαρά και η όρεξη των διδασκομένων για να φτιάξουν το
πρόγραμμα που θα έκανε τον πίθηκο – ρομπότ να παίξει ντραμς ήταν σταθερά μεγάλη.
Όταν τελικά φόρτωναν το πρόγραμμα στην κατασκευή Lego και έβλεπαν το αποτέλεσμα
κατέληγαν σε επιφωνήματα ενθουσιασμού.
Από τη συζήτηση που ακολούθησε με τη λήξη όλων των σεναρίων - δραστηριοτήτων, το
συμπέρασμα που προέκυψε ήταν πως τα παιδιά αισθάνονταν ιδιαίτερα ευχαριστημένα από
το μάθημα, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι «σαν παιχνιδάκι» όπως χαρακτηριστικά είπαν
ορισμένα, ενώ ο προγραμματισμός έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιδιά πίστευαν πως
είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις εντολές που έμαθαν και σε άλλες
δραστηριότητες. Εννιά μαθητές δήλωσαν πώς θα ήθελαν ο προγραμματισμός υπολογιστών
να γίνει το μελλοντικό τους επάγγελμα.
Ένας επιπλέον λόγος που το μάθημα τους άρεσε ήταν γιατί δουλέψανε σε ομάδες και
γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπαν, «ανακαλύπταμε νέα πράγματα» και «ήρθα πιο κοντά με
τα άλλα παιδιά».
Σημαντικές ήταν και οι απόψεις των παιδιών που είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων, τα παιδιά αυτά εκδήλωναν μεγαλύτερο ενθουσιασμό σε σχέση με
τα υπόλοιπα και συνήθως ήταν εκείνα που ολοκλήρωναν γρηγορότερα τα σενάρια –
δραστηριότητες. Όταν ζητήθηκε η γνώμη τους σχετικά με τη δράση είπαν « Κυρία ήταν
φοβερό αλλά είμαι και εγώ φοβερός!», «Τελικά ο προγραμματισμός είναι piece of cake!!»,
«Ευκολάκι!», «Αυτό θα σπουδάσω!», «Πότε θα ξεκινήσουμε το επόμενο;»
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Το παράπονό τους ήταν πως είχαν στη διάθεση τους μόνο μια ρομποτική συσκευή και
έτσι δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν όσο θα ήθελαν με την κατασκευή αλλά και με τη δοκιμή
στο ρομποτάκι των προγραμμάτων που έφτιαχναν.

Συμπεράσματα
Παρατηρώντας τη δουλειά των μαθητών διαπιστώθηκε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και
αφοσίωση για το έργο. Όλοι οι μαθητές ήταν αρχάριοι στον προγραμματισμό και αρχικά
αντιμετώπισαν με επιφύλαξη αλλά και περιέργεια την όλη διαδικασία. Στο τέλος της
εργασίας όλα τα παιδιά μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού
Scratch για να προγραμματίσουν τη ρομποτική κατασκευή τους. Με τον τρόπο αυτό ήρθαν
σε επαφή και κατανόησαν, σε εισαγωγικό επίπεδο, βασικές δομές προγραμματισμού και τον
τρόπο χρήσης τους. Η εργασία τους σε ένα περιβάλλον που πέρα από τους υπολογιστές
περιελάμβανε και τη ρομποτική κατασκευή, τους ενεθάρρυνε τον πειραματισμό και τους
έδινε τη δυνατότητα να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα του προγράμματός τους. Έτσι, ο
προγραμματισμός του υπολογιστή είχε το νόημα μιας διαδικασία αλληλεπίδρασης και όχι
μαθηματικών υπολογισμών και συλλογισμών. Μέσα από τα σενάρια - δραστηριότητες οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν προγραμματιστική εμπειρία και να
επωφεληθούν τελικά από τα λάθη τους. Η συνεργασία μεταξύ τους ανέπτυξε το αίσθημα της
συλλογικής σκέψης και το πνεύμα ομαδικότητας. Παράλληλα απέκτησαν καλύτερη άποψη
για τις μαθησιακές τους δυνατότητες και μεγάλωσε η αυτοπεποίθηση τους.
Η δράση αυτή φάνηκε να δείχνει ότι ο προγραμματισμός σε συνδυασμό με τη
δημιουργία
ρομποτικών
κατασκευών
λειτουργεί
εποικοδομητικά
γιατί
οι
προγραμματιστικές τεχνικές ‘αποκτούν νόημα’ για τα παιδιά δεδομένου ότι τους παρέχεται
η δυνατότητα να παρατηρούν την άμεση σύνδεση του αλγορίθμου τους με τη συμπεριφορά
της κατασκευής τους. Έδειξε επίσης πως οι ρομποτικές κατασκευές LEGO, όταν
υποστηρίζονται με την κατάλληλη παιδαγωγική πλαισίωση, μπορούν να συμβάλλουν
ουσιαστικά στη διδασκαλία της Πληροφορικής και του προγραμματισμού.
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Abstract
Although programming is, in general, a motivating topic, most of the students become discouraged as
they perceive programming as a very difficult task. Learning to program is one of the challenges for
novices. The reason is that it consists both of acquiring programming knowledge (syntax and semantics)
and developing problem-solving skills. In this paper, we present an approach for teaching
programming to secondary education students using the Raspberry-Pi and the visual programming
environment of Wyliodrin. The main purpose of the proposed case study was to engage students,
increasing their curiosity about single-board computers, and to convey a positive conception of the tiny
computer and programming environment of Wyliodrin as a powerful and amusing learning tool for
novice programmers. The positive learning results from this case study indicate that Raspberry-Pi and
Wyliodrin can be used as tools by supporting knowledge construction and programming, learning
through the design of meaningful authentic projects, learning by doing in both the virtual and physical
world, facing cognitive conflicts and learning by reflection and collaboration.
Key words: Raspberry-Pi, Wyliodrin, educational robotics, novice programmers, secondary education

Introduction
Programming is considered a challenging and difficult area of learning for a significant
numbers of novice programmers (Fesakis & Serafeim, 2009; Malik, 2016). Many studies
(Dagdilelis, Satratzemi, & Evangelidis, 2004; Ioannou & Angeli, 2013) show that learners
have misconceptions regarding the curriculum of secondary education computer science,
such as, on programming languages and basic computing concepts. Thus, even if
programming is in general a motivating topic, most of the students become discouraged
initially as they perceive programming as a very difficult task (Papadakis, Kalogiannakis,
Orfanakis & Zaranis, 2016). A main reason is the fact that students are mainly taught
programming skills and not problem solving methodology (Crawford, Andujar, Jackson,
Applyrs & Gilbert, 2016; Mikropoulos & Bellou, 2013). There are many proposals for
teaching and learning programming (Mikropoulos & Bellou, 2013). Using robots has been
shown to increase students’ engagement in learning programming (Crawford et. al, 2016;
Papadakis & Orfanakis, 2017). A system that integrates a visual programming language and
a robotic kit such as Raspberry could serve as a novel concept that engages students to
become more interested in programming.
This paper shows the use of Raspberry-Pi and the visual programming environment of
Wyliodrin for the creation of a custom Web-based automation system which displays the
temperature of a selected area. The goal of the present work is to leverage students’ general
curiosity for programming by using an open source platform as a tool for constructionist
learning by giving an example of using Raspberry Pi in learning programming.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 561-570, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Difficulties for novice programmers
Learning to program is one of the challenges for novices. The reason is that it consists both
of acquiring programming knowledge (syntax and semantics) and developing problem
solving skills (Malik & Coldwell-Neilson, 2016). The unnatural and complex syntax which is
characteristic of many traditional programming languages is a major stumbling block for
novices (Papadakis, Kalogiannakis, Orfanakis & Zaranis, 2014; Good & Howland, 2016).
Traditional approaches to teaching programming place more emphasis on the syntax and
semantics of the language rather than problem solving strategies to address programming
problems (Malik, 2016). As Winslow (1996, p. 17) states "novice programmers know the
syntax and semantics of individual statements, but they do not know how to combine these
features into valid programs" (Malik, 2016). Thus, high failure and drop-out rates from
introductory programming (IP) courses are reported despite extensive research which
attempts to address the issue (Malik, 2016).
In the current climate of "computation for all" (Papadakis, 2016; Papadakis,
Kalogiannakis & Zaranis, 2016; 2017) there has been a renewed focus on determining the
"best" language for novices (Good & Howland, 2016). In this comparison, there is an implicit
assumption that blocks-based languages are a better solution for novice programmers
compared to more "serious" text-based languages (Orfanakis & Papadakis, 2014) a view
shared by the learners themselves (Good & Howland, 2016). During the last decade, mobile
devices and robotics has attracted the high interest of teachers and researchers as a valuable
tool to develop cognitive and social skills for students from pre-school to high school and to
support learning in science, mathematics, technology, informatics and other school subjects
or interdisciplinary learning activities (Alimisis, 2013; Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis,
2013). During the whole process that is the construction of the robotic systems, writing,
downloading and executing the appropriate program, students think about the problem
under study, design their own meaningful projects, create things and manipulate objects,
reflect, and collaborate (Mikropoulos & Bellou, 2013). This makes it easier for the students to
overcome certain difficulties when working with programming. Educational robotics
contributes to the understanding of the notional machine (that describes the role of the
machine to the programming) and its relation to the physical machine. Working with robots,
students also shorten or even eliminate the distance between the "objects of the world" and
the "computational objects" such as variables (Mikropoulos & Bellou, 2013). As the price of
credit card-sized single-board computers continues to drop, the feasibility of using these
devices as a novel tool in the classroom (Orfanakis et al., 2016; Papadakis & Kalogiannakis,
2017) for the creation of cognitively controlled virtual environments becomes more realistic.

About Raspberry Pi
Raspberry Pi is a small, powerful, cheap, hackable and education-oriented computer board
introduced in 2012 (Figure 1). This credit card-sized computer with many functions is
affordable at €30-40 and is the perfect platform for interfacing with many devices.
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Figure 1. Raspberry Pi 3 (Source: https://www.element14.com)
Raspberry Pi 3 is the third generation of Raspberry Pi. Raspberry Pi provides a wide
range of educational usage. This includes but is not limited to, the use of GPIO (General
Purpose Input/Output) which allows automated data acquisition and producing simple
digital control systems in a school laboratory setting (Jain, Vaibhav & Goyal, 2014). Other
projects of Raspberry Pi usage with sensors, automation, displays and motors are given by
Bell (2014), Dennis (2013), Goodwin (2013), Monk (2014), Warner (2013).

About Wyliodrin
Wyliodrin (https://www.wyliodrin.com) comes from the old Gallic words "wylio" and
"drin", which summarise what the platform does: it monitors and handles the
treatment/control of Raspberry Pi. One of the basic problems faced by students who want
to engage with electronics creation and programming is the use of a generic-purpose
programming language like C which is hard to understand and use. The combination of
Raspberry Pi and Wyliodrin seems to deal with this difficulty, bringing novice programmers
closer to engineering and to building things. Wyliodrin implemented pins, LEDs and button
blocks, to allow users to run several applications. With Wyliodrin, a user can program the
Raspberry Pi computer board using a web browser (recommended browsers: Chrome,
Firefox or Safari). Thus, Raspberry Pi programming is possible regardless of its geographical
location as the necessary code is stored on the Wyliodrin servers (Tataru & Culic, 2014).
Wyliodrin provides a visual, drag-and-drop programming language which is based on
Google Blockly, offering an easy way for interaction with the real world, as well as for the
development of intuitive human – machine interfaces. Blockly, is an open source
development kit that can be used to create new block-based visual programming languages.
Due to its intuitive and easy-to-follow block interface Blockly is usually more accessible to
novices than standard programming languages (Crawford et. al, 2016). In such visual
environments, learners can assemble functioning programs using only a mouse by snapping
together instructions and receiving visual feedback, informing the user if a given
construction is valid (Weintrop & Wilensky, 2015). The Wyliodrin visual programming
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interface is accessible via a web browser or by using Wyliodrin STUDIO (Figure 2) which is
a Chrome based IDE.

Figure 2. Wyliodrin STUDIO

The didactic approach
In the design of this didactic approach, instead of using a "black box" approach (i.e. the
robot has been constructed or programmed in advance and is introduced in the learning
activity as an end or a passive tool) we followed the "white-box" approach. In this approach
users, can construct and deconstruct objects, can program robots from scratch and have a
deep structural access to the artefacts themselves rather than just consume ready-made
technological products (Alimisis, 2013). The goal is to make students reflect on the strong
relation between the theoretical contents and a direct real experience, to lead them to think
about the world in an informed and scientific way. The cost-effective quality of Raspberry Pi
was particularly appreciated in this case to provide more kits during the lessons, one for
every two or three students.
This study followed the Problem-based Learning (PBL) approach as a programming
teaching method. In PBL, the students face real world problems which help them to enhance
their "disciplinary knowledge, higher order thinking and practical skills" (Malic, 2016). For
the PBL implementation we followed the seven steps as proposed by Nuutila (2005).

Figure 3. The seven steps of a PBL implementation (adopted by Nuutila, 2005)

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

565

Regarding the students, the goals of a didactic approach of this type should be (Agatolio
& Moro, 2017):
• to convey the concepts of sensor, actuator and microcontroller,
• to learn how these material interact with each other,
• to make them glimpse some practical applications of the theoretical knowledge,
• to inform the students of the existence of affordable robotic tools that can be further
explored out of school,
• to learn basic programming concepts.
The main theories behind educational robotics are constructivism and constructionism.
In these methodologies, the educator does not act as a teacher—an authority that transfers
ready knowledge to students—but rather acts as an organizer, coordinator and facilitator of
learning for students (Agatolio & Moro, 2017). During the didactic approach the educator’s
role was to offered opportunities for children to engage in hands-on explorations and to
provide tools for children to construct knowledge in the classroom environment (Alimisis,
2013).

The course
The course was 2 hours, once a week for ten weeks. During the first five weeks, students
were given simple worksheets to learn about Raspberry Pi and its features. Then, some
hours were devoted to becoming familiar with creating simple assemblies using LEDs,
buttons, resistors etc. which were used to respond to specific stimuli. The students were
given assignments each week that had to be turned in during the lab. The assignments
focused on how students could use basic programming concepts and Wyliodrin features,
such as, using conditional statements, loops, variables, saving a project to reuse it in another
file, etc. At the sixth week, the students were asked to create a project appropriate to a
device resembling a thermometer with the ability to display the temperature of any region
in the world using an API from the website openweathermap.org. Figure 4 and 5 show
abstracts of two worksheets aimed at preparing students both in the use of materials and the
use of the visual programming environment. Both sheets provide the schematics and the
code students are going to use. In the first worksheet (Figure 4) students became
accustomed with the Raspberry Pi by using the GPIO pins to make an LED blink.

Figure 4. Worksheet 1: LED blink schematics and code
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In the second worksheet (Figure 5), students learnt how to signal an S.O.S. message using
an LED or a buzzer.

Figure 5. Worksheet 2: Buzzer SOS schematics and code
In both examples, students had the ability to see the same code in the Python
programming language (Figure 6). The Wyliodrin environment automatically generated the
Python code and novices were able: a) to realize the benefits of the visual programming
interface and b) to become familiar with a real programming language.

Figure 6. Python code for LED blink and Buzzer SOS applications
For the project implementation, the students used a set of different colored LEDs, a set of
220-ohm resistors as well as a breadboard and jumper wires. The cost of these materials was
45 euros. The duration of the project was 5 weeks. Each week the students had to complete a
specified task using worksheets. In the first week, students had to correctly set up the
Raspberry Pi. In the second week, they had to create the thermometer application using
Wyliodrin. In the third week, students had to build the thermometer, by correctly
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connecting the LEDs to the GPIO pins of the Pi and visualizing the pins in Wyliodrin. In the
fourth week, the students learned how to retrieve data from the Web using an API
(openweathermap.org/appid). The openweathermap.org website offers an API that allows
someone to get weather details from cities around the world. Finally, in the fifth week the
students completed and tested their application. The application read the weather from the
city of their choice and mapped the value to the number of LEDs. The device read the
temperature from the Internet every 30 minutes and updated accordingly (Figure 7 and 8).

Figure 7. Blocks and Python code for final project

Figure 8. Final project implementation
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Evaluation of the educational activity
The teaching proposal that we present was conducted during the 2015-2016 school year in a
General Lyceum (Upper Secondary School) in Heraklion, Crete, with the involvement of
first-year students who attended the subject entitled "Computer Applications". 23 students
(15 boys and 8 girls) between the ages of 15 and 16 participated in the activity. All students
were taught some introductory lessons in the LOGO programming language in the third
grade of Gymnasium. For the evaluation of the activity’s effectiveness regarding students
attitude towards programming as well as their knowledge acquisition in basic concepts,
data was collected through semi-structured interviews prior to and after the teaching
intervention. The development of the interview questionnaire was based on the prior
literature review. The questionnaire was tested in four pilot interviews with students who
were not included in the final sample and minor revisions were made to clarify some of the
questions. All the interviews were performed by the same researcher in the time of student’s
free activities. Each participant was interviewed individually and the data collection time
for each patient lasted for almost 15 to 30 minutes. Follow-up questions were both closed
and open-ended. Students provided their views concerning issues related to the teaching
objectives. Answers to open questions were categorized and analyzed quantitatively. The
analysis of the children’s answers concerning the programming concepts showed that the
didactic approach contributed to understanding and correct use of the basic programming
concepts such as input, output processes, variables, procedural flow, loops and conditions.
Similarly, their knowledge about the data types revealed an impressive degree of
improvement. The answers to the closed questions were analyzed using IBM SPSS 21.0
statistical software, and revealed no statistically significant differences between the different
types of students’ conceptualizations in relation to gender.
Concerning students’ attitudes towards programming, in their majority they noted that
they had enjoyed the activities. The students positively commented that they had obtained
information in both different contexts outside the "formal" classroom environment and that
the information was not limited to standard teaching material only. In general, and despite
some technical problems and obstacles (such as slow internet connections and time), all
students were very enthusiastic about the activity. They also said that they hoped to repeat
the activity in the next school year, as all of them noted that they had acquired new
knowledge in a pleasant and creative way. Some of the students’ answers are presented in
Figure 9.
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Figure 9. Interest graphs

Conclusion - Discussion
Instructors of introductory programming classes are faced with the challenge of helping
novice programmers learn to design, build, and debug computer programs (Al-Linjawi &
Al-Nuaim, 2010). Robotics has much potential to offer in education, however, the benefits in
learning are not guaranteed for students just by the simple introduction of robotics in the
classroom (Alimisis, 2013).
The purpose of the study was to present a didactic approach which supports the teaching
and learning process for novice programmers and the same time encourages students to
focus on all aspects of learning to program adequately. The characteristic of the didactic
approach is that it has a "low floor and high ceiling": specialist skills are not required to start
using the toolset while, at the same time, the toolset allows users to produce projects of
substantial complexity.
The current study suggests that, in general, the outcomes of the intervention are positive.
Both quantitative and qualitative analysis showed that the learning goals were reached, the
children became interested in science and technology and developed significantly better
cognitive and social skills. Additionally, on students’ attitudes, our perception is that they
enjoyed being part of the project. Moreover, some of the students seemed to be interested in
the possibility of carrying on autonomously with the activity outside the school. Students
understood that they can build programs without being professionals, and at the same time
they recognized their own potential to use technology in any professional path of their
choice. Undoubtedly, a more complete evaluation of the didactic approach need to be done.
While robots have positive educational potential, they are not panacea. A drawback of this
study is that the presented results are dependent on teacher or student perceptions rather
than rigorous research designs based on student achievement data.
It is a good premise to convince schools and single students to invest in robotics and thus
to promote its wider diffusion. Our experience has also already showed its flexibility:
Raspberry Pi is easily adaptable to different levels of competence and school stages; it can be
used both to introduce the fundamentals of robotics/electronics and to develop more
complex projects.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση ενός
εκπαιδευτικού σεναρίου για μαθητές δημοτικού ΣΤ’ τάξης, το οποίο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των
μαθητών με τον προγραμματισμό με συμβάντα, μέσα από την αξιοποίηση του περιβάλλοντος οπτικού
προγραμματισμού (Aseba) και του εκπαιδευτικού ρομπότ Thymio. Οι μαθητές μέσα από τις
δραστηριότητες κλήθηκαν να παρασκευάσουν προγράμματα και να έρθουν σε επαφή με τον
ερευνητικό τρόπο σκέψης, καθώς και με θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής και της Ρομποτικής. Η
εργασία αυτή πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη ενός τρόπου
σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών σεναρίων με την χρήση εκπαιδευτικών ρομπότ, όπως επίσης
και την παρουσίαση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επέφερε η εμπλοκή των μαθητών με τις
δραστηριότητες. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση, η καταγραφή της
οθόνης, η βιντεοσκόπηση κάποιων στιγμών της υλοποίησης, φωτογραφίες και τα φύλλα εργασίας που
δόθηκαν στα παιδιά. Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής προκύπτει γνωστική πρόοδος στους
μαθητές, οι οποίοι φαίνεται να οικοδόμησαν νέες έννοιες σχετικά με τον Προγραμματισμό και την
Ρομποτική.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, οπτικός προγραμματισμός, ρομποτική, δημοτικό

Εισαγωγή
Μία από τις σύγχρονες προκλήσεις του σχολείου είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς στην
κατανόηση και τη διαχείριση του ψηφιακού κόσμου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
είναι σημαντικός ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να προάγουν την
παροχή κινήτρων, την συνεργασία και τη βιωματκή μάθηση. Η χρήση της ρομποτικής έχει
την δυνατότητα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία γνώσεων και
δεξιοτήτων πληροφορικής, παρέχοντας παράλληλα ένα πλούσιο και ενθαρρυντικό
περιβάλλον για επαφή με έννοιες που προέρχονται από το STEM (Ζαραφίδη, 2012).
Το Thymio & Aseba ανήκουν στην κατηγορία των λογισμικών εκπαιδευτικής
ρομποτικής, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η κατασκευή. Οι ιδέες «Μαθαίνω
κατασκευάζοντας» και «Μαθαίνω για την κατασκευή» βρίσκονται στην καρδιά της
φιλοσοφίας του εποικοδοµισµού (constructionism) της γνώσης του Piaget, η οποία
υποστηρίζει ότι η μάθηση συνίσταται στην οργάνωση των εσωτερικών αντιλήψεων και
εμπειριών του ατόμου (Piaget, 1974). Η θεωρία αυτή ήταν που ενέπνευσε, αρχικά, την
προσέγγιση του «κατασκευαστικού εποικοδομισμού» του Papert (Papert, 1991, 2000), η
οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία, ικανού να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο διδάσκουν
οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν οι μαθητές (Ackermann, 2001). Εντός αυτού του πλαισίου ο
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 571-581, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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μαθητής γίνεται ένα ενεργό υποκείμενο το οποίο διερευνά, διερμηνεύει και επεξεργάζεται
ό,τι αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί την γνώση
(Φράγκου & Παπανικολάου 2010).
Οι σύγχρονες σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή και στον
ελληνικό χώρο προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής,
και ειδικά του προγραμματισμού. Η γενικότερη τάση αφορά την επιδίωξη να απαλλάξουν
τον μαθητή από την εκμάθηση των στοιχείων μιας αφηρημένης γλώσσας προγραμματισμού
και να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για την επίλυση
προβλημάτων (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2006). Η παιδαγωγική ρομποτική μπορεί να
λειτουργήσει ως αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο εκμάθησης του προγραμματισμού μέσα από
την ανάπτυξη της σκέψης μέσω πρόβλεψης για την επικείμενη δράση των αντικειμένων
μέσα στο χώρο (Κόμης, 2004). Η έρευνα έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην
εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη υψηλών διανοητικών δεξιοτήτων, όπως η εφαρμογή, η
σύνθεση και αξιολόγηση, καθώς και η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη
αποφάσεων και η επιστημονική έρευνα (Eteokleous-Grigoriou,2008). Παρόλα αυτά,
απαιτείται περισσότερη έρευνα για την εδραίωση της εφαρμογής κατάλληλων πρακτικών
και στρατηγικών με σκοπό τον σχεδιασμό τέτοιων μαθησιακών περιβαλλόντων (Williams et
al, 2010).
Το ρομπότ thymio και το προγραμματιστικό περιβάλλον Aseba
Το Thymio είναι ένα εκπαιδευτικό ρομπότ που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό
αισθητήρων, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν αντικείμενα και ήχο, καθώς επίσης και
πότε αγγίζονται τα κουμπιά ή το σώμα του ρομπότ. Ακόμα, έχει την δυνατότητα να
μετακινείται μέσω διαφορικού συστήματος οδήγησης, να παράγει ήχο και φωτισμό.
Διαθέτει, επίσης, ένα σύνολο προ-προγραμματισμένων εντολών, αλλά μπορεί να
προγραμματιστεί και μέσω του λογισμικού Aseba από τον υπολογιστή ή το tablet.
Το Aseba είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για μικρά κινούμενα ρομπότ, όπως
το Thymio. Βασίζεται στον προγραμματισμό με συμβάντα (event-driven programming), και
καθίσταται δυνατός με δύο τρόπους: μέσω εικονικού και κειμενικού προγραμματισμού. To
VPL (Visual Programming Language) είναι ένα στοιχείο του Aseba για εικονικό
προγραμματισμό, ο οποίος επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίσει χρησιμοποιώντας
εικόνες που αναπαριστούν όλους τους τύπους δεδομένων και τις βασικές εντολές και δομές
προγραμματισμού. Η διαδικασία σύνταξης ενός προγράμματος είναι αρκετά απλή και
βασίζεται στη σωστή σύνδεση των κατάλληλων εικονιδίων. Λόγω της ευχρηστίας του είναι
κατάλληλο για την εκπαιδευτική ρομποτική και την έρευνα. (Shin, J., Siegwart, R., &
Magnenat, S., 2014).
Μεθοδολογικό πλαίσιο
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού σεναρίου «Εισαγωγή στον κόσμο της
Ρομποτικής και του Προγραμματισμού». Η εργασία είναι μία ποιοτική έρευνα, και
συγκεκριμένα, μια μελέτη περίπτωσης (case study). Το βασικό ερευνητικό ερώτημα, όπως
προκύπτει από τον σκοπό της έρευνας είναι το εξής: Προκύπτουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα
από την εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου;
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Το δείγμα της έρευνας ήταν βολικό, μη τυχαίο, αποτελούμενο από δύο μαθητές της έκτης
τάξης του δημοτικού. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων διήρκησε δύο ημέρες. Οι τεχνικές
συλλογής των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι η παρατήρηση, η καταγραφή της
οθόνης, η βιντεοσκόπηση κάποιων στιγμών της υλοποίησης, φωτογραφίες και τα φύλλα
εργασίας που δόθηκαν στα παιδιά.

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
Σκοπός και στόχοι του σεναρίου
Σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό με συμβάντα
μέσα από την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού
(Αseba) και του εκπαιδευτικού ρομπότ Thymio. Οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες
κατασκευάζουν προγράμματα, εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου, έρχονται σε επαφή
με τον ερευνητικό τρόπο σκέψης και θεμελιώδης έννοιες της Ρομποτικής και της
Πληροφορικής.
Το εκπαιδευτικό σενάριο θέτει στόχους υψηλού και χαμηλού επιπέδου, οι οποίοι
αναλύονται σε επιμέρους στόχους για την απόκτηση γνώσεων:
Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα:
Τεχνολογία
1.
2.

3.

4.

5.

Να ορίζουν την έννοια του ρομπότ και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά
του. (ΥΣ)
Να κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά ενός ρομπότ εξαρτάται από την
αλληλεπίδραση μεταξύ του προγράμματος, του ρομπότ και του φυσικού
περιβάλλοντος (ΥΣ)
Πληροφορική
Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα (Διαδικασία υποπρόγραμμα) και να κατανοήσουν ότι μια ακολουθία διαδικασιών αποτελεί
ένα πρόγραμμα. (ΥΣ)
Να ορίζουν ενέργειες και σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν
επιθυμητά γεγονότα (Δημιουργία απλών προγραμμάτων) και να κάνουν άμεση
δοκιμή πάνω στο ρομπότ. (ΥΣ)
Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την δομή επιλογής (απλή συνθήκη) στον
προγραμματισμό με συμβάντα (γεγονότα και δράσεις). (ΥΣ)

6.
7.

Φυσική
Να εισαχθούν στην σχεση ταχύτητας, χρόνου και μετατόπισης. (ΥΣ)
Να μάθουν για την Υπέρυθρη ακτινοβολία. (ΧΣ)

8.
9.

Γλώσσα
Να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε δομημένη γλώσσα προγραμματισμού. (ΥΣ)
Να εξασκηθούν στην υποθετική σκέψη"αν ... τότε¨. (ΧΣ)
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Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
10. Να εξασκήσουν δεξιότητες πληροφορικής (drag and drop, save, run, pause a
program, modify a program). (ΧΣ)
11. Να εξοικειωθούν με τη διεπιφάνεια χρήσης ενός λογισμικού (Aseba-VPL). (ΧΣ)

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
12. Να καλλιεργήσουν τον επιστημονικό-ερευνητικό τρόπο σκέψης: καταμερισμός
του προβλήματος σε βήματα, διατύπωση υποθέσεων/προβλέψεων, διάλογος και
επιχειρηματολογία, κατασκευή και επαλήθευση μια υπόθεσης της μορφής "αν ...
τότε ...¨. (ΥΣ)
13. Να αναπτύξουν την συνεργατικότητα τους: καταμερισμός των επιμέρους
δραστηριοτήτων, διάλογος και επιχειρηματολογία, αναθεώρηση των υποθέσεων.
(ΥΣ)

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
Oι μαθητές θα πρέπει να χειρίζονται αποτελεσματικά το ποντίκι (αριστερό κλικ, διπλό κλικ,
επιλογή και μετακίνηση), να κατονομάζουν και να χειρίζονται βασικά στοιχεία του
γραφικού περιβάλλοντος εργασίας (εικονίδιο, παράθυρο), να εκκινούν και να τερματίζουν
εφαρμογές λογισμικού, να διακρίνουν το λογισμικό και τη χρησιμότητά του στο
υπολογιστικό σύστημα και να γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τι είναι ένα πρόγραμμα.
Ακόμα, χρειάζεται να γνωρίζουν πως να κατασκευάζουν εννοιολογικό χάρτη, να
σχηματίζουν υποθετικές και αιτιολογικές προτάσεις, να προσανατολίζονται στο χώρο
(δεξιά, αριστερά, πίσω, μπροστά), να γνωρίζουν τον τρόπο μέτρησης του χρόνου και τις
υποδιαιρέσεις του, και να έχουν διδαχθεί την έννοια της ταχύτητας. Καθώς οι
δραστηριότητες του σεναρίου είναι σχεδιασμένες για ομαδο-συνεργατική προσέγγιση, οι
μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να δουλεύουν σε ομάδες.

Δραστηριότητες Σεναρίου
Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας:
Δραστηριότητα 1: Δίνεται το Thymio στα παιδιά χωρίς να δοθεί καμία πληροφορία από τον
δάσκαλο. Τα παιδιά πρέπει μόνα τους να υποθέσουν τι μπορεί είναι αυτό το αντικείμενο
που τους δόθηκε.
Δραστηριότητα 2: Ζητείται από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε μια λευκή κόλλα ένα
ρομπότ, ώστε να αποτιμηθούν οι πρότερες γνώσεις τους και οι ιδέες που έχουν για την
έννοια του ρομπότ.
Δραστηριότητα 3: Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη με κεντρική έννοια το «ρομπότ»,
έχοντας ως κατευθυντήριες γραμμές κατάλληλες ερωτήσεις από τον δάσκαλο.
Δραστηριότητα 4: Μέσα από συζήτηση, οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν
προφορικά τον ορισμό της έννοιας του ρομπότ. Ο εκπαιδευτικός σημειώνει τον ορισμό στον
πίνακα, ώστε να επανέλθει σε αυτόν στο τέλος του σεναρίου και να γίνουν οι όποιες
διορθώσεις.
Δραστηριότητα 5: «Χρώματα και συμπεριφορές» Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά
μαθαίνουν για τις προ-προγραμματισμένες συμπεριφορές του Thymio και τις συνδέουν με
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τα μέρη του ρομπότ που ενεργοποιούνται. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν με ποιο
τρόπο το Τhymio εκτελεί τις συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με το χρώμα του.
Διδακτική στρατηγική: διερεύνηση, αναγνώριση, συλλογή δεδομένων.
Δραστηριότητες διδασκαλίας
Δραστηριότητα 1: Oι μαθητές καλούνται να συνδέσουν δράσεις και γεγονότα με μία
συγκεκριμένη συμπεριφορά του ρομπότ και να εξοικειωθούν με τη λογική της δομής
επιλογής. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις παρατήρησης και αντιστοίχισης δεδομένων.
Διδακτική στρατηγική: συλλογή δεδομένων, αναγνώριση, παρατήρηση
Δραστηριότητα 2: Oι μαθητές έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον οπτικού
προγραμματισμού Αseba-VPL. Οι μαθητές πειραματίζονται με σετ από γεγονότα και
δράσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή κατάσταση (Σχήμα 1).
Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις παρατήρησης (τι παρατηρείτε να κάνει το ρομπότ;) και
επεξήγησης (Γιατί νομίζετε πως το ρομπότ συμπεριφέρεται έτσι;).
Διδακτική στρατηγική: επίδειξη, επίλυση προβλήματος, πειραματισμός
Δραστηριότητα 3.1: Τα παιδιά προγραμματίζουν το ρομπότ, ώστε να εκτελέσει
ακολουθία γραμμής. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις ανάλυσης δεδομένων συνόλου (εξηγείστε
με δικά σας λόγια τι πρέπει να κάνει το ρομπότ) και βελτίωσης (τι πήγε στραβά στο
πρόγραμμα;).
Διδακτική στρατηγική: επίλυση προβλήματος και διερεύνηση
Δραστηριότητα 3.2: Πάνω σε επιδαπέδιο χάρτη τοποθετούνται διάφορα εμπόδια. Τα
παιδιά καλούνται να προγραμματίσουν το Thymio να εκτελέσει αποφυγή εμποδίων.
Διδακτική στρατηγική: επίλυση προβλήματος
Δραστηριότητα 4: Oι μαθητές εξερευνούν πώς αντιδρά το ρομπότ ανάλογα με το
εικονίδιο του χρόνου, και πώς ο χρόνος σχετίζεται με την ταχύτητα και την απόσταση
(Σχήμα 2). Γίνονται ερωτήσεις παρατήρησης και επεξήγησης.
Διδακτική στρατηγική: διερεύνηση, συλλογή δεδομένων, πειραματισμός

Σχήμα 1: Επιφάνεια οπτικού προγραμματισμού Aseba-VPL
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Σχήμα 2: Προγραμματισμός του Thymio για κίνηση μπροστά -πίσω με ενεργοποίηση
του χρονομετρητή.
Δραστηριότητες εμπέδωσης
Δραστηριότητα 1: Τα παιδιά προγραμματίζουν το ρομπότ, ώστε να εκτελέσει ακολουθία
γραμμής προσδίδοντας διαφορετική λειτουργία σε καθέναν από τους αισθητήρες εδάφους
(Σχήμα 3). Χρήση ερώτησης ανάλυσης δομικών στοιχείων συνόλου (περιγράψτε τις φάσεις
επίλυσης του προβλήματος).
Διδακτική στρατηγική: επίλυση προβλήματος
Δραστηριότητα 2: Oι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα πρόγραμμα με το οποίο
θα οδηγήσουν το ρομπότ να βρεί την έξοδο από έναν λαβύρινθο. Χρήση ερώτησης
ανάλυσης δομικών στοιχείων συνόλου (περιγράψτε τις φάσεις επίλυσης του προβλήματος).
Διδακτική στρατηγική: επίλυση προβλήματος, πειραματισμός
Δραστηριότητα 3: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο προγραμματισμός του
ρομπότ, ώστε να εκτελέσει διαδοχικές κινήσεις μέσα στο χώρο σε μορφή χορογραφίας.
Διδακτική στρατηγική: επίλυση προβλήματος
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Σχήμα 3: Το Thymio εκτελεί ακολουθία μαύρης γραμμής.

Δραστηριότητες αξιολόγησης
Δραστηριότητα 1: Τα παιδιά προγραμματίζουν το ρομπότ έτσι, ώστε να ακολουθεί την
ανοιχτόχρωμη επιφάνεια και να αλλάζει κατεύθυνση όταν ανιχνεύει μαύρη επιφάνεια στον
επιδαπέδιο χάρτη.
Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές διαλέγουν ή επινοούν ένα πρόβλημα-δοκιμασία που θα
πρέπει να εκτελέσει το ρομπότ, το προγραμματίζουν κατάλληλα και αξιολογούν την
προσπάθεια τους. Γίνεται χρήση ερωτήσεων ανάκλησης (πώς λειτουργεί μέσα στο
πρόγραμμα αυτό το εικονίδιο;) , ανάλυσης δομικών στοιχείων συνόλου (τι θα πρέπει να
κάνει το ρομπότ;) και βελτίωσης (τι πήγε στραβά;).
Δραστηριότητα 3: Quiz. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Μεταγνωστική δραστηριότητα: Προφορική περίληψη με άξονες τις εξής ερωτήσεις:

Tι καινούριο έμαθες σε αυτά τα μαθήματα;

Τι πιστεύεις πως είναι ένα ρομπότ;

Τι σου τράβηξε την προσοχή σε αυτά τα μαθήματα;

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έμαθες;

Ποια καινούρια πληροφορία πιστεύεις πως θα θυμάσαι καλύτερα;

Πού θα μπορούσαν όλα αυτά να φανούν χρήσιμα;

Ανάλυση Δεδομένων - Αποτελέσματα
Ένας από τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη ενός τρόπου
σχεδιασμού και εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό
ρομπότ Thymio. Για την σχεδίαση του σεναρίου και την επιλογή των κατάλληλων
δραστηριοτήτων ακολουθήθηκαν συγκεκριμένοι άξονες, οι οποίοι βασίστηκαν σε σύγχρονες
θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Κόμης, 2015), των οποίων οι κατηγορίες και η
συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Για τον καθορισμό της συχνότητας
εμφάνισης της κάθε κατηγορίας καταμετρήθηκαν οι δραστηριότητες, οι οποίες πληρούν τα
βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αξόνων σχεδίασης.
Πίνακας 1. Άξονες σχεδιασμού εκπαιδευτικού σεναρίου και οι συχνότητες εμφάνισης
(%) των κατηγοριών τους κατά την εφαρμογή του σεναρίου
Άξονες

Κατηγορίες και συχνότητα εμφάνισης

Θεωρητική προσέγγιση

Συμπεριφορισμός (25%),
Εποικοδομητισμός (58%)
Κοινωνικο-πολιτισμικη θεωρία (17%)
Άμεση διδασκαλία (17%)
Πρακτική & Εξάσκηση (13%)
Πειραματισμός (43%)
Διερεύνηση (26%)

Διδακτικές στρατηγικές
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γνώσεις και πρότερες αντιλήψεις των
μαθητών
Στόχοι
Οργάνωση τάξης
Ρόλος τους εκπαιδευτικού
Διδακτική βοήθεια

Τεχνολογία (22%), Πληροφορική (22%),
Φυσική (11%), Γλώσσα (22%), Μαθηματικά
(11%), Δημιουργία/έκφραση (11%)
Αποτίμηση πρότερων αντιλήψεων (25%)
Αποτίμηση πρότερων γνώσεων (75%)
Υψηλού επιπέδου (60%)
Χαμηλού επιπέδου (40%)
Εργασία σε ομάδες (81%)
Ατομική εργασία (19%)
Βοηθητικός/συνερευνητικός (27%)
Καθοδηγητικός (73%)
Καθοδηγητικού τύπου (86%)
Σενερευνητικού τύπου (14%)

Από την μελέτη του Πίνακα 1, προκύπτει ότι επικρατούσα θεωρητική προσέγγιση
μάθησης είναι ο Εποικοδομητισμός και οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες στρατηγικές είναι
οι εποικοδομιστικού τύπου στρατηγικές της διερεύνησης και του πειραματισμού. Οι μαθητές
κλήθηκαν να επιλύσουν διάφορα προβλήματα μέσα από την κατασκευή κατάλληλων
προγραμμάτων στο περιβάλλον προγραμματισμού Aseba για τον έλεγχο του ρομπότ.
Ακόμα, διερεύνησαν το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, τις εντολές, τις σχέσεις
μεταξύ των γεγονότων και των δράσεων και τις δυνατότητες του ρομπότ. Πειραματίστηκαν
με τα διάφορα σετ εντολών και τους κανόνες προγραμματισμού, χειρίστηκαν μεταβλητές
και μέσα από προβλέψεις της επικείμενης δράσης του ρομπότ και την εφαρμογή αυτών των
προβλέψεων κατασκεύασαν αλγορίθμους για την επίλυση των προβλημάτων.
Όσον αφορά τις γνωστικές περιοχές στις οποίες απευθύνεται το σενάριο, έγινε
προσπάθεια να δημιουργηθούν δραστηριότητες με διαθεματικότητα, γι’ αυτό και δεν
εμφανίζεται μόνο μία επικρατούσα κατηγορία. Μέσα από τις τέσσερις πρώτες
δραστηριότητες έγινε προσπάθεια να ανιχνευθούν οι πρότερες αντιλήψεις και γνώσεις των
μαθητών για την έννοια του ρομπότ και τον προγραμματισμό ρομποτικών συσκευών. Οι
μαθητές σχεδόν αμέσως αποκρίθηκαν πως αυτό το αντικείμενο είναι ένα ρομπότ. Αφού το
επεξεργάστηκαν για λίγο (ο εκπαιδευτικός το έθεσε σε λειτουργία), τους ζητήθηκε να
ζωγραφίσουν το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν την λέξη ρομπότ.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, πως ενώ τα παιδιά είχαν αναγνωρίσει πριν από λίγο
το Thymio ως ένα ρομπότ, στις ζωγραφιές τους και τα δύο παιδιά ζωγράφισαν
ανθρωπόμορφα ρομπότ, επαληθεύοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία κατά την οποία οι
μαθητές μικρής ηλικίας αντιλαμβάνονται τα ρομπότ ως όντα με ανθρώπινα
χαρακτηριστικά (Bhamjee, 2012). Στη συνέχεια, έγινε καταιγισμός ιδεών με κεντρική έννοια
το «ρομπότ». Από τη συζήτηση αυτή προέκυψε ότι τα παιδιά γνώριζαν αρκετά πράγματα
για το τι μπορεί να κάνει ένα ρομπότ, για το ότι ο προγραμματισμός του ρομπότ είναι μια
ανθρώπινη διαδικασία («Εμείς λέμε στο ρομπότ τι να κάνει») και πως το ρομπότ δεν είναι
κάτι ζωντανό, αλλά παρόλα αυτά έπεφταν σε συνήθη λάθη, θεωρώντας τα ρομπότ υπηρέτες
του ανθρώπου, ανθρωπόμορφα, με εξωπραγματικές δυνατότητες, και επίσης, είχαν ελλιπείς
γνώσεις για το πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ ρομπότ-ανθρώπου ή ρομπότπεριβάλλοντος.
Οι μαθητές δούλεψαν τις δραστηριότητες του σεναρίου ομαδικά. Φάνηκε να δουλεύουν
πολύ καλά σε δυάδα, και μάλιστα χώριζαν από μόνοι τους τους ρόλους που είχε ο καθένας,
εξέφραζαν και οι δύο τις ιδέες τους, επιχειρηματολογούσαν, διαφωνούσαν και συζητούσαν
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μέχρι να καταλήξουν σε μία κοινή απόφαση.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν
καθοδηγητικός και διευκολυντικός. Έθετε ερωτήματα, απαντούσε σε τυχόν απορίες των
μαθητών, προσέχοντας να μην δίνει έτοιμες απαντήσεις. Η καθοδήγηση, ο έλεγχος για την
σωστή πορεία της επίλυσης και η ανατροφοδότηση ήταν απαραίτητα από την πλευρά της
εκπαιδευτικού και έγινε προσπάθεια να γίνουν με ιδιαίτερη διακριτικότητα.
Επίσης, για τις δραστηριότητες του σεναρίου είχαν προβλεφθεί διδακτικές βοήθειες για
πιθανές δυσκολίες που θα προέκυπταν, οι οποίες ήταν κυρίως καθοδηγητικού και
υποστηρικτικού τύπου, όπως κατάλληλες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές ή
παρουσίαση επίλυσης προβλήματος (επίδειξη) στις περιπτώσεις όπου δυσκολεύονταν πολύ
οι μαθητές.
Η πρώτη δυσκολία εμφανίστηκε στην Δραστηριότητα διδασκαλίας 3, όπου οι μαθητές
έπρεπε να κατασκευάσουν τα δικά τους προγράμματα και να τα δοκιμάσουν στο ρομπότ.
Ένα συχνό λάθος που έκαναν στην αρχή οι μαθητές ήταν πως ξεχνούσαν να πατούν το
Stop, όταν ήθελαν να περάσουν από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην
λειτουργεί το πρόγραμμα που έφτιαχναν. Στην ίδια δραστηριότητα, τα παιδιά έκαναν
διάφορες υποθέσεις για να εξηγήσουν το πώς λειτουργούν οι αισθητήρες. Μεταξύ αυτών
ήταν πως είναι ραντάρ ή μαγνήτες. Ο εκπαιδευτικός σε αυτό το σημείο με την τεχνική της
παράδοσης πληροφοριών και της σχετικής θεωρίας, εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας των
αισθητήρων και τι είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα παιδιά, ενώ δεν γνώριζαν κάτι για την
υπέρυθρη ακτινοβολία, γνώριζαν πως στο μαύρο χρώμα
απορροφάτε η φωτεινή
ακτινοβολία πράγμα που τους βοήθησε αναλογικά να κατανοήσουν, γιατί οι αισθητήρες
εκλαμβάνουν το μαύρο ως κενό. Μετά από αυτή την δραστηριότητα, οι μαθητές έπαψαν να
αναφέρονται στους αισθητήρες με την λέξη ραντάρ, όπως συνήθιζαν πριν από αυτή την
δραστηριότητα, και χρησιμοποιούσαν μόνο την λέξη «αισθητήρες».
Σε όλες τις δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν οι μαθητές κατάφεραν τελικά να
επιλύσουν σωστά τα προβλήματα των φύλλων εργασίας δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
πράγμα που επιβεβαιώνει το γεγονός πως η ρομποτική μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον
των μαθητών για τον προγραμματισμό και την τεχνολογία με μια ευρύτερη έννοια, καθώς
δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας.
Τις δραστηριότητες αξιολόγησης επεξεργάστηκαν οι μαθητές ατομικά σε διαφορετικά
δωμάτια. Ο ένας μαθητής κατάφερε να τις επιλύσει σωστά, ενώ ο δεύτερος χρειάστηκε και
την κάρτα οδηγιών. Και οι δύο μαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει την χρησιμότητα των
ρομποτικών μηχανών και πρότειναν δικά τους προβλήματα αξιοποίησης τους ( πχ.
Αυτόματο παρκάρισμα αυτοκινήτου, φύλακας σπιτιού).
Το κυριότερο πρόβλημα που σημειώθηκε ήταν πως ο χρόνος που είχε προβλεφθεί για
κάθε δραστηριότητα απείχε τουλάχιστον 15 λεπτά από τον χρόνο που χρειάστηκαν οι
δραστηριότητες να πραγματοποιηθούν, κι αν λάβουμε υπόψη πως η συγκεκριμένη ομάδα
παιδιών επέδειξε υψηλές επιδόσεις κατά την εφαρμογή του σεναρίου, ο χρόνος υλοποίησης
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων σε μια κανονική τάξη μπορεί να επεκταθεί πολύ
περισσότερο.
Όσον αφορά στους περιορισμούς του λογισμικού, το γεγονός πως το thymio δεν
οδηγείται μέσα στο χώρο με καθορισμό της απόστασης ή των βημάτων που πρέπει να
διανύσει το ρομπότ (δεν υπάρχει εντολή «Κινήσου μπροστά για 10 cm» ) δυσκολεύει την
όλη οδήγηση του, καθώς ο χρήστης πρέπει να ορίζει κάθε φορά τον χρόνο της κάθε κίνησης.
Μία ακόμα δυσκολία που εντοπίστηκε εξαιτίας του λογισμικού, ήταν πως οι αισθητήρες
ήχου του Thymio είναι μερικές φορές πολύ ευαίσθητοι στον ήχο, πράγμα που καθιστά
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σχεδόν αδύνατη την χρήση τους μέσα σε τάξη, καθώς ενεργοποιούνται με τον ελάχιστο
θόρυβο.

Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές το σενάριο μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο, καθώς επιτεύχθηκαν οι
περισσότεροι στόχοι με την ελάχιστη παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές απέκτησαν
γνώσεις σχετικές με τους "αισθητήρες", "κινητήρες", τον "επεξεργαστή" την "γλώσσα
προγραμματισμού" τις "εντολές", συνέδεσαν τη συμπεριφορά του ρομπότ με συγκεκριμένα
στοιχεία του, κατανοώντας πως οι συμπεριφορές αυτές είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης
μεταξύ του προγράμματος, του ρομπότ και του φυσικού περιβάλλοντος, δημιούργησαν τα
πρώτα δικά τους απλά προγράμματα, εξοικειώθηκαν με το προγραμματιστικό περιβάλλον
Aseba και έμαθαν να χρησιμοποιούν συνδυαστικά εντολές για να επιλύσουν σύνθετα
προβλήματα.
Συμπερασματικά, μέσω του εκπαιδευτικού ρομπότ Τhymio και του περιβάλλοντος
οπτικού προγραμματισμού Aseba-VPL, οι μαθητές γνώρισαν έναν ερευνητικό τρόπο
σκέψης κατάλληλο για την ηλικία τους και το γνωστικό τους επίπεδο, ανέλυσαν ένα
πρόβλημα σε επιμέρους βήματα, διατύπωσαν υποθέσεις και προβλέψεις, εξέθεσαν την
επιχειρηματολογία τους και επαλήθευσαν τις υποθέσεις τους με δοκιμές πάνω στο ρομπότ
σαν να ήταν πραγματικοί προγραμματιστές, όντας ταυτόχρονα απαλλαγμένοι από τις
δυσκολίες μιας κλασικής γλώσσας προγραμματισμού.
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Περίληψη
Οι φυσικοί και ανθρωπογενείς ή τεχνολογικοί κίνδυνοι, τις περισσότερες φορές, εμφανίζονται χωρίς
προειδοποίηση. Αυτοί οι κίνδυνοι, μπορούν να επιφέρουν μεγάλες καταστροφές, όπως απώλειες
ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, ρύπανση του περιβάλλοντος. Η ενημέρωση της κοινωνίας για την
αντιμετώπιση των καταστροφών, πρέπει να ξεκινάει από τις μικρότερες βαθμίδες εκπαίδευσης και να
συνεχίζεται δια βίου. Η εργασία αυτή περιγράφει ένα παιχνίδι φυσικής διεπαφής μέσω του υπολογιστή,
το οποίο μαθαίνει σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, ως προληπτική πράξη πριν από κάθε
καταστροφή, την χρήση της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης και τα υλικά εφόδια που μπορούν να
τοποθετηθούν μέσα σε αυτή. Το παιχνίδι υλοποιήθηκε στην γλώσσα προγραμματισμού Scratch σε
συνδυασμό με το ηλεκτρονικό κύκλωμα Makey-Makey. Το παιχνίδι με τη βαλίτσα έκτακτης ανάγκης
αξιολογήθηκε από μαθητές γυμνασίου μέσω πιλοτικής συνεδρίας και φάνηκε ότι είναι αρκετά
διασκεδαστικό και παράλληλα διδακτικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παιχνίδι πέτυχε τον στόχο
του, προκάλεσε το ενδιαφέρον, ευαισθητοποίησε, ενημέρωσε και ενεργοποίησε τους μαθητές.
Λέξεις κλειδιά: Φυσική διεπαφή, Αντιμετώπιση καταστροφών, Makey-Makey, Scratch, Βαλίτσα
έκτακτης ανάγκης

Εισαγωγή
Οι καταστροφές συμβαίνουν αρκετά συχνά, με διάφορες μορφές και τα αποτελέσματα τους,
μπορεί να αποβούν ολέθρια για τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί, να τραυματιστούν, να
χάσουν τις περιουσίες τους και στην χειρότερη περίπτωση τις ζωές τους.
Τα παιδιά λόγω της μικρής ηλικίας τους, δεν έχουν ζήσει καταστάσεις καταστροφής και
δεν γνωρίζουν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Αυτό τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα κατά την
έκθεσή τους σε πιθανές καταστροφές (Boyse & Sandberg, 2011). Επιπλέον, ως μελλοντικοί
πολίτες της κοινωνίας έχοντας ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα από τα νεανικά τους χρόνια
για την πρόληψη καταστροφών, θα αλλάξουν την κυρίαρχη νοοτροπία ότι δηλαδή ποτέ δεν
πρόκειται να συμβεί σε μας κάποια καταστροφή (Musacchio et al, 2015). Η ενημέρωση των
παιδιών έως τώρα όταν γίνεται αφορά συνήθως διαλέξεις ειδικών πάνω στην πρόληψη των
καταστροφών (Pan et al, 2015). Πολλές φορές όμως τα παιδιά αρκούνται στον ρόλο του
παθητικού δέκτη (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2016) χωρίς να κάνουν κτήμα τους και να αντιληφθούν τη
σημασία της πρόληψης. Οι νέες τεχνολογίες σε αυτό το σημείο μπορούν να επιτρέψουν τα
παιδιά να γίνουν ενεργοί κοινωνοί της γνώσης, μέσα από την τη διαδικασία της
παιγνιώδους μάθησης με φυσικές διεπαφές.
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Στόχος της παρούσας έρευνας, είναι η εκπαίδευση των παιδιών, στην αντιμετώπιση
καταστροφών, μέσω φυσικής διεπαφής, που έχει σχεδιαστεί με την βοήθεια του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch και του ηλεκτρονικού κυκλώματος MakeyMakey, η εφαρμογή και αξιολόγησή της με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη περισσότερων
φυσικών διεπαφών πάνω σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο της πρόληψης και αντιμετώπισης
καταστροφών. Με το παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί μέσω του υπολογιστή, ως εργαλείο,
για την μάθηση και αντιμετώπιση των καταστροφών πριν, κατά τη διάρκεια και αφού αυτές
συμβούν , πιστεύουμε ότι οι μικροί μαθητές, θα βοηθηθούν προς αυτόν τον τομέα και θα
αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Μάθηση-θεωρίες μάθησης
Για την έννοια της μάθησης υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί. Ο Kolb D., (1984), ο οποίος
βασίστηκε σε έρευνες άλλων επιστημόνων, έδωσε τον δικό του ορισμό για την μάθηση και
διατύπωσε, ότι είναι μια συνεχής διαδικασία, που βασίζεται πάνω σε προηγούμενες
εμπειρίες. Την ίδια άποψη έχουν και άλλοι επιστήμονες (Schmidt, 1991; Schacter et al, 2011;
Μagill, 2011), που ο κάθε ένας προσθέτει κάτι επιπλέον, σύμφωνα με τα δικά του ευρήματα.
Όμως λόγω της πληθώρας των απόψεων, υπάρχουν πολλές θεωρίες μάθησης, όπως οι
συμπεριφοριστικές, οι γνωστικές και οι κοινωνικοπολιτισμικές. Στις τελευταίες, ανήκει η
θεωρία της δραστηριότητας, που έχει σχέση, με την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής και
συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης, μέσω του υπολογιστή (στο πλαίσιο
της συνεργατικής μάθησης). (Γιακουμάτου, 2008)

Μάθηση μέσω υπολογιστή
Η συνεργατική μάθηση μέσω του υπολογιστή, είναι μια νέα μέθοδος μάθησης, όπου ομάδα
ανθρώπων μπορούν να κατακτήσουν τη μάθηση με την βοήθεια των υπολογιστών (Stahl et
al, 2006).
Ένας εύκολος τρόπος και ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά, είναι η μάθηση μέσω
ψηφιακών παιχνιδιών. Το παιχνίδι λειτουργεί ως τρόπος μάθησης, αλλά και
κοινωνικοποίησης, εφόσον εκτός των άλλων προτερημάτων του, παροτρύνει μέσω της
πρόκλησης και είναι ανεκτικό με τα λάθη. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, να
ενταχθεί το ψηφιακό παιχνίδι στην μαθησιακή διαδικασία, επειδή μπορεί να γίνει ένα
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο.(Prensky, 2001)

Ψηφιακό παιχνίδι και μάθηση
Το ψηφιακό παιχνίδι, υποστηρίζει την συνεργατική μάθηση, η οποία είναι μια ιδιαίτερα
αποτελεσματική εκπαιδευτική προσέγγιση (Τσεκούρα, 2006). Τα σοβαρά παιχνίδια (serious
games), όπως αποκαλούνται τα ψηφιακά παιχνίδια που έχουν εκπαιδευτικούς στόχους,
δημιουργούν μαθησιακά αποτελέσματα, ως προς την εξοικείωση με την τεχνολογία, αλλά
και την κατανόηση εννοιών και απόκτηση δεξιοτήτων ανάλογα με τους στόχους. Με τα
παιχνίδια αυτά, ενεργοποιείται στον χρήστη, η διαδικασία της μάθησης, χωρίς να το
αντιληφθεί και κατακτώνται εύκολα οι μαθησιακοί στόχοι. Το πρόβλημα που έχει
εμφανιστεί, είναι το πώς θα εισχωρήσουν τα σοβαρά παιχνίδια, στο πλαίσιο των διαφόρων
μαθημάτων και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με ποιον τρόπο θα μπουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία, πώς θα δουλέψουν παράλληλα με άλλες μαθησιακές μεθόδους και

584

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

πώς θα ενισχυθεί η χρήση τους. Όλα αυτά τα ερωτήματα δείχνουν ότι η μάθηση μέσω των
σοβαρών παιχνιδιών, πρέπει να εξελιχθεί προς όλους τους τομείς. (Prensky, 2001)
Παρόλα αυτά υπάρχουν ανησυχίες για τις εικονικές δραστηριότητες των σοβαρών
παιχνιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές αφαιρούν την δυνατότητα να παίξουν τα παιδιά με
πραγματικά αντικείμενα. (Τσεκούρα, 2006).
Λύση σε αυτό δίνει η έννοια του διάχυτου υπολογισμού (Ubiquitous Computing), την
οποία εισήγαγε ο Mark D. Weiser το 1988.

Διάχυτος υπολογισμός-Φυσικές διεπαφές
Ο υπολογιστής, μας απομονώνει και αντί να είναι ένα εργαλείο που με αυτό εργαζόμαστε,
γίνεται πολύ συχνά το επίκεντρο της προσοχής (Weiser Μ., 1993). Στον διάχυτο
υπολογισμό, η τεχνολογία υποχωρεί, για να δώσει τη θέση της σε κάτι πιο ζωντανό. Ο
διάχυτος υπολογισμός, είναι σχεδόν το αντίθετο με την εικονική πραγματικότητα. Με την
εικονική πραγματικότητα, ο άνθρωπος «μπαίνει» μέσα στον υπολογιστή, σε έναν κόσμο
ψηφιακό. Ο διάχυτος υπολογισμός, προσπαθεί να μην φαίνεται ο υπολογιστής, να είναι
σχεδόν εξαφανισμένος στο περιβάλλον (Lyytinen & Yoo, 2002) και λαμβάνει υπόψη τον
ανθρώπινο κόσμο, το φυσικό περιβάλλον και τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό.
(Weiser, 1996) Σύμφωνα με τους Marinagi et al (2013) τα περιβάλλοντα διάχυτου
υπολογισμού που είναι εξοπλισμένα με κατάλληλες συσκευές και αξιοποιούν τεχνολογίες
διάχυτου υπολογισμού, μπορούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία, χωρίς να τους κουράζουν. Η πρόσβαση στο περιβάλλον του
διάχυτου υπολογισμού επιτυγχάνεται μέσω φυσικών διεπαφών και πολλές φορές, ο
χρήστης δεν αντιλαμβάνεται ότι αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή (Τσουκαλάς, 2013).Τέτοιου
είδους φυσικές διεπαφές, μπορούν να δημιουργηθούν με τη γλώσσα προγραμματισμού
Scratch, σε συνδυασμό με άλλες συσκευές όπως το Makey-Makey.
Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch σχεδιάστηκε στο MIT (Massachusetts Institute of
Technology) και είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί γραφικά, τα
οποία το κάνουν φιλικό προς τα παιδιά. Το Scratch δεν έχει τις δυσκολίες των άλλων
προγραμματιστικών περιβαλλόντων. Ο χρήστης δεν καλείται να συντάξει τις εντολές και
δεν υπάρχει πρόβλημα στα σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά, για να
εκτελεστεί και να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα. Χωρίς αυτές τις δυσκολίες, το Scratch είναι
προσιτό στα παιδιά για να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να προγραμματίσουν
(Leduc-Mills, 2013).
Το Makey-Makey είναι μία κατασκευή που σχεδιάστηκε από το MIT Media Lab. Σε αυτή
τη συσκευή, μπορούν να συνδεθούν αντικείμενα από το γύρω περιβάλλον. Αυτά τα
αντικείμενα μπορούν να αντικαταστήσουν τα πλήκτρα του πληκτρολογίου ή το ποντίκι.
Ουσιαστικά μία από τις δουλειές που κάνει το Makey-Makey, είναι να μετατρέπει τα
αντικείμενα σε πλήκτρα (Leduc-Mills, 2013). Η σύνδεση του Μakey-Makey, με τον
υπολογιστή γίνεται μέσω μιας USB θύρας και δεν χρειάζεται κάποιου είδους εγκατάσταση.
Οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, μπορεί να
μετατραπεί σε πλήκτρο, με την κατάλληλη σύνδεση καλωδίου, με τη συσκευή Makey-Makey.
Η συνδυασμένη χρήση του Scratch μαζί με το Makey-Makey ενθουσιάζει τους μαθητές
(Vasudevan et al, 2015), δίνει κίνητρα να αποκτήσουν οφέλη ως προς την εκμάθηση, να
αναπτύξουν ευρηματικούς τρόπους με τα υλικά σύνδεσης με το Makey-Makey, να
βελτιώσουν τα παιχνίδια τους, είτε ως προς τον προγραμματισμό, είτε ως προς το MakeyMakey (Davis et al, 2013), να καταφέρουν πράγματα που πριν δεν μπορούσαν (Giraud &
Jouffrais, 2016) και να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις (Μπαφίτη

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

585

και Λασκαράκη., 2015). Παράλληλα αναπτύσσονται επιπλέον δεξιότητες, αποκτάται
αυτοπεποίθηση και νοητική καλλιέργεια (Μιναρετζή, 2014).

Φυσικές και ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές καταστροφές και αντιμετώπισή
τους
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ορίζει την
έννοια της καταστροφής, ως ένα φαινόμενο φυσικό ή τεχνολογικό, το οποίο μπορεί να
συμβεί σε χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, μπορεί να εξελιχθεί σε μικρό ή μεγάλο
χρονικό διάστημα και οι επιπτώσεις που προκαλεί στον άνθρωπο και στο φυσικό
περιβάλλον, είναι σε μεγάλη έκταση (Γ.Γ.Π.Π., 2016α). Όταν οι επιπτώσεις που μπορεί να
έχει ένα φυσικό φαινόμενο (σεισμού, κατολίσθησης, πλημμύρας, κλπ), στην κοινωνία και
στο περιβάλλον, είναι εκτεταμένες και με αρνητικές συνέπειες, τότε σίγουρα μιλάμε για
φυσική καταστροφή (Καραμάνου Α., 2014).
Οι καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο, όπως μεγάλη διαφυγή μιας ή
περισσότερων επικίνδυνων ουσιών, όπως τοξικού αερίου, έκρηξη σε εργοστάσιο πυρηνικής
ενέργειας, έκρηξη και πυρκαγιά που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις, κατά τη
λειτουργία μιας εγκατάστασης (Γ.Γ.Π.Π., 2016β), ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση,
τροχαία ατυχήματα (Παπαδόπουλος, 2000), τρομοκρατικές επιθέσεις, δηλητηριάσεις, κ.λπ.
ονομάζονται ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές καταστροφές.
Το κράτος, μέσω της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Πολίτη και σε συνεργασία με
Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους, αλλά και με άλλους φορείς σχεδιάζουν και εφαρμόζουν
μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις φυσικές και ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές καταστροφές
(Τσώνου, 2011). Εκτός όμως από τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για την προστασία των
πολιτών του, θα πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να μεριμνούν και να μπορούν να
αυτοπροστατεύονται σε περίπτωση ανάγκης. Είναι σοφό λοιπόν εκτός από τα σχέδια
δράσης στους εργασιακούς χώρους ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να καταστρώνεται σχέδιο
δράσης και σε οικογενειακό επίπεδο για περίπτωση που συμβεί καταστροφή.

Λογισμικά εκπαίδευσης και πρόληψης καταστροφών
Οι εργασίες που έχουν γίνει μέσω υπολογιστή, οι οποίες έχουν θέμα την πρόληψη και την
αντιμετώπιση καταστροφών, δεν φαίνεται να είναι αρκετές. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), σχεδίασε μια εφαρμογή στον υπολογιστή, που
μέσω της ιστοσελίδας του για τα παιδιά (Ο.Α.Σ.Π., 2016), όπου μπορούν μικροί αλλά και
μεγάλοι να περιπλανηθούν και να μάθουν για τον σεισμό και τα μέτρα προστασίας που
μπορούν να πάρουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό, με έναν αρκετά ευχάριστο
τρόπο. Το σκηνικό αποτελείται από κτήρια εκ των οποίων το ένα είναι σχολείο.
Για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προετοιμασία και ετοιμότητα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχουν δημιουργηθεί δύο παιχνίδια εκ των οποίων στο πρώτο
(Department of Homeland Security, 2016a), πρέπει να βρούμε και να τοποθετήσουμε στην
βαλίτσα έκτακτης ανάγκης, εφόδια που μπορεί να μας χρειαστούν μετά την καταστροφή, σε
πέντε επίπεδα τα οποία εξελίσσονται σε πέντε διαφορετικά δωμάτια. Στο δεύτερο παιχνίδι
(Department of Homeland Security, 2016b), τα επίπεδα είναι οκτώ και κάθε ένα από αυτά,
αντιστοιχεί σε αντιμετώπιση καταστροφής από διαφορετικό κίνδυνο. Το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του Instituto Superior Tecnico, δημιούργησε ένα παιχνίδι (Treme-treme.pt,
2015), με την ονομασία Treme-Treme, για να προετοιμάσει παιδία στην αντιμετώπιση
σεισμών, και να διδάξει τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει να έχουν πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά τον σεισμό (Barreto, 2014). Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά οκτώ χρονών και
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στις οικογένειές τους και τους διδάσκει τη σημασία της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης, τα μέρη
που μπορεί να προστατευτούν μέσα στο σπίτι και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, πριν
εγκαταλείψουν το σπίτι.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και η Διεθνή Στρατηγική για την Μείωση
Καταστροφών (ISDR), με ένα παιχνίδι προσομοίωσης (Playerthree, 2016), δίνει την
δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους και τα μέτρα που
μπορεί να λάβει πριν από μια καταστροφή έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στις ζωές
των ανθρώπων μιας κοινότητας, ακόμα και οι οικονομικές. Ο παίχτης επιλέγει σενάριο για
σεισμό, πυρκαγιά, τσουνάμι, πλημμύρα ή τυφώνα για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.
Στην ιστοσελίδα της Ελβετικής Σεισμολογικής Υπηρεσίας, υπάρχει ένα παιχνίδι (SED,
2016), με ερωτήσεις για τους σεισμούς, όπου ο χρήστης πρέπει να διαλέξει από τρεις πιθανές
απαντήσεις, την σωστή. Σε περίπτωση που κάνει λάθος, τότε το παιχνίδι τον παραπέμπει
ξανά στη ερώτηση για να βρει την σωστή απάντηση. Οι ερωτήσεις καλύπτουν περισσότερο
εξειδικευμένες γνώσεις με θέμα τον σεισμό και όχι τόσο για την προστασία από αυτόν, όπως
τα άλλα παιχνίδια. Μετά τις απαντήσεις των ερωτήσεων υπάρχει και ανατροφοδότηση για
επιπλέον γνώσεις. Μελετώντας τις παραπάνω εφαρμογές, παρατηρούμε ότι προσπαθούν να
κινήσουν το ενδιαφέρον δημιουργώντας πρόκληση, φαντασία και περιέργεια ενώ
επιτρέπουν την ατομική ενασχόληση σε χρόνο που επιθυμεί ο χρήστης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη γνώση μας, δεν βρέθηκαν εφαρμογές για την εκπαίδευση στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών οι οποίες να χρησιμοποιούν κάποια φυσική
διεπαφή. Αντίστοιχα δεν έχει γίνει κάποια υλοποίηση με το προγραμματιστικό περιβάλλον
Scratch και το Makey-Makey στον τομέα της πρόληψης καταστροφών. Προσπαθώντας να
καλύψουμε αυτό το κενό, αναπτύξαμε μία δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί αυτά τα δύο
εργαλεία, πάνω στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστροφών, όπου οι
μαθητές δεν θα ενεργούν ως μονάδα, αλλά θα συνεργάζονται μεταξύ τους, θα
ανταλλάσσουν απόψεις, θα αλληλεπιδρούν, για να είναι περισσότερο ευχάριστη και
εποικοδομητική η διαδικασία της μάθησης.
Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία για
το Scratch και το Makey-Makey, και δημιουργήσαμε το παιχνίδι «Η βαλίτσα έκτακτης
ανάγκης».

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Στόχοι
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί, να αντιμετωπίσουν τις
καταστροφές, που μπορεί να τους συμβούν, κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στο σπίτι
τους. Μετά το πέρας του σεναρίου, θα πρέπει οι μαθητές:

να προβλέπουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, πριν την εκδήλωση μιας
καταστροφής π.χ. ενός σεισμού

να αντιληφθούν ότι πρέπει να υπάρχει στο σπίτι τους βαλίτσα έκτακτης ανάγκης

να υποκινηθούν και να φτιάξουν μια βαλίτσα έκτακτης ανάγκης στο σπίτι τους

να κατανοήσουν για πιο λόγο είναι σημαντικά, τα αντικείμενα που βρίσκονται
μέσα στη βαλίτσα έκτακτης ανάγκης

να κρίνουν και να ξεχωρίζουν τα αντικείμενα που θα πρέπει να μπουν μέσα στη
βαλίτσα έκτακτης ανάγκης
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Υλοποίηση
Για τη δημιουργία του παιχνιδιού, έπρεπε να έχουμε μια βαλίτσα, για να τοποθετήσουμε τα
αντικείμενα μέσα. Είκοσι κατάλληλα βύσματα ήχου 3.5 mm jack, τοποθετήθηκαν και
προσαρμόστηκαν σε αντίστοιχα αντικείμενα, υποψήφια για να τοποθετηθούν στη βαλίτσα
έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα τοποθετήθηκαν τέσσερις υποδοχές σε σταθερές θέσεις. Σε
μοριοσανίδα μήκους 31 εκατοστών, πλάτους 22 εκατοστών και πάχους 3 χιλιοστών
σχεδιάστηκε η θέση των υποδοχών, όπου ανοίχτηκαν τρύπες και τοποθετήθηκαν. Η
μοριοσανίδα υπερυψώθηκε από τον πάτο της βαλίτσας, με δύο άλλες μοριοσανίδες, έτσι
ώστε να υπάρχει χώρος για τα καλώδια που θα συνδέαμε. Συνδέσαμε σε κάθε υποδοχή
διαφορετικό χρώμα καλώδιο και κολλήσαμε στους ακροδέκτες της γείωσης και στις τέσσερις
υποδοχές. Κατόπιν όλα τα καλώδια συνδέθηκαν με τη συσκευή του Makey-Makey. Το
κόκκινο κουμπί που θα πατάνε οι μαθητές για να δουν αν η απάντηση που έδωσαν είναι η
σωστή, έχει δημιουργηθεί με κόκκινου χρώματος Play-Doc, που έχει προσαρμοστεί σε
καλώδιο, που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή του Makey-Makey. Τα υλικά της φυσικής
διεπαφής φαίνονται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Τα υλικά της φυσικής διεπαφής
Στους δύο πόλους του βύσματος των δέκα αντικειμένων που είναι σωστά για να
τοποθετηθούν στη βαλίτσα έκτακτης ανάγκης, τοποθετήσαμε αγωγό (χάλκινο σύρμα) έτσι
ώστε να γίνεται ένωση και με τις ενέργειες που κάνουν οι μαθητές, αφού τα τοποθετήσουν
στην κατάλληλη υποδοχή, να κλείνει το κύκλωμα. Κλείνοντας το κύκλωμα, το πρόγραμμα
στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch, εκφωνεί το κατάλληλο μήνυμα, γνωρίζοντας ότι ο
μαθητής έχει απαντήσει σωστά. Στα λάθος αντικείμενα δεν έχουν ενωθεί οι δύο πόλοι του
βύσματος με αποτέλεσμα να μην κλείνει το κύκλωμα όταν οι μαθητές τα τοποθετήσουν στην
κατάλληλη υποδοχή. Έτσι το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται το λάθος και εμφανίζει
αντίστοιχο μήνυμα για τα λανθασμένα αντικείμενα. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε ένα
τετράδιο σε σχήμα βαλίτσας όπου μέσα τοποθετήθηκαν κάρτες με τις ερωτήσεις και εικόνες
των αντικείμενων, αλλά και με τις απαντήσεις και επιπλέον πληροφορίες για το σωστό
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αντικείμενο, στο εσωτερικό των καρτών. Μέσα στο τετράδιο περιλαμβάνονται και
βραχιόλια τριών διαφορετικών χρωμάτων, για τον διαχωρισμό των μαθητών σε ομάδες.
Ο κώδικας για τη λειτουργία της διεπαφής γράφτηκε στη γλώσσα προγραμματισμού
Scratch υλοποιώντας τον ακόλουθο αλγόριθμό: από τις δέκα κάρτες που έχει το παιχνίδι,
επιλέγονται τυχαία τέσσερις διαφορετικές. Κάθε κάρτα απεικονίζει δύο αντικείμενα από τα
οποία το ένα είναι το σωστό και πρέπει να τοποθετηθεί σε υποδοχή της βαλίτσας. Στον
κώδικα περιλαμβάνεται αφήγηση για την σημασία της προετοιμασίας προτού συμβεί
κάποια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή. Αν οι απαντήσεις είναι σωστές, τότε ακούγονται
κατάλληλα μηνύματα που ενθαρρύνουν και κάνουν τον μαθητή να χαίρεται για την
επιτυχία του, μαθαίνοντας την χρήση των αντικειμένων. Αν κάποιες απαντήσεις είναι
λανθασμένες και πάλι ακούγεται κατάλληλο μήνυμα με την σωστή απάντηση και τη χρήση
του αντικειμένου, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ως νέα γνώση στο μαθητή και κατόπιν το
πρόγραμμα τον παροτρύνει να συνεχίσει να παίξει το παιχνίδι. Στην Εικόνα 2 φαίνεται
μέρος του κώδικα στο Scratch.

Σχήμα 2. Απόσπασμα κώδικα σε Scratch

Προτεινόμενο σενάριο χρήσης
Ο εκπαιδευτικός μοιράζει τυχαία σε όλους τους μαθητές βραχιόλια τριών διαφορετικών
χρωμάτων, κόκκινο, μπλε και κίτρινο, με αρίθμηση πάνω τους, για να χωριστούν σε ομάδες
των τριών ατόμων Η πρώτη ομάδα καθοδηγούμενη από φύλλο εργασίας και από ηχητικά
μηνύματα μέσω του υπολογιστή, καλείται να απαντήσει σε τέσσερις τυχαίες ερωτήσεις, από
τις δέκα που έχει το παιχνίδι. Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την επιλογή των
αντικειμένων, που θα πρέπει να βρίσκονται σε μια βαλίτσα έκτακτης ανάγκης. Η κάθε
ερώτηση ζητάει από τους μαθητές να επιλέξουν από δύο αντικείμενα, αυτό που θεωρούν το
πιο σημαντικό, για να το τοποθετήσουν μέσα στη βαλίτσα έκτακτης ανάγκης. Ο
εκπαιδευτικός συνδέει το κόκκινο και μπλε βραχιόλι που φορούν οι δύο από τους μαθητές,
με τα καλώδια της γείωσης που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή Makey-Makey. Στο κίτρινο
βραχιόλι του τρίτου μαθητή, δεν προσαρμόζουμε καλώδιο και είναι ελεύθερος να κάνει
κινήσεις μέσα στην αίθουσα. Όταν οι μαθητές πάρουν θέσεις και είναι έτοιμοι, τότε ο
εκπαιδευτικός, εκκινεί το παιχνίδι μέσω του προγράμματος του Scratch.
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Ο μαθητής με το κόκκινο βραχιόλι θα απαντήσει τις δύο πρώτες ερωτήσεις, ενώ ο
μαθητής με το μπλε βραχιόλι τις επόμενες δύο. Βέβαια όλοι από την ομάδα μπορούν να
εκφέρουν και να τεκμηριώσουν την άποψή τους σε περίπτωση που είναι διαφορετική, να
την υποστηρίξουν, να συζητήσουν και να παρθεί μια τελική απόφαση από τον μαθητή που
ρωτήθηκε. Ο μαθητής με το κίτρινο βραχιόλι, θα μεταφέρει το αντικείμενο που έχει
επιλεχθεί και βρίσκεται σε κάποιο σημείο της αίθουσας τοποθετημένο μαζί με αυτό που δεν
επιλέχτηκε και θα το προσαρμόζει στην μία από τις τέσσερις υποδοχές της βαλίτσας που του
υποδεικνύεται από τα ηχητικά μηνύματα. Αν το αντικείμενο που τοποθετήθηκε είναι το
σωστό, τότε θα ακουστεί ηχητικό μήνυμα ότι η ερώτηση απαντήθηκε σωστά επικροτώντας
τους μαθητές. Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος επιλογή αντικειμένου, ακούγεται
αντίστοιχο μήνυμα, και προτρέπει τον μαθητή να τοποθετήσει στη θέση του το σωστό
αντικείμενο ενώ ακούγεται και ο λόγος που το συγκεκριμένο αντικείμενο επιβάλλεται να
βρίσκεται στην βαλίτσα έκτακτης ανάγκης. Η επόμενη τριάδα μαθητών που θα παίξει το
παιχνίδι, θα έχει διαφορετική τετράδα ερωτήσεων από τις δέκα που υπάρχουν και ξεκινά
πάλι η ίδια διαδικασία.
Το σημαντικό στο παραπάνω σενάριο είναι ότι συνδυάζεται το παιχνίδι με την
πραγματικότητα και τη μάθηση. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι που οι μαθητές το παίζουν
στην οθόνη του υπολογιστή αλλά υπάρχουν πραγματικά αντικείμενα και όχι εικονικά, τα
οποία τα τοποθετούν σε πραγματική βαλίτσα και όχι σε εικονική. Αυτό διεγείρει το
ενδιαφέρον τους και τους δίνει κίνητρο για να συνεχίσουν. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το
προτεινόμενο παιχνίδι που προωθεί την συνεργατική μάθηση μέσω της ομαδικής
προσπάθειας και της αλληλεπίδρασης των μαθητών για να επιτευχθεί ένας κοινός σκοπός.
Στο παιχνίδι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και εργάζονται όλοι αρμονικά
(Παπακωνσταντίνου, 2007) ενώ για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα θα πρέπει όλα τα μέλη της
ομάδας να συμβάλλουν.

Μελέτη περίπτωσης
Στις 9 Δεκέμβριου του 2016 έγινε πειραματική μία πρώτη αξιολόγηση του παιχνιδιού από
οκτώ μαθητές γυμνασίου και έγιναν κάποιες βελτιώσεις στην κατασκευή και το σενάριο. Το
προτεινόμενο παιχνίδι δοκιμάστηκε από τις 12 έως τις 16 Δεκεμβρίου, σε 96 μαθητές της Α’
τάξης, του 3ου Γυμνασίου Γέρακα, σε οκτώ διαφορετικές μονόωρες συνεδρίες όπου
ακολουθήθηκε το προτεινόμενο σενάριο
Αρχικά μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είχε
δημογραφικά στοιχεία και το δεύτερο ερωτήσεις επί του γνωστικού αντικειμένου έτσι ώστε
να καταγράψουμε τις γνώσεις που έχουν οι μαθητές πριν την εφαρμογή του παιχνιδιού. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι σύμφωνα με το σενάριο εφαρμογής και στο τέλος,
μοιράστηκε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο το οποίο στο πρώτο του μέρος καταγράφει τις
γνώσεις των μαθητών ενώ στο δεύτερο την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο παιχνίδι
έτσι ώστε να εντοπίσουμε τα εκπαιδευτικά οφέλη του παιχνιδιού και κατά πόσο έδωσε
κίνητρο στους μαθητές για να ενεργοποιηθούν και εν συνεχεία να κινητοποιήσουν τις
οικογένειές τους. Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση (focus group) προκειμένου να διεξαχθούν
επιπλέον συμπεράσματα σε σχέση με την δραστηριότητα και την κατασκευή.

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρατηρήθηκε ενθουσιασμός, προθυμία, και οι μαθητές ,
ήθελαν να αλλάξουν ρόλους. Επιπρόσθετα πολλοί εξ’ αυτών ζητούσαν να ξαναπαίξουν.
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Από τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν φάνηκε ότι το 96% των παιδιών
παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η συσκευή που χρησιμοποιούν κατά πλειοψηφία, είναι τα
κινητά και ο υπολογιστής. Αναφορικά με το γνωστικό κομμάτι σε ερώτηση που τους
ζητήθηκε να απαντήσουν ποια είναι η πιο σημαντική ενέργεια που πρέπει να έχουν κάνει
ως προληπτική πράξη, πριν συμβεί σεισμός ή άλλη καταστροφή, μόνο το 5% απάντησαν ότι
πρέπει να έχουν μεριμνήσει εκτός των άλλων και για την βαλίτσα έκτακτης ανάγκης. Στην
ερώτηση που σχετίζεται με τα αντικείμενα που θεωρούν απαραίτητα σε μια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης οι μαθητές δήλωσαν σε ποσοστό 41% το κινητό τηλέφωνο, 29% το
φαγητό, 26% το νερό, 20% η σφυρίχτρα, 6% τα ρούχα, 4% τα χρήματα,13% ο
πυροσβεστήρας, 6% το πολυεργαλείο, 3% το ραδιόφωνο και 11% το φαρμακείο. Από τις
απαντήσεις που έδωσαν, φαίνεται αν και υπάρχουν κάποιες γνώσεις αυτές είναι ημιτελείς.
Πάντα έλειπε κάποιο σημαντικό αντικείμενο από τις απαντήσεις όλων των μαθητών.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού οι μαθητές απάντησαν το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Όσον
αφορά το γνωστικό κομμάτι, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 3. το ποσοστό των γνώσεων
των μαθητών για πολλά από τα αντικείμενα που πρέπει να έχουμε μαζί μας σε περίπτωση
καταστροφής ανέβηκε πάνω από 40% ενώ στο ερώτημα για προληπτικές δράσεις που πρέπει
να κάνουμε πριν από κάποια καταστροφή το 80% δήλωσαν την ετοιμασία βαλίτσας
έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα το 86% των παιδιών δήλωσαν ότι θα ενημερώσουν τις
οικογένειές τους και τους φίλους τους για την ετοιμασία της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης έτσι
ώστε να προστατευτούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, το οποίο ήταν και ένας από τους
εκπαιδευτικούς στόχους του προτεινόμενου σεναρίου.
Από τα παραπάνω δεδομένα συμπεράνουμε ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο
γνωστικός στόχος του σεναρίου καθώς φαίνεται ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων
είχαμε μεγάλη πρόοδο.

Σχήμα 3. Γράφημα με αποτελέσματα πριν και μετά το εκπαιδευτικό σενάριο
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Όσον αφορά την εμπειρία των μαθητών σε σχέση με το προτεινόμενο παιχνίδι το 87%
δήλωσαν ότι τους φάνηκε εύκολο στη χρήση του ενώ το83% το βρήκαν χρήσιμο για τη
διδασκαλία της χρήσης της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης και το 73% θα ήθελαν να διδαχθούν
και άλλα γνωστικά αντικείμενα μέσω φυσικών διεπαφών. Μάλιστα το 94% δήλωσαν ότι
προτιμούν τη χρήση φυσικών διεπαφών με πραγματικά αντικείμενα από εικονικά
παιχνίδια για τη διδασκαλία αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων. Επιπρόσθετα το 74%
δήλωσε ότι προτιμάει το παιχνίδι να είναι μόνο με φυσικά αντικείμενα και να μην
εμφανίζει καθόλου περιεχόμενο η οθόνη του υπολογιστή στρατηγική που υιοθετήθηκε στο
εν λόγω παιχνίδι. Οι παραπάνω απαντήσεις δείχνουν ότι υπάρχει τεχνολογική αποδοχή του
παιχνιδιού δεδομένου ότι είναι εύκολο και χρήσιμο και ως τούτου προτιμάται από τους
μαθητές. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χρήση των φυσικών διεπαφών είναι ένα
τουλάχιστον πολύ καλό εργαλείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον και προτιμάται από τους
μαθητές.
Σε επιμέρους ερωτήματα για κάποια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού το 95% ανέφερε ότι
κύλισε ομαλά το παιχνίδι και ότι οι ηχητικές ενημερώσεις ήταν χρήσιμες (96%).
Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από συζήτηση που ακολούθησε στο
τέλος κάθε συνεδρίας. Οι μαθητές επιβεβαίωσαν την προτίμησή τους σε παιχνίδια φυσικών
διεπαφών παρά με εικονικές δραστηριότητες όπως τα βιντεοπαιχνίδια στον υπολογιστή και
ότι βρήκαν χρήσιμες τις ενημερώσεις που τους έγιναν μέσω των ήχων και των καρτών.
Επιπλέον στη μεγαλύτερη πλειοψηφία θεώρησαν το παιχνίδι εύκολο και αρκετά κατανοητό
ως προς τη χρήση του. Πέντε παιδιά θεώρησαν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω
ερωτήσεις από τις δέκα υπάρχουσες, ενώ τρία παιδιά θα επιθυμούσαν να υπάρχει
αυξανόμενη δυσκολία στις ερωτήσεις. Επιπρόσθετα τόνισαν ότι η βιωματική μάθηση που
πραγματοποιήθηκε θα τους κάνει να θυμούνται καλύτερα τα αντικείμενα μίας βαλίτσα
έκτακτης ανάγκης σε σύγκριση με το αν θα το διάβαζαν σε κάποιο βιβλίο. Τέλος τους
ζητήθηκε να σχολιάσουν το παιχνίδι και την εμπειρία τους και μεταξύ άλλων έδωσαν τις
ακόλουθες απαντήσεις: ο Γ.Ν. «Είναι δραστήριο, ωραίο και σου τραβά το ενδιαφέρον», ο
Δ.Β. και ο Γ.Α.: «Πάρα πολύ ωραίο θα το ξαναέπαιζα ευχαρίστως. Μακάρι να το εφαρμόσετε
και σε άλλα μαθήματα», η Β.Ε.: «Πραγματικό και πρωτότυπο! Μου άρεσε πολύ. Δεν είχα
ξαναδεί κάτι τέτοιο», η Γ.Λ.: «Είχε περισσότερη πλάκα από το να παίζεις στον υπολογιστή»,
ο Γ.Γ. και ο Γ.Α.: «Ωραίο να το ξανακάνουμε», η Δ.Α. και ο Β.Π. «Διασκεδαστικό,
εκπαιδευτικό και δένει την ομάδα» η Γ.Μ.: «Ιδιαίτερο, ωραίο. Μου άρεσε επίσης το γεγονός
ότι βασίζεται σε ομαδική εργασία »

Επίλογος
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να ανταπεξέλθουμε και να προστατευτούμε από
μια καταστροφή, δεν είναι μόνο δουλειά των ενηλίκων. Δυστυχώς η ενημέρωση των
παιδιών για θέματα καταστροφών είναι ελλιπής. Τα παιδιά είναι το επίκεντρο σε μια
κοινωνία και είναι απαραίτητο, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και να γνωρίζουν
τους τρόπους προστασίας τους.
Η δραστηριότητα της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης, η οποία χρησιμοποιεί φυσική
διεπαφή, εκτός του ότι μαθαίνει στα παιδιά, ποια εφόδια είναι αναγκαία να υπάρχουν μέσα
στη βαλίτσα, τους δείχνει ότι δεν είναι κάτι δύσκολο η ετοιμασία μιας τέτοιου είδους
βαλίτσας. Τα παροτρύνει να φτιάξουν μια βαλίτσα στο σπίτι τους, γιατί το ίδιο το παιχνίδι,
χρησιμοποιεί αληθινά αντικείμενα και έτσι αντιλαμβάνονται ότι είναι εφικτό να φτιάξουν
μια τέτοια βαλίτσα για την δική τους προστασία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τα
εικονικά εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια. Τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα
θετικά και ενισχύουν τη χρήση φυσικών διεπαφών στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου η
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πρότασή μας είναι να χρησιμοποιηθούν, όσο το δυνατό περισσότερο οι φυσικές διεπαφές,
γενικά στην εκπαίδευση των παιδιών σε περισσότερους θεματικούς τομείς.
Ειδικότερα όμως σε θέματα καταστροφών, ως μελλοντική εργασία, θα μπορούσε να
δημιουργηθεί εφαρμογή με το Scratch και το Makey-Makey, για την προστασία, από όλους
τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν. Να εκπαιδεύονται δηλαδή οι μαθητές, στις
ενέργειες που πρέπει να κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια καταστροφή που
μπορεί να επιφέρει ένας σεισμός, μια φωτιά, μια πλημμύρα, μια έκρηξη ηφαιστείου, ένα
τσουνάμι, ένας ανεμοστρόβιλος, ένας τυφώνας, μια διαρροή επικίνδυνου αερίου από
εγκατάσταση κ.λπ. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε μία δεύτερη φυσική διεπαφή η οποία θα
εξελίσσεται σε μία μακέτα σπιτιού και θα εκπαιδεύει τα παιδιά στην αντιμετώπιση
καταστροφών όταν βρίσκονται στο σπίτι τους.
Η εφαρμογή τέτοιων δραστηριοτήτων, θα οδηγήσει σε διεύρυνση των γνώσεων και της
ευαισθητοποίησης των παιδιών, με συνέπεια να οικοδομηθούν γερά θεμέλια για τις
μελλοντικές κοινωνίες.
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26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής
ρομποτικής στην τυπική εκπαίδευση μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλοτε οργανωμένα και
άλλοτε αποσπασματικά. Το 26ο και το 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών είναι δύο δημόσια σχολεία που
συστεγάζονται και τα τελευταία έξι χρόνια έχουν εισάγει την εκπαιδευτική ρομποτική στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό που εφαρμόζουν σε όλες τις τάξεις. Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και
τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται, χρησιμοποιούνται διατάξεις με διαφορετικό βαθμό
πολυπλοκότητας και δυνατοτήτων. Στην παρούσα εργασία, με μορφή ανασκόπησης, καταγράφουμε τις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ακολουθήσαμε για την ομαλή ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής
στις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται, την εμπειρία από τη χρήση διαφορετικών
διατάξεων εκπαιδευτικής ρομποτικής, την επίδρασή τους τόσο στο μαθησιακό όσο και στο
συναισθηματικό επίπεδο αλλά και στο γενικότερο κλίμα του σχολείου. Επίσης σχολιάζονται τα
προβλήματα που προέκυψαν, οι λύσεις που δόθηκαν, η επίδραση των προγραμμάτων ρομποτικής σε
μαθητές εκπαιδευτικούς αλλά και την υπόλοιπη σχολική κοινότητα.
Λέξεις κλειδιά: Ρομποτική, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εφαρμογή, ανασκόπηση, διερεύνηση,
εκπαιδευτικές πρακτικές.

Εισαγωγή
Τα 26ο και το 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών βρίσκονται στο Ολυμπιακό Χωριό της
Αθήνας. Τα δύο σχολεία συστεγάζονται, συλλειτουργούν και από το 2010 μέχρι το 2015
λειτουργούσαν ως πιλοτικά στο πρόγραμμα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
(ΖΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Το πρόγραμμα των ΖΕΠ σχεδιάστηκε για να προσφέρει τη
θετική διάκριση μέσω της εκπαίδευσης σε σχολεία περιοχών που είναι ιδιαίτερα
επιβαρυμένες τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Στα πλαίσια των ΖΕΠ τα πιλοτικά
σχολεία είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, την αναμόρφωση και τον εμπλουτισμό του ωρολογίου
προγράμματος με βάση τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που είχε θέσει
κάθε σχολείο. Στα σχολεία μας ένας από τους βασικούς άξονες αναδόμησης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, είτε
υποστηρικτικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα είτε με την χρήση τους ως εργαλεία μάθησης
σε συνδυασμό με μαθήματα επιστημών, τα μαθηματικά, τη ρομποτική, τις κατασκευές και
την εφαρμογή της γνώσης σε προβλήματα της καθημερινής ζωής στα πρότυπα της
προσέγγισης STEM.
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 594-603, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Μετά από ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών (ΨΤ) στη
σχολική τάξη εθεωρείτο ως κύρια παράμετρος καινοτομίας στο χώρο της εκπαίδευσης,
σήμερα έχουμε προχωρήσει πέρα από την απλή χρήση των ΨΤ ως εκπαιδευτικά εργαλεία
και εστιάζουμε στη διασύνδεση των διαδικασιών λειτουργίας και οργάνωσης των
υπολογιστικών συστημάτων, με τις διαδικασίες λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης και
επεξεργασίας των πληροφοριών από αυτή. Σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε την αξία της
αφηρημένης σκέψης, της αναγωγής σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης με την κατάλληλη
επιλογή των παραμέτρων ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση της πολυπλοκότητας. Τα
παραπάνω στοιχεία είναι αναγκαία στον προγραμματισμό των υπολογιστικών συστημάτων
αποτελώντας διαδικασίες που αξιοποιούνται και από την ανθρώπινη σκέψη για την
κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις υποδεικνύουν ότι η
εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης, που χαρακτηρίζεται ως υπολογιστική σκέψη, μπορεί
να προσφέρει σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη στους μαθητές. Οφέλη που ξεπερνάνε κατά
πολύ αυτά της χρήσης των υπολογιστών, οδηγώντας στη βελτίωση και ενίσχυση των
πνευματικών δεξιοτήτων των μαθητών, δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν σε
οποιοδήποτε τομέα. (Wing, 2006). Με βάση και αυτή την προσέγγιση και με δεδομένο ότι η
εκπαιδευτική ρομποτική με την κατασκευή των ρομπότ και τον προγραμματισμό τους
μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώσαμε τον εκπαιδευτικό
σχεδιασμό των σχολείων μας και επιλέξαμε τις διαδικασίες ένταξης των ΨΤ στις
εκπαιδευτικές πρακτικές μας.
Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής έγινε με χρήση διαφοροποιημένων
προσεγγίσεων και υλικού ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς
στόχους που είχαν τεθεί. Είναι ενδιαφέρον ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδικασίες
σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με εξαίρεση τη
χρήση των πιο σύνθετων διατάξεων στις δύο μεγαλύτερες τάξεις, που επιλέχθηκε η
συνεργασία και με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων (δάσκαλοι/ες) ή και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (φυσικής
αγωγής, μουσικής) ανέλαβαν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών που
σχετίζονται με τις ΨΤ είτε από προσωπικό ενδιαφέρον ακολουθώντας το κλίμα συνεργασίας
και αλληλοϋποστήριξης του σχολείου είτε από ανάγκη, γιατί παρότι στο σχεδιασμό του
προγράμματος των ΖΕΠ, προβλέπονταν η υποστήριξη των σχολείων και από καθηγητή
πληροφορικής, στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δεν είχαμε καθηγητή αντίστοιχης
ειδικότητας. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη και σε πολλές
περιπτώσεις θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και καινοτόμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια με κριτές από εκπαιδευτικούς
των σχολείου (Πατρινόπουλος, Καρακώστα, & Προμπονά, 2011· Γιακουμάκη & Τσουκνίδα,
2014· Καλαποθάκη & Γιακουμάκη, 2015· Καρακώστα & Καρκάνη, 2015). Επιπλέον
εκπαιδευτικός του σχολείου προχώρησε σε εκπόνηση πτυχιακής μεταπτυχιακής εργασίας με
εστίαση στη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως γνωστικού εργαλείου (Καρκάνη, 2016).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία έχουν κατακτήσει παγκόσμιες διακρίσεις για την
πετυχημένη ένταξη των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.

Περιγραφή των δράσεων
Οι ρομποτικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ήταν
τα Beebot, τα Wedo και τα Mindstorms της Lego στις εκδόσεις NXT και EV3. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μαθήματα με τη
βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, στις μεγαλύτερες τάξεις. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί
θεωρήσαμε ότι ήταν απαιτούμενη η εξειδικευμένη εμπειρία τους για την εφαρμογή του
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προγράμματος και για να αποκτήσουμε τη σχετική τεχνογνωσία. Για δύο χρόνια εντάξαμε
τη ρομποτική στο πρωινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το παρακολουθούσε και ο εκάστοτε
εκπαιδευτικός της τάξης, ενώ για τρία χρόνια το υλοποιήσαμε με μορφή ομίλων κατά τη
διάρκεια του ολοήμερου με στόχο τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό ρομποτικής. Σήμερα,
συνεχίζουμε με εκπαιδευτικό του σχολείου (ΠΕ70) να υλοποιεί πρόγραμμα ρομποτικής στα
πλαίσια του ολοήμερου και παράλληλα εκτός ωραρίου του σχολείου να λειτουργεί ως
δραστηριότητα του συλλόγου γονέων με εκπαιδεύτρια καθηγήτρια πληροφορικής. Σε αυτές
τις δύο προσεγγίσεις έχουμε απομακρυνθεί από τη προετοιμασία για το διαγωνισμό
ρομποτικής και έχουμε δώσει έμφαση στην διασύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα,
παράλληλα με την χρήση υλικών δημιουργικών κατασκευών από απλά υλικά ή και άλλα μη
προγραμματιζόμενα μοντέλα και συσκευές που κατασκεύαζαν οι μαθητές με την χρήση
TechCard από χαρτόνι, σε συνδυασμό με άλλα υλικά (σύριγγες, ηλεκτρικοί κινητήρες ,
λάστιχα … ) ή και μοντέλα από πλαστικά τουβλάκια τύπου Lego.
Oι δραστηριότητες της ρομποτικής σχεδιάστηκαν έτσι ώστε το παιχνίδι να συνδέεται με
την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ανάπτυξη γνωστικών,
συναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, προσέγγιση αφηρημένων εννοιών,
προγραμματισμό, κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - μηχανής, εξοικείωση με τις
νέες τεχνολογίες, με την ενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή των μαθητών σε ένα πλαίσιο
προβληματισμού (Beraza, Pina, & Demo, 2010) και έκφρασή τους μέσα από διαθεματικές
δραστηριότητες.1 (Αχαρνών 26ο - 29ο ΔΣ, 2011· Αχαρνών 26ο - 29ο ΔΣ, 2012).

Εικόνα 1. Δραστηριότητες με Beebot

Βλ. ενδεικτικά σχέδια δράσης στο δικτυακό τόπο www.ovs.gr/  Εκπαιδευτικές δράσεις

1
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Με τα Beebot εργάζονται κυρίως οι μικρότεροι μαθητές (Α και Β τάξη) και το τμήμα
ένταξης. Το Beebot είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου με μορφή μέλισσας
ειδικά κατασκευασμένο για μαθητές της προσχολικής ηλικίας αλλά και των πρώτων τάξεων
του Δημοτικού. Η κίνησή του προγραμματίζεται με τέσσερα απλά κουμπιά, με
προγραμματιστική λογική που στηρίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού LOGO η οποία
έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία ως τρόπος «επικοινωνίας» με τις μηχανές για παιδιά
μικρής ηλικίας. Το Beebot κινείται στο πάτωμα ή οποιαδήποτε άλλη επίπεδη επιφάνεια.
Κατά την εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε τα εκπαιδευτικά pad που το συνοδεύουν και άλλα
που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί με βάση τις ανάγκες των μαθητών τους για
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
Η παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων επιτρέπει την κατανόηση βασικών αρχών
αλγοριθμικών διαδικασιών και τoν προγραμματισμό πραγματικού αντικειμένου από πολύ
μικρούς μαθητές χωρίς οι αλγοριθμικές διαδικασίες να δηλώνονται ρητά. Κατά την
εφαρμογή οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί δίνουν μια αποστολή
- πρόβλημα - και οι μαθητές προγραμματίζουν το Beebot ώστε να κινηθεί πάνω στο πλαίσιο
(εκπαιδευτικό pad) από ένα σημείο σε ένα άλλο ολοκληρώνοντας την εκάστοτε αποστολή
του. Για παράδειγμα με το pad «παγκόσμιος χάρτης», οι ομάδες των μαθητών καλούνται να
προγραμματίσουν το Beebot να πάει από το ένα σημείο του χάρτη σε άλλο αποφεύγοντας
κάποια εμπόδια ή προσπαθούν να το οδηγήσουν να βγει από ένα λαβύρινθο. Οι αποστολές
μπορούν να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Στο παράδειγμα του παγκόσμιου χάρτη που
αναφέρθηκε προηγουμένως μπορεί οι ομάδες να κληθούν να εκτελέσουν μια αποστολή
περνώντας π.χ. μόνο από χερσαία μονοπάτια ή μέσω θάλασσας κ.λπ. Στην πορεία τις
αποστολές τις πρότειναν και τις υλοποιούσαν οι μαθητές στα πλαίσια των ομάδων τους.
Mε βάση τη σχετική βιβλιογραφία (Computing At School, 2014· Computing At School
2017) μέσα από το παιχνίδι με το BeeBot οι μαθητές όχι μόνο κατακτούν γνωστικά
αντικείμενα αλλά εισάγονται στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές του
προγραμματισμού. Μαθαίνουν δηλαδή να σκέφτονται με λογικά βήματα (βήμα – βήμα) για
το πώς θα επιλύσουν το κάθε πρόβλημα που θα τεθεί. Ενώ πριν την εφαρμογή περιμέναμε
βελτίωση κυρίως σε μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών, όπως άλλωστε περιγράφεται και
από τη βιβλιογραφία (Highfield, 2010), στην πράξη φάνηκε σημαντική μεταβολή και σε
τομείς που αρχικά φαίνονταν ασύνδετοι, όπως η βελτίωση της δομής του λόγου των
μαθητών, που παρατηρήθηκε, αρχικά, μέσα από την εξωτερίκευση των σκέψεων τους και
την περιγραφή των βημάτων που ακολουθούσαν για τον προγραμματισμό των Beebot. Στη
πορεία βλέποντας το ενδιαφέρον των μαθητών, τους ζητήθηκε, ανάλογα με το θέμα του pad
που χρησιμοποιούσαν, να φτιάχνουν και να διηγούνται μια φανταστική ιστορία που να
περιγράφει την πορεία της «μελισσούλας». Αλλαγή επίσης καταγράφηκε στις σχέσεις
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών στα πλαίσια των ομάδων τους αλλά και των
επικοινωνιακών δυνατοτήτων τους τόσο στη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και στις
παρουσιάσεις τους στα πλαίσια του φεστιβάλ επιστημών του σχολείου. Στο φεστιβάλ
επιστημών, που αποτελεί θεσμό πλέον για τα σχολεία μας, οι μαθητές παρουσιάζουν τη
δουλειά τους σε συμμαθητές τους, γονείς και επισκέπτες του σχολείου. Μια από τις
δραστηριότητες που συμμετέχουν οι μικροί μαθητές μαζί με τους γονείς τους είναι η
υλοποίηση αποστολών με τα Βeebot. Οι μαθητές προγραμματίζουν και καθοδηγούν τα
«μελισσάκια» σε διάφορες διαδρομές. Είναι εντυπωσιακό, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
μικροί τα καταφέρνουν καλύτερα από τους γονείς τους.
Η χρήση των Beebot από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στα σχολεία μας,
ξεκίνησε το 2011 και σήμερα χρησιμοποιούνται συστηματικά, αποτελώντας ένα εργαλείο
που οι εκπαιδευτικοί το ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική τους πράξη. Η εμπλοκή των
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μαθητών των μικρών τάξεων στην παιγνιώδη αυτή εκπαιδευτική διαδικασία, έδωσε στους
εκπαιδευτικούς ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει στην κατανόηση, την επανάληψη των
εννοιών, αλλά και ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί η κατανόηση των
εννοιών, ενώ οι μαθητές έχουν άμεση ανατροφοδότηση.
Από το 2010 που ξεκίνησε η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής στα
σχολείο μας χρησιμοποιήθηκαν τα LEGO Mindstorms αρχικά στη έκδοση NXT και στη
πορεία τα EV3 σε συνδυασμό με τα BeeBot. Στον αρχικό σχεδιασμό τα ΝΧΤ είχαν ενταχθεί
ως συνέχεια των Beebot. Διαπιστώθηκε όμως ότι στην πράξη, η χρήση των ΝΧΤ δεν ήταν
εύκολη για μαθητές μικρότερους από την Πέμπτη τάξη. Όποτε για την Γ και Δ τάξη, ως
ενδιάμεσο στάδιο, από το 2013 και μετά, επιλέχθηκε η χρήση των WEDO της LEGO.
Η χρήση των WEDO ήταν ενταγμένη σε ένα πλαίσιο εκμάθησης βασικών εννοιών
προγραμματισμού και καλλιέργειας της αλγοριθμικής σκέψης. Σε αυτό οι μαθητές
εργάστηκαν μέσα από δομημένες δραστηριότητες οπτικού προγραμματισμού για να
επιλύσουν μια σειρά από παιχνίδια /γρίφους τύπου angry birds στα πλαίσια της ώρας του
κώδικα και με βάση το υλικό που είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο https://code.org αλλά
και το Scratch.
Στη συνέχεια οι μαθητές έκαναν δικές τους μηχανικές κατασκευές χρησιμοποιώντας
υλικά σύνθεσης κατασκευών των WEDO και έδωσαν «ζωή» στις κατασκευές αυτές
χρησιμοποιώντας τις έννοιες προγραμματισμού που έμαθαν μέσα από το Scratch. Είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι τα WEDO και η ώρα του κώδικα εφαρμόστηκαν από τους
εκπαιδευτικούς των τάξεων και όχι από πληροφορικούς.

Εικόνα 2. Δραστηριότητες με WEDO
Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε συμπεριελάμβανε μια σειρά βιωματικών δράσεων με
εφαρμογή των αρχών της συνεργατικής διερεύνησης, ενώ αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις
σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου,
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μαθηματικών και μελέτης περιβάλλοντος). Οι μαθητές με την τεχνική learning by doing
(μαθαίνω κάνοντας) επέλυσαν προβλήματα και δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες.
Συνάδελφος στα πλαίσια διπλωματικής της εργασίας (Καρκάνη, 2016) συνέδεσε μέσα
από διερευνητικές διαδικασίες τον προγραμματισμό και την κατασκευή των ρομποτικών
διατάξεων από τους μαθητές με την παραγωγή γραπτού λόγου. Η βασική ιδέα ήταν ότι μέσα
από τον προγραμματισμό, οι μαθητές μαθαίνουν τη σημασία της λογικής ακολουθίας, τη
δομή και τη σαφήνεια της έκφρασης, αφού ο υπολογιστής δεν θα καταλάβει διαφορετικά τι
του ζητάμε να εκτελέσει (Burke & Kafai, 2010). Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί όμως και η
συγγραφή μιας ιστορίας, που πρέπει να έχει δομή, γλωσσική συνοχή και νοηματική
συνεκτικότητα (Ματσαγγούρας, 2000). Κατά συνέπεια, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
μελετηθεί κατά πόσο ο προγραμματισμός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν
τις αφηγηματικές τους ικανότητες. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ειδικά
σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όπου καταγράψαμε ότι είχαν σημαντική βελτίωση στη
δόμηση νοητική και συντακτική κείμενων τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα
βραβεύθηκε από την Microsoft το 2015 για τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση.
Η βασική ιδέα για τη υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής ήταν η
ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από διερευνητικές διαδικασίες ώστε να σκέφτονται /
σχεδιάζουν, μετά να πράττουν / προγραμματίζουν, ενεργούν / θέτουν το ρομπότ σε
λειτουργία και να ελέγχουν το αποτέλεσμα της πράξης τους με βάση τη λειτουργία του
ρομπότ και σε περίπτωση λάθους να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για να ελέγξουν το
αποτέλεσμά τους.

Εικόνα 3. Δραστηριότητες με Mindstorms
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«Τα μαθήματα ρομποτικής
αποτελούν ένα ιδιαίτερα αγαπητό από τα παιδιά
αντικείμενο, με τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες
επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο. Η διαδικασία αυτή ενισχύει
την ανάπτυξη προηγμένων μηχανισμών μάθησης. Παράλληλα με την εργασία στις ομάδες
ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η έκφραση των μαθητών. Η κατασκευή
και ο προγραμματισμός των λειτουργιών ενός ρομπότ με την εμπλοκή των παιδιών στην
ανάλυση, σχεδίαση εφαρμογή και άμεσο έλεγχο των παραμέτρων ενισχύει την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης» (Αχαρνών 26ο -29ο ΔΣ, 2011). Οι μαθητές ξεκινώντας από την προσέγγιση
βασικών στοιχείων κατασκευής και προγραμματισμού των ρομπότ στην πορεία
προσπαθούν να διερευνήσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες διαδικασίες για την επίλυση
προβλημάτων που τους τίθενται, για παράδειγμα με τη μορφή σεναρίων σχετιζόμενων με
τις με προβλήματα της καθημερινής ζωής ή στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό της ρομποτικής και να προσπαθούν να επιτύχουν τη βέλτιστη κίνηση του
ρομπότ τους στην πίστα του διαγωνισμού. Οι διδακτικές τεχνικές που απαιτούνταν για την
εφαρμογή του προγράμματος ήταν:
• Πρακτική άσκηση, με τους μαθητές να εκτελούν δραστηριότητες μέσω ενός φύλλου
εργασίας με σαφείς οδηγίες. Μέσα από την πρακτική άσκηση δίνεται η δυνατότητα
στους μαθητές να μάθουν «κάνοντας» (learning by doing) με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας.
• Καθοδηγούμενη διερεύνηση, με βάση τα αναλυτικά βήματα του φύλλου εργασίας.
Οι μαθητές αρχικά διερευνούν τις κινήσεις του ρομπότ και τις παραμέτρους
μεταβολής της σε σχέση με τα διάφορα εξαρτήματά του (αισθητήρες, κινητήρες,
δομικά στοιχεία), πριν προχωρήσουν σε πιο σύνθετες δραστηριότητες.
• Πειραματισμός, με τους μαθητές να τροποποιούν τις παραμέτρους κίνησης του
ρομπότ (διάρκεια κίνησης, ταχύτητα κίνησης, φορά κίνησης), ελέγχοντας τα
αποτελέσματα που θα έχουν.
• Εργασία σε ομάδες, οι μαθητές κατανεμημένοι σε ομάδες πραγματοποιούν
δραστηριότητες, επιλύουν προβλήματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Η
εργασία σε ομάδα ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, ενθαρρύνει τη
συνεργασία τους, αναπτύσσει την ελεύθερη έκφραση ιδεών και την αυθόρμητη
ανταλλαγή απόψεων, αποτελώντας έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης.
• Ο εκπαιδευτικός ως συντονιστής καθορίζει με σαφήνεια τον καταμερισμό του έργου
και το προϊόν της συνεργασίας, παρακολουθώντας την εργασία κάθε ομάδας και
παρεμβαίνοντας όπου χρειαστεί. (Αχαρνών 26ο-29οΔΣ, 2015)
Στη πράξη παρατηρήθηκε ότι από τους εκπαιδευτές, που δεν ήταν και εκπαιδευτικοί, δεν
είχαμε πάντα την παιδαγωγική προσέγγιση που στοχεύαμε, ενώ ακολουθώντας τις
απαιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό, η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπονταν σε
μια μηχανιστική λειτουργία με τον εκπαιδευτή να δίνει οδηγίες και οι μαθητές να εκτελούν
χωρίς να υπάρχει η αλληλεπίδραση που στοχεύαμε και να μην καλλιεργείται η ανάπτυξη
της έκφρασης και της σκέψης των μαθητών. Με αυτή την εμπειρία αλλάξαμε τη στόχευση
και σήμερα η ρομποτική με τα Mindstorms γίνεται από εκπαιδευτικό ΠΕ70 του σχολείου
συνδυαζόμενη με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η φυσική για τη μελέτη κίνησης, τα
μαθηματικά, η γεωμετρία για τη μέτρηση αποστάσεων, η μηχανική για την κατασκευή
ρομπότ ή άλλων κατασκευών, ενώ σαν δραστηριότητα του συλλόγου γονέων γίνεται με
εκπαιδεύτρια πληροφορικό που ακολουθεί ανάλογη παιδαγωγική προσέγγιση.
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Αποτελέσματα
Μετά από πέντε χρόνια εκτεταμένης ένταξης τεχνολογικών εργαλείων και της εκπαιδευτικής
ρομποτικής στην εκπαιδευτική πρακτική των σχολείων μας μπορούμε, να καταγράψουμε με
ασφάλεια τα αποτελέσματα τους τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όσο και για
την επίδρασή τους στο κλίμα του σχολείου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη
λειτουργία των ΖΕΠ, το σχολείο κάθε χρόνο υπέβαλε αρχικά σχέδιο δράσεων με αναλυτική
περιγραφή του εκπαιδευτικού του σχεδιασμού και των δράσεων που προγραμμάτιζε. Αυτός
ελέγχονταν και εγκρίνονταν από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή και στο τέλος τη
σχολικής χρονιάς το σχολείο συνέθετε απολογισμό των δράσεων του, που ελέγχονταν από
την επιστημονική και τη διαχειριστική επιτροπή του έργου. Παράλληλα υπήρχε
παρακολούθηση του έργου από ειδικούς επιστήμονες και αξιολόγηση τόσο εσωτερική, όσο
και από εξωτερικούς αξιολογητές.
Μέσα από αυτό το πλέγμα παρακολούθησης και αξιολόγησης θεωρούμε ότι υπήρξε
πλήρης αποτίμηση των πρακτικών που ακολουθήθηκαν και της επίδρασής τους. Με βάση
αυτά τα αποτελέσματα αναδείχθηκε εκτός των άλλων η εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή που
παρουσιάζουν οι πρακτικές που ακολούθησαν τα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς, τους
μαθητές αλλά και από τους γονείς. Είναι εντυπωσιακή είναι η εικόνα που έδωσαν οι γονείς
με πολύ θετική ή θετική στάση προς τις πρακτικές των σχολείων σε ποσοστά που πλησιάζουν
το 92%, όπως διαπιστώθηκε τόσο από εξωτερικούς αξιολογητές αλλά και στα πλαίσια
σχετικής έρευνας. (Ζεργιώτης, Πατρινόπουλος, & Περρής, 2013)
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων και ειδικότερα των
ρομποτικών διατάξεων αποδείχθηκε αποτελεσματική όταν εντάσσονται σε ένα περιβάλλον
μάθησης που ενισχύει τα κίνητρα και δίνει σε κάθε μαθητή τη δυνατότητα συμμετοχής και
έκφρασης. Όταν ακολουθείται μια τεχνοκρατική προσέγγιση ο αρχικός ενθουσιασμός των
μαθητών και των εκπαιδευτικών για τα καινούρια «παιχνίδια» πολύ γρήγορα χάνεται μαζί
με το ενδιαφέρον των μαθητών και καταλήγουν να είναι άχρηστα παιδαγωγικά, ακριβά
«παιχνίδια». Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μια σχολική χρονιά που ο εκπαιδευτής
που συνεργαστήκαμε ήταν εξαιρετικός γνώστης της χρήσης των Mindstorms, αλλά δεν είχε
παιδαγωγική εμπειρία και σε συνδυασμό με την προσπάθεια του να ετοιμάσει τις ομάδες
για το διαγωνισμό της ρομποτικής έχασε τον έλεγχο των ομάδων με αρνητικά
αποτελέσματα για το κλίμα της τάξης.
Αντίθετα για τους μαθητές που ακολούθησαν συστηματική και παιδαγωγικά
προσανατολισμένη χρήση των ρομποτικών συσκευών αλλά και των κατασκευών με απλά
υλικά, το κλίμα που αναπτύχθηκε επέτρεψε την ενίσχυση της φυσικής επιθυμίας των
παιδιών να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις λύσεις σε προβλήματα που τίθενται.
Παράλληλα, ανέπτυξαν μεταγνωστικές ικανότητες και ικανότητες μεθοδολογικού
χαρακτήρα καθ’ όσον στην πορεία έπρεπε να σχεδιάσουν την πορεία που θα ακολουθήσουν
για να φτάσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ανέπτυξαν δεξιότητες αλγοριθμικής και
δομημένης σκέψης και προβληματίστηκαν πάνω σε καταστάσεις, που αν και δεν είναι
πρωτόγνωρες, η μεθοδολογική επίλυσή τους απαιτεί προβληματισμό. Είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον ότι μέσα από τη ρομποτική υπήρξε θετική επίδραση και σε άλλες γνωστικές
περιοχές όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η επιστήμη, η τεχνολογία, και η μηχανική,
βελτιώνοντας παράλληλα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους του 21ου αιώνα, όπως η
επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η επικοινωνία.
Μια παράμετρος που ίσως αποτελεί το δυσκολότερο βήμα για την ένταξη της ρομποτικής
είναι η ύπαρξη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς που θα καλούνται να τα εφαρμόσουν
διαφοροποιώντας τις καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Από την εμπειρία μας
αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι όταν στην εκπαιδευτική ομάδα υπάρχουν σχέσεις
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εμπιστοσύνης και συνεργασίας, δεν απαιτείται τα μέλη της να έχουν ιδιαίτερες τεχνικές
γνώσεις, αλλά η ομάδα λειτουργεί ως πυρήνας μάθησης και υπάρχει διάχυση τόσο γνώσεων
όσο και εκπαιδευτικών τεχνικών. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας οι περισσότεροι
ξεκινώντας χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρίες για τη ρομποτική, αυτά τα χρόνια έχουν
ενσωματώσει στην καθημερινή τους πρακτική τις ψηφιακές τεχνολογίες και χρησιμοποιούν
συστηματικά τις ρομποτικές διατάξεις του σχολείου.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την πετυχημένη ενσωμάτωση των ψηφιακών
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους τα σχολεία
μας έλαβαν τη διάκριση ως Μicrosoft Mentor School το 2013 στα πλαίσια του Παγκόσμιου
Προγράμματος Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft. Η επιλογή έγινε από ομάδα διεθνών
κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα την εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών
τεχνολογιών με αξιολόγηση της πορείας τους ως Pathifinder Schools, διάκριση που είχαν
λάβει το 2012, και με κριτήριο όπως καταγράφεται: το πάθος για την καινοτομία στις
διδακτικές μεθόδους και τη μαθησιακή διαδικασία. Επιλογή αυτή τα ανέδειξε ανάμεσα σε
σχολεία από όλο τον κόσμο με εξαιρετικές περγαμηνές και είναι τα μοναδικά ελληνικά
δημόσια σχολεία που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση.

Συμπεράσματα
Η ένταξη των προγραμματιζόμενων /ρομποτικών διατάξεων στη καθημερινή πρακτική του
δημοτικού σχολείου αποτελεί μια διαδικασία έρευνας, αναζήτησης και διαρκούς
αναμόρφωσης των προσεγγίσεων που ακολουθούνται και των αποτελεσμάτων που κάθε
φορά προσδοκούμε.
Η εμπειρία που συσσωρεύθηκε μας επιτρέπει να κατανοούμε καλύτερα την παιδαγωγική
/εκπαιδευτική αξία των συγκεκριμένων εργαλείων ξεφεύγοντας από το στάδιο του
εντυπωσιασμού και της χρήσης του καινούριου «παιχνιδιού».
Σήμερα είναι διαθέσιμα πολλά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με
την ηλικία των μαθητών μας και τις απαιτήσεις που έχουμε. Οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα
από την ειδικότητά τους μπορούν σχετικά εύκολα να αποκτήσουν την τεχνογνωσία για την
λειτουργία και την εκπαιδευτική χρήση των συσκευών που με την κατάλληλη εφαρμογή
είναι πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία.
Με βάση την εμπειρία μας από την ανταπόκριση που είχε η μακροχρόνια εφαρμογή
προγραμμάτων ρομποτικής στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αυτό που μπορούμε
να καταγράψουμε είναι ότι τη μεγαλύτερη προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία έχουν οι
διατάξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, ενώ
οι πιο σύνθετες διατάξεις έχουν πάντα τον περιορισμό της εξειδικευμένης προσέγγισης που
απαιτείται. Το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι το ποια υλικά χρησιμοποιούμε, αλλά πως τα
εντάσσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η οριοθέτηση των διαδικασιών με την επιλογή
των στόχων που θέτουμε και της δόμησης των βημάτων που θα ακολουθούμε για την ένταξή
τους στην τάξη είναι καθοριστική για την επιτυχία της εφαρμογής.
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Η εκπαιδευτική ρομποτική ως αφόρμηση για τη
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής του τρόπου με τον οποίο επιχειρήσαμε να
χρησιμοποιήσουμε την εκπαιδευτική ρομποτική στη διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο για
να διαπιστωθεί αν συμβάλλει στη βελτίωση της γλώσσας. Οι μαθητές κατασκεύασαν με το πακέτο
εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WEDO διάφορα ζώα. Αφού τα προγραμμάτισαν, χρησιμοποιώντας το
λογισμικό Scratch, ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, με τελικό σκοπό τη
συγγραφή μιας ιστορίας με πρωταγωνιστές τα ζωάκια-ρομπότ που κατασκεύασαν. Τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι η ρομποτική μπορεί να συνδυαστεί και με γλωσσικά μαθήματα με τη χρήση του
κατάλληλου για την ηλικία των μαθητών πακέτου ρομποτικής και λογισμικού.
Λέξεις κλειδιά: Ρομποτική, γλώσσα, δημοτικό, wedo

Εισαγωγή
H ρομποτική αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα Edutainment (Johnson, 2003). Ο όρος
Edutainment (από το education και entertainment) υποδηλώνει ότι τα παιδιά μπορούν να
εκπαιδευτούν την ίδια στιγμή που διασκεδάζουν, διευρύνοντας τις διαδικασίες μάθησης με
δημιουργικές δραστηριότητες που είναι ευχάριστες για τους μαθητές.
H εφαρμογή της ρομποτικής στην Ελλάδα, είτε ενδοσχολικά είτε εξωσχολικά, εστιάζει στη
διδασκαλία αντικειμένων που συνδέονται στενά με το πεδίο της ρομποτικής, όπως ο
προγραμματισμός και άλλα συναφή αντικείμενα, για παράδειγμα, η φυσική και τα
μαθηματικά.
Στη διεθνή βιβλιογραφία ωστόσο (Ribeiro, el al., 2009; Kafai & Burke, 2010; Burke &
Kafai, 2012; Martin, et al., 2000), παρατηρούνται αξιόλογες προσπάθειες για τη διεύρυνση
των εφαρμογών της ρομποτικής στην εκπαίδευση, όχι μόνο ως μαθησιακό αντικείμενο,
αλλά και ως εργαλείο μάθησης για άλλα επιστημονικά πεδία, όπως στη γλώσσα και τις
τέχνες.
Το σχολείο που εργάζομαι έχει ενσωματώσει τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής από
το 2010. Όντας πιλοτικό σχολείο ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) από το 2010
έως και το 2015, δόθηκε η ευκαιρία να εξοπλιστεί με διάφορες ρομποτικές διατάξεις και να
εφαρμόσει διάφορα σχέδια δράσης, (Αχαρνών, 26ο-29ο ΔΣ, 2011-2012; Αχαρνών, 26ο - 29ο
ΔΣ., 2012-2013; Αχαρνών, 26ο - 29ο ΔΣ, 2013-2014; Αχαρνών, 26ο - 29ο Δ.Σ., 2014-2015)
προσανατολισμένα στη χρήση Νέων Τεχνολογιών από τους μαθητές, είτε ενδοσχολικά είτε
εξωσχολικά με ομίλους ρομποτικής.
Εφαρμόζοντας, την εκπαιδευτική ρομποτική τα τελευταία 6 χρόνια, σκεφτήκαμε να
χρησιμοποιήσουμε τα ρομπότ ως αφόρμηση για την ενασχόληση με τη γλώσσα, αμέσως μετά
την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές της Δ’
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 604-614, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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τάξης. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πακέτο και λογισμικό, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε
μια διδακτική παρέμβαση που διεκπεραιώθηκε σε τρεις φάσεις: στην εκμάθηση βασικών
εντολών προγραμματισμού και τη λειτουργία τους, στην κατασκευή των ρομπότ και στην
συγγραφή μιας ιστορίας σχετική με αυτά.

Η ρομποτική στο σχολείο
Η εκπαιδευτική ρομποτική στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ταξινομείται σε δυο,
κυρίως, κατηγορίες, που πολλές φορές επικαλύπτονται, ανάλογα με τον τρόπο που
χρησιμοποιείται στην μαθησιακή διαδικασία. (Alimisis, 2009) Την ρομποτική ως μαθησιακό
αντικείμενο και τη ρομποτική ως εργαλείο μάθησης.
Η πρώτη κατηγορία αφορά στη ρομποτική ως μαθησιακό αντικείμενο. Οι μαθητές
μαθαίνουν για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ για διάφορους
σκοπούς. Μελετούν τη συμπεριφορά του και παρατηρούν τους φυσικούς περιορισμούς που
το διέπουν. Μέσω της διαδικασίας του προγραμματισμού, εισάγονται σε σύνθετες έννοιες
της Πληροφορικής, όπως στην έννοια της μεταβλητής, της επανάληψης και του ελέγχου.
(Φράγκου, 2009)
Η ενασχόληση με την κατασκευή τονώνει το ενδιαφέρον των μαθητών για τους τομείς
της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής και τους καθιστά ενεργούς συμμετέχοντες
στη διαμόρφωση της τεχνολογίας στο μέλλον τους.(Li et al.,2009; Siciliano & Khatib,2008)
Οι μαθητές που ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική αποκομίζουν πολλαπλά
οφέλη. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα του σχήματος 1, η εκπαιδευτική ρομποτική
υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας στην ομάδα,
εκμάθησης από τους συνομηλίκους, ενώ ωθεί τους μαθητές στην υπευθυνότητα και τονώνει
την αυτοπεποίθησή τους.

Σχήμα 1: Οι δραστηριότητες μέσα στο πεδίο της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορούν να
αναπτύξουν πολλές ικανότητες. (Kabátová & Pekárová, 2010)
Παράλληλα, επειδή ο προγραμματισμός και η κατασκευή ενός ρομπότ απαιτούν
αυστηρά δομημένα βήματα, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται μέσα σε ένα πλαίσιο και η
σκέψη τους να είναι ακριβής. Επιπλέον, διαχειρίζονται δεδομένα στοχεύοντας σε ένα
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σκοπό, ενώ ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της σκέψης τους, σε συνδυασμό με την
εκσφαλμάτωση, τους οδηγεί στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Η κατασκευή ενός ρομπότ συνδυάζει το σχεδιασμό του, την κατασκευή του και τον
προγραμματισμό του. Η δοκιμή των όσων έχει σχεδιάσει ο μαθητής, τον οδηγεί στον
επανασχεδιασμό για την διόρθωση του λάθους του, δραστηριότητα η οποία ενεργοποιεί την
δεξιότητα επίλυσης προβλήματος μέσα από συνεχείς ανατροφοδοτήσεις του. Ο μαθητής
πρέπει να εντοπίσει την πηγή του προβλήματος, να επιδιορθώσει τα σφάλματα του
συστήματος και μέσω της δοκιμής και του σφάλματος, να επανασχεδιάσει τη διαδικασία
επίλυσης του προβλήματος.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην ρομποτική ως εργαλείο μάθησης. Μέσα στο πλαίσιο
αυτής της προσέγγισης, η ρομποτική χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη διδασκαλία και
την εκμάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων σε όλες τις τάξεις του σχολείου. (Alimisis,
2009)
Η δυναμική της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία αφορά
μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, πέρα από την επιστήμη της πληροφορικής, όπως στα
μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Τα ρομπότ αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο για την
εφαρμογή πολλών μαθηματικών εννοιών της αριθμητικής, της γεωμετρίας, της άλγεβρας
και της επίλυσης προβλήματος, ενώ για την φυσική χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
διδασκαλία της τριβής μέσω των Lego Mindstorms NTX. (Δημητρίου & Κοντογιώργου,
2009)

Ρομποτική και γλωσσικά μαθήματα
Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει συνδεθεί όμως και με την τέχνη και τη γλώσσα, ως επέκταση
ενός βιβλίου ή ενός παραμυθιού με τη δημιουργία του σκηνικού της ιστορίας σε περιβάλλον
εκπαιδευτικής ρομποτικής (Martin et al.,2000) ή ως δραματοποίηση μια ιστορίας (Ribeiro et
al.,2009).
Στην προσέγγισή μας χρησιμοποιήσαμε τα ρομπότ Lego Wedo ως πηγή έμπνευσης για
την παραγωγή γραπτού λόγου στην Δ τάξη. Σκεφτήκαμε ότι ο προγραμματισμός και η
γλώσσα έχουν ένα συνδετικό κρίκο: την λογική ακολουθία. Στον προγραμματισμό οι
μαθητές εξασκούνται στη λογική ακολουθία, μαθαίνουν να έχουν δομή και σαφήνεια στην
έκφρασή τους (κώδικας) μέσω της δοκιμής και του λάθους, διότι ο υπολογιστής δεν εκτελεί
μη σωστά δομημένες εντολές (Burke & Kafai,2010). Με δεδομένο ότι και η παραγωγή λόγου
έχει αυστηρή δομή (αρχή-μέση-τέλος) και διέπεται από κανόνες νοηματικής συνοχής και
συνεκτικότητας (Ματσαγγούρας, 2000) θελήσαμε να παρατηρήσουμε κατά πόσο η
ενασχόληση των παιδιών με τη ρομποτική μπορεί να τα βοηθήσει να βελτιώσουν την
αφηγηματική τους ικανότητα.
Ειδικότερα, σχεδιάσαμε μια διδακτική παρέμβαση τριάντα διδακτικών ωρών
αξιοποιώντας τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας. Ξεκινώντας από την ώρα του κώδικα
και ακολουθώντας τα δομημένα μαθήματα του code.org κάναμε μια πρώτη εισαγωγή στον
προγραμματισμό. Ακολούθως, διδάξαμε στους μαθητές εισαγωγικά στοιχεία για την οπτική
γλώσσα προγραμματισμού του Scratch. Στη συνέχεια, κατασκεύασαν με το πακέτο
εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WEDO διάφορα ζώα. Τέλος, ζητήσαμε από τους μαθητές να
εμπλακούν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής έχοντας ως αφόρμηση τα ρομπότ τους,
με τελικό σκοπό τη συγγραφή μιας ιστορίας με πρωταγωνιστές τα ζωάκια-ρομπότ που
κατασκεύασαν.
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Πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής και λογισμικό
Lego Education WEDO
To Lego WEDO είναι ένα πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής, σχεδιασμένο για μικρότερους
μαθητές, που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν ρομπότ με τα χαρακτηριστικά τουβλάκια
της εταιρείας Lego, τα οποία περιέχουν κινητήρα και αισθητήρες.
Το κουτί περιέχει περισσότερα από 150 τουβλάκια, συμπεριλαμβανομένου ενός
κινητήρα, ενός αισθητήρα κλίσης, ενός αισθητήρα κίνησης και ενός USB hub για σύνδεση με
τον υπολογιστή. Συνοδεύεται από δικό του οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού που
στηρίζεται σε εικονίδια και παρέχει ένα διαισθητικό προγραμματιστικό περιβάλλον με
οδηγίες κατασκευής ρομπότ και παραδείγματα προγραμματισμού. (Mayerová, 2012)

Σχήμα 2: Lego Education WEDO
Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το πακέτο ενεργοποιεί τους μαθητές να εργαστούν
ως νεαροί επιστήμονες, μηχανικοί, μαθηματικοί και δημιουργικοί συγγραφείς, παρέχοντας
τα κατάλληλα εργαλεία και δραστηριότητες ώστε να ολοκληρώσουν διαθεματικά σχέδια
εργασίας.
Οι κατασκευές με το WEDO είναι μια διασκεδαστική διαδικασία διότι τα τουβλάκια
Lego είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα μικρά παιδιά. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του
ρομπότ ο μαθητής, ακολουθώντας δυσδιάστατες οδηγίες, παράγει ένα τρισδιάστατο έργο, το
οποίο μπορεί να προγραμματίσει με πολύ εύκολο τρόπο. Η ανάγκη επεξήγησης της
λειτουργίας του στον κοινωνικό του περίγυρο (συμμαθητές, γονείς, δάσκαλοι) οδηγεί στην
ανάπτυξη λεξιλογίου και γενικότερων δεξιοτήτων επικοινωνίας.(Johnson,2003)
Ο μαθητής παρατηρεί διαφορετικές λειτουργίες του ρομπότ, αλλάζοντας διαφορετικές
παραμέτρους και καλλιεργεί τη λογική και δημιουργική του σκέψη, δημιουργώντας ένα
πρόγραμμα, ώστε το ρομπότ του να έχει συγκεκριμένη επιθυμητή συμπεριφορά,
ανταποκρινόμενο είτε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μέσω των αισθητήρων είτε στις
εντολές του προγράμματος.
Εξαιτίας της συνεργασίας της LEGO με το ΜΙΤ, το προγραμματιστικό περιβάλλον
Scratch, έχει ειδική επέκταση, η οποία επιτρέπει τον προγραμματισμό των WEDO με αυτό.

Το λογισμικό Scratch
Το Scratch είναι μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει στον χρήστη να
δημιουργεί διάφορα διαδραστικά έργα όπως παιχνίδια, ιστορίες και animation. Το project
ξεκίνησε το 2003 από το Lifelong Kindergarten group του MIT Media Lab, με το λογισμικό
και την online διαδικτυακή κοινότητα να δημοσιεύονται το 2007.
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Το λογισμικό χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν έργα που περιέχουν εικόνα, ήχο
και σενάρια εντολών. Ήχοι και εικόνες μπορούν να εισαχθούν ή να δημιουργηθούν
απευθείας στο Scratch χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο εργαλείο εγγραφής ήχου και
ένα εργαλείο ζωγραφικής, που θυμίζει αρκετά τη ζωγραφική των Windows. Ο
προγραμματισμός γίνεται με την ένωση των πολύχρωμων πλακιδίων που συνθέτουν την
παλέτα εντολών, ενώ το αποτέλεσμα του προγραμματισμού φαίνεται στη σκηνή που είναι η
θέση των μορφών.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε την επέκταση στο Scratch 1.4, διότι μόνο σε
αυτή την εκδοχή του λογισμικού, λειτουργούσαν τα ρομποτάκια μας.
Η συνδυασμένη χρήση του Scratch με το WEDO στη δημιουργία έργων ρομποτικής
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργού μάθησης, όπου ο μαθητής είναι ο
πρωταγωνιστής της μαθησιακής διαδικασίας και μαθαίνει πράττοντας. Αυτή η διαδικασία
καθιστά τους μαθητές αυθεντικά ιθαγενείς του κόσμου της τεχνολογίας στην οποία ζουν.
Μέσω της ενασχόλησης με τα ρομπότ μαθαίνουν παράλληλα προγραμματισμό, λογικές
συσχετίσεις, ρομπότ, συστήματα ελέγχου και τεχνικές της υπολογιστικής σκέψης.(Olabe et
al.,2011)

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός – Φάσεις υλοποίησης
Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε με βάση το διερευνητικό μοντέλο
μάθησης (καθοδηγούμενη διευρεύνηση) για τον προγραμματισμό των ρομπότ ενώ
ακολουθήθηκε από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής έχοντας ως έμπνευση τις
δημιουργίες των μαθητών.
Οι δραστηριότητες είχαν σκοπό την απλή γνωριμία των μαθητών με σύνθετες έννοιες
όπως αλγόριθμος και πρόγραμμα, ενώ σε ό,τι αφορά στο Scratch, λόγω της ηλικίας των
μαθητών, περιοριστήκαμε σε απλές εντολές, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των εντολών
που θα χρειάζονταν αργότερα στον προγραμματισμό των ρομπότ.

Σχήμα 3: Οι εντολές της επέκτασης στο Scratch για το LEGO® WEDO™ Construction
Kit
Η παρούσα διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 21 μαθητές της Δ τάξης του 29ου
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του
προγράμματος ΖΕΠ στο οποίο ήταν ενταγμένο. Οι συναντήσεις με τους μαθητές γίνονταν
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας σε εβδομαδιαία βάση από τον Ιανουάριο
έως τον Ιούνιο και είχαν διάρκεια δύο διδακτικών ωρών.
Οι μαθητές είχαν εμπλακεί σε απλουστευμένες διαδικασίες προγραμματισμού στην Α και
Β τάξη. Στο πλαίσιο των εκάστοτε σχεδίων δράσεων, κατασκεύασαν διάφορα επιδαπέδια
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pads για τα beebot. Στη συνέχεια προγραμμάτισαν τα ρομπότ με εντολές προσανατολισμού
στο χώρο, ώστε να κινούνται στη διαδρομή που είχαν δημιουργήσει.
Η επέκταση της χρήσης της ρομποτικής σε γλωσσικά μαθήματα, προέκυψε από την
παρατήρηση ότι κατά τη διαδικασία της ενεργού εμπλοκής των μαθητών με τα ρομποτάκια,
βελτιώθηκε ο προφορικός τους λόγος όταν προσπαθούσαν να περιγράψουν τα βήματα που
ακολουθούσαν για να προγραμματίσουν τα ρομπότ.
Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα προγραμματιστικό
περιβάλλον παρόμοιο με το Scratch συμμετέχοντας στην ώρα του κώδικα, ακολουθώντας τα
δομημένα μαθήματα του code.org. Με παιγνιώδη τρόπο αλλά και με περιορισμένες εντολές
ώστε να μη μπερδεύονται, γνώρισαν βασικές εντολές όπως την εντολή επανάλαβε, την
εντολή επανάλαβε μέχρις ότου και την εντολή αν ισχύει αυτό κάνε. Μέσω της όλης
διαδικασίας προβληματίστηκαν σχετικά με το πώς «σκέφτεται» ένας υπολογιστής.
Στα επόμενα εργαστήρια έγινε σταδιακά η διδασκαλία των λειτουργιών του Scratch με
κατάλληλα προσαρμοσμένα φύλλα εργασίας και συζήτηση στην ομάδα. Η εκπαιδευτικός
ενθάρρυνε τους μαθητές να πειραματίζονται με τις εντολές του Scratch και να λένε φωναχτά
τη διαδικασία της σκέψης τους στην ομάδα. Πολλοί μαθητές που είχαν ενθουσιαστεί με το
λογισμικό, το εγκατέστησαν στους υπολογιστές τους στο σπίτι, γεγονός που διευκόλυνε
ιδιαίτερα τη μαθησιακή διαδικασία.

Σχήμα 4: Ενδεικτικό φύλλο εργασίας για το scratch
Στη συνέχεια, ζητήσαμε από τους μαθητές να κατασκευάσουν με το πακέτο εκπαιδευτικής
ρομποτικής Lego Wedo διάφορα ζώα και να τα προγραμματίσουν με βάση ό,τι είχαν
διδαχθεί στο Scratch.
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Σχήμα 5: Ο αλιγάτορας και ο κώδικας που κατασκεύασε μια από τις ομάδες.
Στην τρίτη φάση ακολουθήσαμε διαδικασίες δημιουργικής γραφής για την συγγραφή της
ιστορίας κάθε ομάδας. Τα συνήθη στάδια που αναγνωρίζονται στην παραγωγή γραπτών
κειμένων, ευρύτερα, και οι αντίστοιχες μορφές εργασίας που απαιτούν, μπορούν γενικά να
εφαρμοστούν στη δημιουργική γραφή: προγραφή/σχεδιασμός, σύνταξη, παροχή και
πρόσληψη ανατροφοδότησης/αναθεώρηση, επιμέλεια κειμένου/διόρθωση, έκδοση
(Αντωνίου, 2013). Οι μαθητές, πέρα από τις απαραίτητες γνωστικές πληροφορίες πρέπει να
μάθουν να σχολιάζουν, να εκφέρουν την άποψή τους για κείμενα λογοτεχνικά ή
παραγόμενα από τους συμμαθητές τους, αλλά και να δέχονται αντίστοιχη ανατροφοδότηση
για τα δικά τους κείμενα και να αξιοποιούν την ανατροφοδότηση αυτή, αναθεωρώντας τα
κείμενά τους.(Κιοσσές,2013)
Η εκπαιδευτικός, αφού εξήγησε την τεχνική των φανταστικών υποθέσεων (Rodari, 2003)
στην οποία οι ερωτήσεις της μορφής «τι θα συνέβαινε αν...» σχετικές με ένα
υποκείμενο κι ένα κατηγόρημα αποτελούν την αρχή της ιστορίας, ρώτησε τους μαθητές
αν θα τους ενδιέφερε να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία με αυτή την τεχνική. Οι
μαθητές ενθουσιάστηκαν κι επειδή είχαν αρκετές ιδέες για το κατηγόρημα, αποφασίστηκε
να γίνει κλήρωση ώστε να επιλεγεί το θέμα.
Όταν όλες οι ιδέες είχαν γραφτεί, ζητήθηκε από τα παιδιά να διαλέξουν τυχαία ένα
υποκείμενο κι ένα κατηγόρημα από δυο κουτιά. Στο πρώτο κουτί είχαν τοποθετηθεί τα
υποκείμενα, δηλαδή τα ζώα που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές, και στο δεύτερο κουτί οι
προτάσεις των μαθητών ως κατηγόρημα. Υποκείμενο και κατηγόρημα αποτέλεσαν τη βάση
της ιστορίας. Δυο μαθητές διάλεξαν τυχαία ο ένας από το πρώτο και ο άλλος από το δεύτερο
κουτί το υποκείμενο και το κατηγόρημα. Η πρόταση που δημιουργήθηκε ήταν η εξής: «Τι θα
συνέβαινε αν τα δυο πουλιά ζούσαν σε μια πολιτεία φανταστική;».
Μετά από μια βδομάδα, κατά την οποία οι μαθητές συζητούσαν με τις ομάδες τους
προτάσεις για να αναπτυχθεί το θέμα, μέσα από διαλογική συζήτηση στην ολομέλεια της
τάξης οι μαθητές αποφάσισαν ότι τα ζώα που δημιούργησαν, ζουν στη φανταστική τους
πολιτεία, το Πουπουλόντον. Όρισαν ως βασιλιάδες δυο πουλιά ρομπότ που ήταν τα
υποκείμενα που είχαν αρχικά κληρωθεί και τα υπόλοιπα ρομπότ ζώα ως τους υπηκόους
τους.
Με κατευθυντήριες ερωτήσεις, η εκπαιδευτικός βοήθησε τους μαθητές να υφάνουν τον
ιστό της υπόθεσης. Έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά το κεντρικό θέμα, παίρνοντας ιδέες από
το μάθημα της γλώσσας και πιο συγκεκριμένα την Φρουτοπία του Ευγένιου Τριβιζά, αλλά
και από τη Μελέτη Περιβάλλοντος, σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων.
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Τα ζώα ζουν σε μια φανταστική πολιτεία και αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους
ανθρώπους. Αποφασίζουν να κάνουν ακρόαση για να ενημερώσουν τον βασιλιά και τη
βασίλισσα για τα προβλήματά τους. Οι μαθητές, χωρισμένοι στις τριάδες τους, άρχισαν να
ψάχνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, για τα ζώα που είχαν δημιουργήσει και ειδικότερα,
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του ανθρώπου. Αφού ολοκλήρωσαν την
αναζήτησή τους, παρουσίασαν στην ολομέλεια τα ευρήματά τους και ανέλαβε η κάθε ομάδα
ένα μικρό κομμάτι από τη συγγραφή της ιστορίας.
Τα προβλήματα που εντόπισαν οι μαθητές είναι τα εξής: Ο αλιγάτορας αντιμετωπίζει
πρόβλημα με τα σκουπίδια στις λίμνες και τα ποτάμια και μολύνεται το φυσικό του
περιβάλλον. Το λιοντάρι κινδυνεύει από το παράνομο κυνήγι. Ο πελεκάνος αντιμετωπίζει
πρόβλημα στην αναπαραγωγή του από την ενόχληση και την παραβίαση του φυσικού του
περιβάλλοντος από τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν για να τον θαυμάσουν. Η μαϊμού
κινδυνεύει από το παράνομο εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων ενώ με την παράνομη υλοτομία
ο γορίλας μένει χωρίς σπίτι.
Τελειώνοντας, κι έπειτα από συζήτηση με κάθε ομάδα για το κείμενο που θα μπορούσε να
γραφτεί με βάση το ζώο που κατασκεύασαν, δημιουργήθηκε ένα φύλλο εργασίας με το
σχεδιάγραμμα που είχε συζητηθεί. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη
διαδικασία δημιουργίας του σχεδιαγράμματος, παρατηρήθηκε ότι αρκετοί μαθητές
αποτύπωναν με περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια την δομή της ιστορίας στο
σχεδιάγραμμα, σε σχέση με αντίστοιχη εργασία που είχε λάβει χώρα στην τάξη, πριν την
διδακτική παρέμβαση.
Μετά τη συγγραφή του κειμένου, οι μαθητές ετοίμασαν το κείμενο και έκαναν τις
απαραίτητες διορθώσεις σε επίπεδο επανάληψης λέξεων και ορθογραφίας. Θέλοντας να
προωθήσουμε τις στρατηγικές αυτορρύθμισης και αυτοδιόρθωσης, δόθηκε ο παρακάτω
οπτικός ενισχυτής για να βοηθήσουμε και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Σχήμα 6: Καρτέλα αυτοδιόρθωσης.
Όταν ολοκληρώθηκαν τα κείμενα, η κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην τάξη.
Όλες οι ομάδες αξιολόγησαν σε ρουμπρίκα την εργασία τους. Η ρουμπρίκα αξιολογούσε το
βαθμό συμμετοχής κάθε μαθητή στην ομάδα, την συνεργασία μεταξύ των μελών και την
ποιότητα του παραχθέντος κειμένου. Οι μαθητές παρείχαν ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα
που παρουσίαζε την εργασία της και επισήμαιναν βελτιώσεις στη δομή και την πλοκή. Μετά
το πέρας των παρουσιάσεων, κάθε ομάδα συσκεπτόταν σύντομα για τις παρατηρήσεις που
είχε λάβει για το κείμενό της και προσπαθούσε να το βελτιώσει.
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Μετά το πέρας και των τελευταίων διορθώσεων έγινε η σύνθεση των επιμέρους ιστοριών
σε μια ομαδική ιστορία. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να προτείνει ιδέες για την αρχή και το τέλος
της ιστορίας. Οι μαθητές ευαισθητοποιημένοι από τα όσα διάβασαν για τα ζώα και τους
ανθρώπους, αποφάσισαν να αφήσουν το τέλος ανοιχτό ώστε να συμπληρωθεί από γονείς
τους στη γιορτή δημιουργικότητας του σχολείου.
Τα τελικά κείμενα τα εισήγαγαν με μορφή αρχείου ήχου στο scratch και
προγραμμάτισαν τα ρομποτάκια τους να αφηγούνται την ιστορία τους. Στο τέλος της
σχολικής χρονιάς, η κάθε ομάδα παρουσίασε την ιστορία της στη γιορτή δημιουργικότητας
που γίνεται στο σχολείο μας και έχει τη μορφή πανηγυριού επιστήμης.

Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης υπήρχε ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών
ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους επίπεδο. Η διαδικασία κατασκευής των Wedo δεν
δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους μαθητές και διαπιστώσαμε ότι τα ρομπότ αποτέλεσαν πολύ
ισχυρό κίνητρο για τη συγγραφή της ιστορίας, διότι θέλησαν να εκφραστούν για το
δημιούργημά τους.
Όλοι οι μαθητές, ακόμα και αυτοί που τους δυσκόλευε η γλώσσα και η παραγωγή
γραπτού λόγου, συμμετείχαν με ενδιαφέρον στη διαδικασία. Εξέφραζαν την άποψή τους
και προσπαθούσαν να μοιραστούν τις ιδέες τους με ιδιαίτερη θέρμη, γεγονός που
αναγνωρίστηκε όχι μόνο από την εκπαιδευτικό, αλλά και από τους συμμαθητές τους, οι
οποίοι τους επιβράβευαν με θετικά σχόλια για τη συμμετοχή τους. Η διαδικασία της γραφής
αποτέλεσε όχι μόνο μια δημιουργική διαδικασία αλλά και μια δημιουργική συνεργασία
μεταξύ των μαθητών.
Η χρήση της καρτέλας του οπτικού ενισχυτή με το ακρωνύμιο, βοήθησε όλους τους
μαθητές να κωδικοποιήσουν τη διαδικασία αναθεώρησης ενός γραπτού και, λειτουργώντας
σε πλαίσιο αυτορρύθμισης, να την ανακαλούν κάθε φορά που γράφουν ένα κείμενο. Η
παρατήρηση αυτή επισημάνθηκε από τους επόμενους εκπαιδευτικούς της τάξης, οι οποίοι
ανέφεραν ότι οι μαθητές ακόμα χρησιμοποιούν το ΔΕΚΑ πριν παραδώσουν το γραπτό τους.
Μέσα από την όλη διαδικασία της παρουσίασης στους γονείς αλλά και σε εκπροσώπους
της τοπικής κοινωνίας παρατηρήσαμε θετική αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά των
μαθητών. Η ανάγκη επεξήγησης της λειτουργίας των ρομπότ στον κοινωνικό τους περίγυρο
(συμμαθητές, γονείς, δάσκαλοι) οδήγησε στην ανάπτυξη λεξιλογίου και γενικότερων
δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενώ αύξησε την αυτοπεποίθηση όλων των μαθητών.
Η ιδέα των μαθητών να εμπλέξουν τους γονείς στο τέλος της ιστορίας τους, οδήγησε σε
μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, όλοι οι γονείς έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στον προγραμματισμό των ρομπότ και θέλησαν να μάθουν περισσότερα για
αυτό. Έτσι, από την απλή περιήγηση σε ζωγραφιές και κατασκευές των παιδιών, όπως
συνήθως γίνεται στο τέλος της χρονιάς, οι γονείς ενεπλάκησαν ενεργά και έδωσαν την
ευκαιρία στα παιδιά τους, να γίνουν για λίγο οι δάσκαλοί τους και να τους εξηγήσουν την
όλη διαδικασία που ακολούθησαν.
Τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Διαπιστώσαμε ότι η
ρομποτική πέρα από τις συνήθεις χρήσεις της στο σχολείο, μπορεί να συνδυαστεί και με
γλωσσικά μαθήματα με τη χρήση του κατάλληλου για την ηλικία των μαθητών πακέτου
ρομποτικής και λογισμικού. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι παρόλο που η διαδικασία
παραγωγής γραπτού λόγου θεωρείται δύσκολη από τους μαθητές, με την παράλληλη χρήση
ρομποτικών διατάξεων ως αφόρμηση, αποκτά παιγνιώδη χαρακτήρα και κεντρίζει το
ενδιαφέρον τους. Διαπιστώσαμε, επίσης, και αρκετή βελτίωση στην δομή και την ακρίβεια

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

613

στον προφορικό τους λόγο, γεγονός που θεωρούμε ότι οφείλεται στην διαδικασία της
φωναχτής σκέψης που απαιτούνταν για να εξηγήσουν τη διαδικασία προγραμματισμού στο
scratch.
Επιπλέον, κατά τη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιαγράμματος, αρκετοί μαθητές
αποτύπωναν με περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια την δομή της ιστορίας σε αυτό, σε
σχέση με αντίστοιχη εργασία που είχε λάβει χώρα στην τάξη, πριν την διδακτική
παρέμβαση. Θεωρούμε ότι η βελτίωση αυτή μπορεί να οφείλεται στην ενασχόληση με τον
προγραμματισμό και τη ρομποτική, αλλά πιστεύουμε ότι απαιτείται ενδελεχής έρευνα προς
αυτή την κατεύθυνση, σε μεγάλο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, για να εξαχθούν σαφή
και ασφαλή συμπεράσματα.
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Περίληψη
Στη συγκεκριμένη έρευνα, επιδιώκουμε να εξετάσουμε κατά πόσο διάχυτες μουσικές διεπαφές μπορούν
μέσα στο σχολικό περιβάλλον μιας τάξης να επιτρέψουν στους μαθητές, σε περιορισμένο χρόνο, να
δημιουργήσουν ένα αυτοσχέδιο μουσικό προϊόν, κατανοώντας παράλληλα βασικές μουσικές έννοιες.
Προτείνουμε το πλαίσιο ImproviSchool που αποτελείται από: α) τέσσερις ομάδες διάχυτων διεπαφών
(μελωδίας, κρουστών, ελέγχου έντασης, απομιμήσεων οργάνων) με τις οποίες οι μαθητές παράγουν
μουσική β) μια ιστορία την οποία καλούνται να δραματοποιήσουν και να επενδύσουν μουσικά, με
τελικό σκοπό τη δημιουργία μιας βιωματικής μουσικής παράστασης. Το πλαίσιο ImproviSchool
εφαρμόστηκε σε δυο τάξεις της Δ’ Δημοτικού σε δυο συνεδρίες των 2 σχολικών ωρών. Οι μαθητές
ενθουσιάστηκαν με το μουσικό τους δημιούργημα, βρήκαν τις «μουσικές εικόνες» (διεπαφές) εύχρηστες,
ελκυστικές, εκφραστικές και ευχάριστες, κατορθώνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να
δημιουργήσουν τις δικές τους συνθέσεις, ερχόμενοι παράλληλα σε επαφή και κατανοώντας βασικές
μουσικές έννοιες. Οι διάχυτες μουσικές διεπαφές φαίνεται ότι μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο
εκμάθησης της μουσικής μέσα στη σχολική αίθουσα.
Λέξεις κλειδιά: ubiquitous music, διάχυτες διεπαφές, tangible interaction, εκμάθηση μουσικής, metainstruments

Εισαγωγή
Από την εποχή του Froebel και των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που ονομάζονται ως
«Δώρα» (Gifts)(Stiny, 1980), ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη χρήση απτών αντικειμένων ως
μέσο για τη εμπλοκή των παιδιών σε μια ενεργητική αναζήτηση και εξερεύνηση
αφηρημένων εννοιών. Η διδακτική αυτή προσέγγιση στηρίζεται και από την
εποικοδομητική (constructivist) θεωρία μάθησης του Piaget (Bodner, 1986), η οποία
υποστηρίζει την ιδέα της κατασκευής της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά μέσω της
αλληλεπίδρασής τους με φυσικά αντικείμενα. O S. Papert (Harel & Papert, 1991) στη θεωρία
του εξάλλου, δίνει έμφαση στην παροχή στα παιδιά τεχνολογιών με τις οποίες γίνονται
δημιουργοί, παρά στην συμμετοχή τους σε προκατασκευασμένες εμπειρίες και την απλή
απορρόφηση γεγονότων παρεχόμενων από έναν υπολογιστή.
Οι απτές διεπαφές (tangible interfaces) αποτελούν ένα πρόσφατο πεδίο έρευνας στον
τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, πολλά υποσχόμενο ιδιαίτερα σε ότι
αφορά την εκμάθηση μουσικής από παιδιά. Οι απτές διεπαφές έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν μια φυσική και άμεση μορφή αλληλεπίδρασης, προσιτή στους μαθητευόμενους,
να προωθήσουν την ενεργητική συμμετοχή τους, παρέχοντας παράλληλα συμπαγείς
απεικονίσεις αφηρημένων εννοιών, καθώς και τη δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας (Antle
& Wise, 2013). Πρόσφατες έρευνες στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή
(HCI) καταδεικνύουν τη χρησιμότητα των απτών διεπαφών στη μουσική εκπαίδευση και
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 615-627, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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πιο συγκεκριμένα στην εκτέλεση μουσικής, όπως επίσης και στην εκμάθηση μουσικών
εννοιών από παιδιά (Marshall, 2007; Price et al, 2003; Resnick et al., 1998; Zuckerman et al.,
2005). Για παράδειγμα, οι Antle et al. (2008) και Bakker et al. (2011) διερεύνησαν τα
πλεονεκτήματα της χρήσης αλληλεπιδραστικών μεταφορών (βασισμένων σε οπτικά
σχήματα) στην εκμάθηση αφηρημένων εννοιών σχετικών με τον ήχο. Διαπίστωσαν ότι η
αξιοποίηση των σχηματικών δομών στο συνδυασμό των ενεργειών εισόδου με τις
αναπαραστάσεις εξόδου, προσέφερε οφέλη τόσο στην απόδοση όσο και στην προτίμηση των
συμμετεχόντων.
Η ανασκόπηση των διαφόρων συστημάτων μουσικής δημιουργίας και μάθησης
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ όμως στα περισσότερα αντίστοιχα συστήματα
διατυπώνονται κάποιοι εκπαιδευτικοί στόχοι, η χρήση τους είναι συνήθως αποσπασματική,
η αξιολόγησή τους εστιάζεται κυρίως στην ικανοποίηση των χρηστών και όχι σε
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους ενώ πραγματοποιείται συνήθως σε μη τυπικά
περιβάλλοντα μάθησης, και τέλος η αξιοποίησή τους στο σχολικό περιβάλλον της τάξης
είναι μάλλον ανέφικτη. Στη συγκεκριμένη έρευνα προτείνεται ένα σύνολο διάχυτων
μουσικών διεπαφών και παράλληλα ένα διδακτικό πλαίσιο χρήσης, έτσι ώστε οι μαθητές
στις συνθήκες μιας σχολικής τάξης και σε σύντομο χρονικό διάστημα να διερευνήσουν τις
μουσικές διεπαφές, να διασκεδάσουν από τη χρήση τους, να εξοικειωθούν με συγκεκριμένες
έννοιες μουσικής, να επενδύσουν μουσικά και να δραματοποιήσουν μια ιστορία.

Σχετικές Έρευνες
Η μελέτη της βιβλιογραφίας προσφέρει μια πλούσια συλλογή ερευνών οι οποίες
χρησιμοποιούν απτές διεπαφές για τη δημιουργία, αναπαραγωγή και εκμάθηση της
μουσικής. Πολλές από αυτές χρησιμοποιούν την κίνηση του σώματος, ως μέσο
αλληλεπίδρασης με το σύστημα, τόσο για εκπαιδευτικούς σχετικούς με την κατανόηση του
ρυθμού και του ήχου π.χ. BodyBeats (Zigelbaum et al., 2006), SmallLab (Birchfield et al.,
2006), όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς π.χ. Transition Soundings (Birchfield et al., 2006).
Στο σύστημα BodyBeats (Zigelbaum et al., 2006) χρησιμοποιείται ένα επαυξημένο
τραμπολίνο όπου ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δομημένο ή μη τρόπο
δημιουργίας ρυθμικών μοτίβων πηδώντας πάνω σε αυτό, ένα σεντόνι με τη χρήση push
pads για την αναπαραγωγή loop ήχων μέσω της συνεργασίας των χρηστών, καθώς και ένα
σύστημα φορετών αισθητήρων για την αντιστοίχιση των κινήσεων του σώματος με
ακολουθίες ήχων. Το σύστημα στοχεύει σε έναν τρόπο εκμάθησης μουσικής και μοτίβων
μέσω της χρήσης του σώματος. Το σύστημα Transition Soundings (Birchfield et al., 2006) έχει
πιο ψυχαγωγικό στόχο, χρησιμοποιώντας μια δυναμική αλληλεπιδραστική και
περιβαλλοντικά ευαίσθητη εγκατάσταση ήχου για την ανίχνευση κινήσεων του σώματος και
την ενεργοποίηση διαφόρων διαδοχών και συνδυασμών ήχων, χωρίς κάποιο διδακτικό
στόχο.
Συστήματα όπως το muSurface (Waranusast et al., 2013) και AudioD-Touch (Costanza et
al., 2003), βασίζονται στην προσομοίωση ενός sequencer πάνω στον οποίο τα παιδιά,
τοποθετώντας αντικείμενα, μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνδεση μεταξύ του τρόπου
απεικόνισης της μουσικής σε ένα πεντάγραμμο και των ήχων που αντιπροσωπεύει. Στο
MuSurface (Waranusast et al., 2013) χρησιμοποιούνται αντικείμενα που αντιστοιχούν σε
διάφορες αξίες για τη δημιουργία μουσικών φράσεων, με στόχο την εκμάθηση της μουσικής
σημειογραφίας από παιδιά με αλληλεπιδραστικό τρόπο. Το AudioD-Touch(Costanza et al.,
2003) χρησιμοποιεί μια απλή κάμερα και προσαρμοζόμενα τετραγωνικά αντικείμενα για
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την παροχή μιας αλληλεπιδραστικής επαφής με σκοπό τη συνεργατική σύνθεση, όπως
επίσης και την κατανόηση του μουσικού πενταγράμμου.
Συστήματα όπως το Jam-O-Drum (Blaine & Perkis, 2000) και Jam-O-World (Blaine &
Forlines, 2002), απαιτούν τη συνεργατική αλληλεπίδραση πολλών χρηστών για την επίτευξη
της μουσικής σύνθεσης ή αναπαραγωγής. Συστήματα όπως το NoteCubes (Diao et al., 2010)
και το MTAM (Bean et al., 2008) προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη μεταφορά της έννοιας
του χτισίματος για τη δημιουργία μελωδικών φράσεων από παιδιά. Το NoteCubes (Diao et
al., 2010) χρησιμοποιεί αλληλεπιδραστικούς κύβους παρακινώντας τα παιδιά να
δημιουργήσουν διάφορους ρυθμούς και μελωδίες εξερευνώντας διαφορετικές χωρικές
διατάξεις των κύβων. Στο MTAM (Bean et al., 2008), για τη δημιουργία μουσικών
συνθέσεων, τα παιδιά χτίζουν συνεργατικά έναν πύργο και κατόπιν εκτελούν τις συνθέσεις
τους ρίχνοντας βόλους μέσα στον πύργο. Καθώς οι βόλοι κινούνται μέσα στον πύργο, τα
παιδιά μπορούν να αλληλεπιδρούν με αυτούς, αυτοσχεδιάζοντας και τροποποιώντας τις
μουσικές συνθέσεις τους.
Το σύστημα Mobile Music Museum (Jorgensen et al., 2015) καθώς και το Play Sound
Ground (Clair & Leitman, 2009), βασίζονται σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο χρήσης για τη
σύνθεση και αναπαραγωγή μουσικών ήχων. Το Play Sound Ground (Clair & Leitman, 2009),
αποτελεί ένα μετασχηματισμό των κατασκευών μιας παιδικής χαράς (κούνιες, τραμπάλα
κτλ), από τον κλασικό σκοπό τους σε ένα σύστημα συλλογικής και αλληλεπιδραστικής
μουσικής εκτέλεσης, εξοπλίζοντάς τα με αισθητήρες οι οποίοι μεταφράζουν τις φυσικές
κινήσεις στην παιδική χαρά σε μια ποικιλία μουσικών αντιστοιχίσεων. Στο σύστημα Mobile
Music Museum (Jorgensen et al., 2015) τα παιδιά, χρησιμοποιώντας tablets, συμμετέχουν σε
ένα «κυνήγι θησαυρού» όπου θα πρέπει να αναγνωρίσουν μουσικά όργανα (κόντρα
μπάσο, βιόλα και πιάνο) ακούγοντας δείγματα ήχων. Στόχος του συστήματος είναι η
ανάπτυξη στα παιδιά της δυνατότητας αναγνώρισης των μουσικών οργάνων, καθώς και της
γνωριμίας τους με τις βασικές τεχνικές εκτέλεσής τους, μέσω ενός παιγνιώδους πλαισίου
χρήσης.
Από τα προηγούμενα συστήματα που αναφέρθηκαν, μόνο στα Mobile Music Museum
(Jorgensen et al., 2015) και MTAM (Bean et al., 2008) έχουν πραγματοποιηθεί αναλυτικές
αξιολογήσεις, ενώ τα SmallLab (Birchfield et al., 2006), NoteCubes (Diao et al., 2010) και
Transition Soundings (Birchfield et al., 2006) έχουν εξεταστεί μόνο με άτυπες αξιολογήσεις.
Η επικέντρωση των αξιολογήσεων είναι συνήθως στο επίπεδο της ευχαρίστησης των
χρηστών ενώ κανένα από τα παραπάνω συστήματα δεν εφαρμόστηκε στο πλαίσιο μιας
σχολικής τάξης.

Στόχος του πλαισίου ImproviSchool
Από την βιβλιογραφική επισκόπηση, διαπιστώνεται έλλειψη συστημάτων με οργανωμένες
διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μαθησιακούς στόχους, τα οποία να
περιλαμβάνουν επίσης διεπαφές οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν και να
λειτουργήσουν στις πραγματικές συνθήκες μιας σχολικής μουσικής τάξης, οδηγώντας τους
μαθητές σε ένα ολοκληρωμένο μουσικό αποτέλεσμα.
Στη συγκεκριμένη έρευνα, προτείνουμε το πλαίσιο ImproviSchool και επιδιώκουμε να
εξετάσουμε κατά πόσο οι διάχυτες διεπαφές μπορούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον μιας
τάξης να επιτρέψουν στους μαθητές, σε περιορισμένο χρόνο, να δημιουργήσουν ένα
αυτοσχέδιο μουσικό προϊόν ερχόμενοι παράλληλα σε επαφή και κατανοώντας βασικές
μουσικές έννοιες (αναγνώριση οργάνων, ρυθμός, τονικό ύψος, ένταση, αξίες, ύφος
εκτέλεσης). Το πλαίσιο ImproviSchool αποτελείται από 2 στοιχεία: α) τέσσερις ομάδες
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διάχυτων διεπαφών (μελωδίας, κρουστών, ελέγχου έντασης και απομιμήσεων οργάνων) με
τις οποίες οι μαθητές παράγουν μουσική β) μια ιστορία την οποία οι μαθητές καλούνται να
δραματοποιήσουν και για την οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν μια μουσική επένδυση,
με τελικό σκοπό τη δημιουργία μιας βιωματικής μουσικής παράστασης.
Στόχος του πλαισίου ImproviSchool είναι να συμπιέσει το διάστημα που απαιτείται για
να δημιουργήσουν αρχάριοι στη μουσική μαθητές ένα πρωτότυπο μουσικό προϊόν. Η
διαδικασία του αυτοσχεδιασμού, η ομαδοσυνεργατική μουσική σκέψη και η μουσική
παράσταση θεωρούμε ότι θα τους τροφοδοτήσει με ευχαρίστηση και ικανοποίηση και θα
δημιουργήσει έτσι μια ελκυστική εικόνα για τη μουσική και τους τρόπους εκμάθησής της.

Το πλαίσιο ImproviSchool
To πλαίσιο ImproviSchool αποτελείται από δύο βασικά συστατικά στοιχεία: αυτό των
χειροπιαστών μουσικών διεπαφών και αυτό του πλαισίου της δραστηριότητας.

Διεπαφές
Οι ομάδες μουσικών χειροπιαστών διεπαφών του συστήματος δημιουργήθηκαν για να
καλυφθούν οι παρακάτω μαθησιακοί στόχοι:

Αναγνώριση μουσικών οργάνων και οικογενειών

Ταύτιση με τα ονόματα των οργάνων

Γνωριμία με το διαφορετικό ύφος εκτέλεσης της μουσικής ανάλογα με τα
συναισθήματα που καλείται να εκφράσει

Συντονισμός ρυθμικών κινήσεων, κράτημα ρυθμού

Διαχείριση αξιών για δημιουργία ρυθμικών μοτίβων

Διαχείριση και κατανόηση του τονικού ύψους για δημιουργία μελωδικών μοτίβων

Διαχείριση του επιπέδου έντασης των μουσικών συνθέσεων

Μουσικός αυτοσχεδιασμός

Αναγνώριση και αντιστοίχιση των ήχων μουσικών οργάνων και του
περιβάλλοντος με γεγονότα

Ανάπτυξη της αντίληψης, της ομαδικής συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων
μεταξύ των παιδιών με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου
Υπάρχουν 4 ειδών μουσικές διεπαφές, οι μελωδικές, οι διεπαφές των κρουστών, η
διεπαφή της έντασης και διεπαφές που σχετίζονται με την ιστορία. Η βασική ιδέα για τη
δημιουργία των μελωδικών διεπαφών αφορούσε τη χρήση εικόνων (Σχήμα 1). H
δημιουργία και επιλογή των εικόνων (πεντάγραμμο, σβούρα, λουλούδι, δάκρυα, αστέρι,
σκάλα, πιάνο) έγινε με γνώμονα την αφηρημένη αλλά και διαισθητική και μεταφορική
απεικόνιση των διαφόρων μουσικών εννοιών με τις οποίες οι μαθητές έπρεπε να έρθουν σε
επαφή αλλά και να χρησιμοποιήσουν στις συνθέσεις τους. Οι εικόνες αυτές παρέχουν μια
εναλλακτική απεικόνιση των μουσικών εννοιών, εύκολα κατανοητή από τους μαθητές, πέρα
από τις συνηθισμένες απεικονίσεις αλλά και σημειογραφίες (νότες, πεντάγραμμο) που έχουν
καθιερωθεί. Σε κάθε εικόνα (με κατάλληλη διάταξη των νοτών) δημιουργήθηκαν σχήματα
μελωδιών, βασισμένα σε συγκεκριμένες κλίμακες (μείζονες, ελάσσονες, πεντατονικές,
χρωματικές) με στόχο την παροχή διαφόρων αρμονικών συνδέσεων και ηχοχρωμάτων τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μελωδικών συνθέσεων
διαφορετικού ύφους.
Για τη δημιουργία των διεπαφών των κρουστών χρησιμοποιήθηκαν 2 επιδαπέδια pads
που αναπαρήγαγαν προηχογραφημένους ήχους κρουστών και ρυθμικά μοτίβα ή φράσεις
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(Σχήμα 1). Το κάθε επιδαπέδιο pad περιείχε 4 επαφές, με το πρώτο να περιλαμβάνει ήχους
ταμπούρου και μπάσο τυμπάνου για τη δημιουργία ρυθμικών συνδυασμών και το δεύτερο
ατμοσφαιρικούς ήχους κρουστών. Επίσης αποφασίστηκε η χρήση ενός γιλέκου με
προσαρμοσμένες επαφές, για την εκτέλεση εξειδικευμένων ήχων κρουστών. Τέλος, η
διεπαφή της έντασης αφορά τον έλεγχο της γενικής έντασης του συστήματος.

Σχήμα 1. Οι μουσικές διεπαφές
Σύμφωνα με το πλαίσιο ImproviSchool, η σύνθεση των μουσικών αυτοσχεδιασμών των
παιδιών θα έπρεπε να οδηγηθεί μέσα από την προσπάθειά τους να επενδύσουν και να
δραματοποιήσουν ένα μουσικό παραμύθι. Οι ηθοποιοί της παράστασης όμως έπρεπε και
αυτοί να συμμετέχουν με μουσικό τρόπο στη δραματοποίηση. Για αυτό το λόγο
κατασκευάστηκαν απομιμήσεις οργάνων (με βάση τους χαρακτήρες του παραμυθιού) στις
οποίες τοποθετήθηκαν επαφές σε κατάλληλα σημεία ώστε η αναπαραγωγή του ήχου κάθε
οργάνου να ακολουθεί τις γενικές αρχές παραγωγής του ήχου στο αντίστοιχο πραγματικό
όργανο. Η τελική μορφή των οργάνων της παράστασης φαίνεται παρακάτω (Σχήμα 2):

Σχήμα 2. Οι διεπαφές των οργάνων της παράστασης
Το πλαίσιο Improvischool σχεδιάστηκε με γνώμονα την απλότητα, το χαμηλό κόστος,
καθώς και την ευκολία αναπαραγωγής του. Ως εκ τούτου, οι διεπαφές κατασκευάστηκαν
χρησιμοποιώντας 2 πλακέτες Makey Makey συνδεδεμένες και ελεγχόμενες από ένα φορητό
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υπολογιστή ο οποίος οποίο εκτελεί το Scratch 2. Μια τέτοια διάταξη μπορεί εύκολα να
αναπαραχθεί από καθηγητές αλλά και μαθητές. Παράλληλα, η χρήση των διεπαφών
συνδυάστηκε με την απεικόνιση αντίστοιχων εικόνων με τη χρήση προβολικού, με σκοπό
τον εμπλουτισμό της αισθητικής της εξόδου κατά τη διάρκεια της τελικής παράστασης των
μαθητών.

Η ιστορία
Η ιστορία που επιλέχθηκε ως βάση οργάνωσης της δημιουργικής δραστηριότητας βασίζεται
στο Μουσικό Παραμύθι του Γ. Κωνσταντινίδη (Κωνσταντινίδης, 2011). Δημιουργήσαμε μια
συνοπτική περιγραφή του παραμυθιού, έκτασης 700 περίπου λέξεων. Στη συγκεκριμένη
ιστορία γίνεται αρχικά μια παρουσίαση των μουσικών οργάνων, ενώ ακολουθεί η σκηνή
μιας πρόβας, όπου τα όργανα με το μαέστρο μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιο είναι
καλύτερο. Κατόπιν εμφανίζεται το πριόνι, ο εχθρός των οργάνων, το οποίο τα μαγεύει και
τα κάνει να μην ακούγονται σωστά. Η ιστορία συνεχίζεται με την είσοδο του ντετέκτιβ που
προσπαθεί να λύσει τα μάγια του πριονιού, προκαλώντας συναισθήματα λύπης και
απογοήτευσης, ενώ η λύση της ιστορίας έρχεται με το μετανιωμένο πριόνι το οποίο λύνει τα
μάγια και επαναφέρει τα όργανα όπως ήταν πριν, προκαλώντας συναισθήματα χαράς και
ανακούφισης.
Τόσο η φύση των διεπαφών, όσο και ο σκοπός τον οποίο καλούνται να επιτελέσουν
(δημιουργία και ανάκληση μουσικών φράσεων), επέβαλε τη δημιουργία κάποιας μορφής
νέας «παρτιτούρας» η οποία θα βοηθούσε τα παιδιά να αποτυπώσουν τις ιδέες και τις
συνθέσεις τους για την εκτέλεσή τους κατά τη διάρκεια της παράστασης. Για αυτό το λόγο
κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν καινούριες γραφικές «παρτιτούρες», οι οποίες βοηθούν
τους μαθητές τόσο στην αποτύπωση των μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων που σκέφτηκαν,
όσο και στο γενικότερο συντονισμό τους.

Μεθοδολογία
Δείγμα
Με σκοπό να αξιολογήσουμε του στόχους που τέθηκαν κατά τη σχεδίαση του συστήματος,
πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου σε μια αίθουσα ενός Δημόσιου
Δημοτικού Σχολείου, με τη συμμετοχή δύο τμημάτων της Δ΄ τάξης. Στο πείραμα
συμμετείχαν δυο τμήματα του σχολείου με 15 παιδιά το καθένα, εκ των οποίων 6 αγόρια
και 9 κορίτσια για το πρώτο τμήμα, και 7 αγόρια και 8 κορίτσια για το δεύτερο τμήμα. Από
το σύνολο των 15 μαθητών για κάθε τμήμα, 4 άτομα αποτέλεσαν την ομάδα μελωδίας και 4
άτομα την ομάδα κρουστών. Σε ένα μαθητή δόθηκε επίσης ο ρόλος του μαέστρουσυντονιστή των ομάδων, ο οποίος ανέλαβε και το χειρισμό της διεπαφής της γενικής
έντασης. Οι διεπαφές της μελωδίας μοιράστηκαν ανά δυο σε κάθε μαθητή, εκτός από τη
διεπαφή του πενταγράμμου την οποία, λόγω του μεγέθους της, ανέλαβε ένας μαθητής. Από
τους υπόλοιπους 6 μαθητές, οι 5 ανέλαβαν τους ρόλους των ηθοποιών της ιστορίας και ένας
το ρόλο του αφηγητή. Οι μαθητές που συμμετείχαν είχαν περιορισμένη εμπειρία στη
μουσική καθώς το πλαίσιο ImproviSchool αφορά κυρίως αρχάριους μαθητές.

Διαδικασία
Η 1η συνεδρία και για τα δύο τμήματα ξεκίνησε με μια γενική αναφορά για το σκοπό, τους
στόχους αλλά και τη διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος. Κατόπιν ακολούθησε η φάση
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εξοικείωσης των μαθητών με τις διεπαφές. Σε κάθε παιδί δόθηκε ένας χρόνος περίπου 3
λεπτών ώστε να πειραματιστεί με τη διεπαφή του και να συμπληρώσει ένα φύλλο
διερεύνησης της διεπαφής.
Ακολούθησε η φάση της σύνθεσης, η οποία ξεκίνησε παράλληλα με την πρόβα και τη
δραματοποίηση της ιστορίας. Οι μαθητές-ηθοποιοί απάγγελναν τους διαλόγους τους,
χρησιμοποιώντας παράλληλα και τις απομιμήσεις των μουσικών οργάνων με τους
προηχογραφημένους ήχους. Στα προκαθορισμένα από το σενάριο σημεία αυτοσχεδιασμών
(11 στο σύνολό τους), η ροή σταματούσε και δινόταν ο χρόνος τόσο στην ομάδα της
μελωδίας όσο και στην ομάδα των κρουστών, αρχικά να συσκεφθούν για να αποφασίσουν
ποιος θα παίξει και με ποια διεπαφή (ανάλογα και με το συναίσθημα που έπρεπε να
αποτυπωθεί) και κατόπιν να συνδιαμορφώσουν τις συνθέσεις τους.
Κατά την φάση της 2ης συνεδρίας, και στα δύο τμήματα έγινε μια επανάληψη των
φράσεων της ιστορίας που είχαν ήδη επεξεργαστεί τα παιδιά, ενώ ολοκληρώθηκε η
δημιουργία των συνθέσεων και για τις υπόλοιπες φράσεις του παραμυθιού. Ακολούθησε η
παράσταση, με την παρουσία θεατών αποτελούμενων από μαθητές και καθηγητές του
σχολείου (Σχήμα 4).
Όλες οι συνεδρίες έλαβαν χώρα στα πλαίσια των ωρών του μαθήματος της μουσικής.
Μετά το τέλος της παράστασης, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους μαθητές για 15΄,
ενώ κατόπιν εκτελέστηκε focus group για 15΄ (Σχήμα 3).

Σχήμα 3. Η εξέλιξη του Improvischool

Σχήμα 4. Οι μαθητές συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της παράστασης

Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με πολλαπλούς τρόπους, αλλά στη συγκεκριμένη έρευνα θα
εστιάσουμε στις απαντήσεις των μαθητών σε ένα μέρος ενός ερωτηματολογίου, το οποίο
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αποτελούνταν από 47 ερωτήσεις κλειστού τύπου διαβαθμισμένης πενταβάθμιας κλίμακας
(Likert). Οι άξονες που θα μας απασχολήσουν είναι 3:

την ευχρηστία με παραμέτρους την ευκολία χρήσης, την ικανοποίηση από τις διεπαφές,
την ικανοποίηση από τη σύνθεση και αναπαραγωγή του μουσικού παραμυθιού και την
ικανοποίηση από το αποτέλεσμα (Ενδεικτικές ερωτήσεις: Η χρήση των μουσικών εικόνων
μου άρεσε πολύ, Οι μουσικές εικόνες βοηθούν κάποιον που δε γνωρίζει μουσική να παίξει εύκολα
μουσική)

την εξοικείωση των μαθητών με τις μουσικές έννοιες (Ενδεικτικές ερωτήσεις:
Εξοικειώθηκα πολύ με το να αναγνωρίζω τα μουσικά όργανα και τις οικογένειές τους,)

τη συμβολή των φάσεων της διαδικασίας καθώς και των στοιχείων της διαδικασίας
(Ενδεικτικές ερωτήσεις: Σημειώστε το πόσο σας βοήθησαν τα παρακάτω στοιχεία στο τελικό
αποτέλεσμα)

Αποτελέσματα
Στάσεις απέναντι στο πλαίσιο ImproviSchool
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οι μαθητές βρήκαν τις «μουσικές εικόνες» εύκολες στο να
μάθουν να τις χρησιμοποιούν, εξοικειώθηκαν γρήγορα μαζί τους, ενώ δεν θεωρούν ότι οι
συγκεκριμένες διεπαφές τους κούρασαν κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Παράλληλα
σχημάτισαν θετική εντύπωση ως προς την αξία των διεπαφών στο να βοηθήσουν άτομα τα
οποία δεν έχουν γνώσεις μουσικής να παίξουν εύκολα μουσική.
Η ικανοποίηση των μαθητών εξάλλου δεν προήλθε μόνο από την χρήση των διεπαφών,
αλλά και από όλη την πορεία σύνθεσης και δραματοποίησης του παραμυθιού. Από τις
απαντήσεις διαπιστώνεται επίσης ότι τα παιδιά θα ήθελαν να συμμετέχουν και σε άλλες
αντίστοιχες δραστηριότητες, ενώ θα παρότρυναν και φίλους τους στο να συμμετέχουν σε
αυτές. Επιπρόσθετα, οι μαθητές αισθάνθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις συνθέσεις
που κατάφεραν να δημιουργήσουν, καθώς και από το συνολικό αποτέλεσμα της μουσικής
επένδυσης του παραμυθιού, θεωρώντας το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αξιολόγησαν το τελικό
αποτέλεσμα ως ανώτερο από τις προσδοκίες που είχαν αρχικά.
Συνεπώς το πλαίσιο ImproviSchool κατάφερε να ικανοποιήσει τους μαθητές τόσο σε
σχέση με τη συνολική εμπειρία σύνθεσης όσο και σε σχέση με το τελικό μουσικό αποτέλεσμα
που παρήγαγαν μόλις σε 2 δίωρα μαθήματα.
Πίνακας 1.Οι εντυπώσεις των μαθητών από το Improvischool
Παράγοντας
Ευκολία χρήσης

Ικανοποίηση από
τις διεπαφές

Ερωτήσεις

M.O.

T.A.

Οι μουσικές εικόνες που χρησιμοποίησα ήταν κουραστικές μετά από λίγη χρήση

1,83

1,147

Ήταν δύσκολο για εμένα να μάθω να χρησιμοποιώ τις μουσικές εικόνες

2,31

1,713

Η χρήση των μουσικών εικόνων μου άρεσε πολύ

4,73

0,640

Οι μουσικές εικόνες βοηθούν κάποιον που δε γνωρίζει μουσική να παίξει εύκολα

4,31

1,168

Θα ήθελα να συμμετάσχω στη μουσική επένδυση και άλλων ιστοριών

4,43

0,959

Θα πρότεινα σε φίλους μου να συμμετάσχουν σε μια παρόμοια διαδικασία

4,37

0,928

Η τελική ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να την παρακολουθήσει κάποιος

4,40

0,855

μουσική
Ικανοποίηση από
το Improvischool
Ικανοποίηση από
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Οι μουσικές εικόνες μου επέτρεψαν να δημιουργήσω δικές μου πρωτότυπες

4,11

0,974

1,80

1,095

μελωδίες
Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ κατώτερο από αυτό που περίμενα

Προσλαμβανόμενες γνώσεις
Οι μαθητές ισχυρίστηκαν ότι εξοικειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις περισσότερες από τις
έννοιες οι οποίες είχαν τεθεί ως μαθησιακοί στόχοι κατά τη σχεδίαση του συστήματος.
Μεγαλύτερος βαθμός εξοικείωσης εμφανίζεται στην αναγνώριση των μουσικών οργάνων
και οικογενειών, ένα από τα βασικά στοιχεία του αφηγήματος που χρησιμοποιήθηκε, καθώς
και στη διαχείριση του τονικού ύψους των νοτών και τη δημιουργία μελωδιών, κάτι
άλλωστε που αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια του πειράματος. Ο μικρότερος βαθμός εξοικείωσης εμφανίζεται στη μεταβολή της
έντασης του ήχου, γεγονός αναμενόμενο καθώς, όπως διαπιστώθηκε και από την
παρατήρηση, η διεπαφή μεταβολής της έντασης χρησιμοποιήθηκε περιορισμένα από τους
μαθητές.
Πίνακας 2.Εξοικείωση με έννοιες και πρόσληψη γνώσεων
Ερωτήσεις

M.O.

T.A.

Εξοικειώθηκα πολύ με το να αναγνωρίζω τα μουσικά όργανα και τις οικογένειές τους

4,31

1,039

Εξοικειώθηκα πολύ με το να χρησιμοποιώ νότες με διαφορετικό ύψος (χαμηλότερες ή ψηλότερες)

4,28

1,162

Εξοικειώθηκα πολύ με το να δημιουργώ δικές μου μελωδίες

4,28

0,960

Εξοικειώθηκα πολύ με το να συντονίζω τις κινήσεις μου και να κρατώ σταθερό ρυθμό

4,24

1,057

Εξοικειώθηκα πολύ με το να αλλάζω τον τρόπο που παίζω ανάλογα με το συναίσθημα που θέλω να

4,24

0,912

4,21

1,114

4,21

0,995

4,17

1,167

εκφράσω
Εξοικειώθηκα πολύ με το να χρησιμοποιώ διαφορετικές αξίες στις νότες (να παίζω πιο γρήγορα και
πιο αργά)
Οι Μουσικές Εικόνες με βοήθησαν πολύ στο να μάθω νέες έννοιες στη μουσική όπως και να
κατανοήσω καλύτερα γνώσεις που ήδη έχω
Εξοικειώθηκα πολύ με το να αλλάζω την ένταση του ήχου ανάλογα με την περίπτωση

Η πορεία της διαδικασίας
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5, το τελικό μουσικό προϊόν (παράσταση) ικανοποίησε σε πολύ
μεγάλο βαθμό τα παιδιά. Άρα η επιλογή της εκτέλεσης μιας τελικής παράστασης
διαδραμάτισε σημαντικό και ιδιαίτερα θετικό ρόλο στην συνολική μουσική εμπειρία των
μαθητών. Από την άλλη, οι μαθητές, παρά την απλότητα των διεπαφών, φάνηκαν να
δυσκολεύτηκαν κατά τις πρώτες φάσεις αυτοσχεδιασμών όπου και χρειάστηκε να βρουν
τρόπους να εκφραστούν και να γίνουν παραγωγικοί, ενώ σε επίπεδο γνώσεων φάνηκε να
προσλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων φάσεων.
Ταυτόχρονα η δημιουργικότητά τους σε αυτό το πρώτο κομμάτι της διαδικασίας παρέμεινε
υψηλή. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας και όσο προχωρούμε στις τελευταίες φάσεις, η
δυσκολία της σύνθεσης και έκφρασης φάνηκε να ξεπερνιέται, καθώς οι μαθητές άρχισαν να
αποκτούν ρυθμό, ενώ η πρόσληψη νέων εννοιών εμφανίζει κάμψη, δεδομένου ότι πλέον
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εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία και με τις έννοιες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή. Η κάμψη
της δημιουργικότητας που εμφανίζεται στην φάση της πρόβας εξάλλου, θεωρείται λογική
δεδομένου ότι σε αυτή τη φάση έγινε απλά αναπαραγωγή των συνθέσεων που είχαν
δημιουργηθεί από τους μαθητές.

Σχήμα 5. Αξιολόγηση διαδικασίας
Πίνακας 3. Στοιχεία βοήθειας
Στοιχεία Βοήθειας

M.O.

T.A.

Παραμύθι

4,79

0,412

Λειτουργία σε ομάδες

4,66

0,721

Παρτιτούρες

4,62

0,622

Συντονιστές καθηγητές

4,59

0,867

Πρόβα-Επανάληψη

4,52

0,785

Φύλλα εξοικείωσης

4,46

0,962

Υπομνήματα διεπαφών

4,28

1,066

Μαέστρος-Συντονιστής

4,10

1,205

Αξιολόγηση των στοιχείων του πλαισίου ImproviScool
Οι μαθητές θεώρησαν ως πιο σημαντικό στοιχείο βοήθειας στη διαδικασία το παραμύθι,
γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη προτίμηση των παιδιών στα αφηγήματα και
δικαιώνει την επιλογή μιας ιστορίας-παραμυθιού ως βάσης του πλαισίου δραστηριότητας.
Το γεγονός εξάλλου της προτίμησης των παιδιών να λειτουργούν ομαδικά
αντικατοπτρίζεται στον πίνακα, με το συγκεκριμένο στοιχείο να βρίσκεται στην αμέσως
επόμενη θέση. Η σημαντική θέση εξάλλου που κατέχουν οι παρτιτούρες ως στοιχείο
βοήθειας, καταδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων οπτικών αναπαραστάσεων για
τις διάχυτες μουσικές διεπαφές. Όπως διαπιστώθηκε και από την παρατήρηση κατά τη
διάρκεια του πειράματος, ο ρόλος του μαέστρου-συντονιστή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο στοιχείο εμφανίστηκε
τελευταίο στις προτιμήσεις των μαθητών.
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Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την άποψη του ειδικού καθηγητή:
«Η ιδέα της δραματοποίησης ενός μουσικού παραμυθιού του οποίου η μουσική επένδυση θα είναι
αυτοσχέδιες μελωδίες των ίδιων των παιδιών, οι ρόλοι με τους προηχογραφημένους ήχους και τα
βήματα εύρεσης μελωδιών και ρυθμών από τις ομάδες της μελωδίας και του ρυθμού αντίστοιχα
οδήγησαν σε μια τάξη δράσης, δημιουργίας, έκφρασης και χαράς. Υπήρχε η αίσθηση ότι παίζουμε ένα
παιχνίδι όπου ο μαέστρος-συντονιστής είναι ο αρχηγός, ο καθοδηγητής.»
Οι διεπαφές ενθουσίασαν τους μαθητές από την πρώτη στιγμή, διατηρώντας το
ενδιαφέρον τους αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας και τη δημιουργικότητά
τους σε υψηλό επίπεδο. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: "ήταν τέλειες", "φανταστικά", "μου άρεσαν
πολύ μόλις τις είδα".
Με βάση τα δεδομένα που συλλεχθήκαν, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής
συμπεράσματα για το σύστημά μας:

Η επιλογή ενός κεντρικού αφηγήματος ως βάση της διαδικασίας, όπως επίσης και η
δραματοποίησή του αποδείχθηκε σωστή, τονώνοντας το ενδιαφέρον των παιδιών
και δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα ώστε να δουλέψουν με κέφι και με όρεξη
φτάνοντας σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το αφήγημα λειτούργησε ως μια
πλατφόρμα συντονισμού των 15 μαθητών που έπαιζαν ταυτόχρονα διαφορετικούς
ρόλους. Παράλληλα η λειτουργία των μαθητών σε ομάδες τους βοήθησε στο να
ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες και να φτάσουν πιο εύκολα στον τελικό στόχο.
Άλλωστε το πλαίσιο ImproviSchool απαιτεί τη διαρκή συνεργασία μέσα στις
ομάδες και μεταξύ των ομάδων τόσο για τη σύνθεση του μουσικού προϊόντος όσο
και για την παρουσίασή του.

Η σχεδιαστική προσέγγιση των διεπαφών του συστήματος αποδείχτηκε επιτυχής,
καθώς η ευκολία χρήσης τους και η ικανοποίηση που προσέδωσαν στους μαθητές
τους βοήθησε να φτάσουν πιο εύκολα σε ένα καλό και ανώτερο ακουστικά (σε
σχέση με τα συνήθη μουσικά όργανα μιας σχολικής τάξης) τελικό αποτέλεσμα μέσα
σε λίγο χρόνο.

Η ίδια η διαδικασία αλλά και οι φάσεις που επιλέχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι
λειτούργησαν θετικά για τους μαθητές καθώς τους διευκόλυναν τόσο για να
φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα ανώτερο των προσδοκιών τους, όσο και στο να μάθουν
νέες έννοιες και να αισθανθούν δημιουργικοί. Ιδιαίτερα η φάση της παράστασης
τους ενθουσίασε, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πολύ
σημαντική αυτή φάση της απόδοσης της μουσικής δημιουργίας.

Ο κρίσιμος τομέας της πρόσληψης γνώσεων φαίνεται ότι επιτεύχθηκε, καθώς οι
μαθητές αισθάνθηκαν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με όλες σχεδόν τις έννοιες οι
οποίες είχαν τεθεί ως μαθησιακοί στόχοι κατά τη φάση της σχεδίασης του
συστήματος.
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η έρευνά μας δείχνει ότι τα διάχυτα μουσικά συστήματα με το
κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο μπορούν να καταφέρουν, μέσα στα περιορισμένα χρονικά
όρια των μαθημάτων του σχολείου, να βοηθήσουν τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με
βασικές μουσικές έννοιες, να τις κατανοήσουν, καθώς και να δημιουργήσουν δικά τους
αυθεντικά μουσικά προϊόντα, κάτι το οποίο είναι αδύνατο να συμβεί με τη χρήση των
συνηθισμένων μουσικών οργάνων μιας σχολικής τάξης.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο
Σχολικό Βιβλίο για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Παναγοπούλου Παρασκευή, Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
ppanagopoulou@uth.gr, karagian@uth.gr
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Περίληψη
Η εργασία αυτή μελετά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ενός διαδραστικού βιβλίου
επαυξημένης πραγματικότητας για προέφηβους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το σχολικό βιβλίο
λογοτεχνικών κειμένων ενισχύεται με την επαύξησή του με ψηφιακά στοιχεία που προβάλλονται μέσω
μιας κινητής συσκευής, με σκοπό να παρέχει στους μαθητές μια ελκυστική μαθησιακή εμπειρία και να
προωθήσει την εμπλοκή τους στο μάθημα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική μάθηση. Το
βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού
στη μάθηση. Μέσα από μια ποιοτική ερευνητική μελέτη περίπτωσης διερευνάται η χρήση αυτού του
βιβλίου στο Τμήμα Ένταξης ενός δημοτικού σχολείου σε σχέση με την εμπλοκή των μαθητών και την
αποδοχή των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της μελέτης προέρχονται από τις παρατηρήσεις των
μαθητών κατά την αλληλεπίδρασή τους με το βιβλίο και ακολουθούνται από ημιδομημένες
συνεντεύξεις με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καταλήγοντας πως το βιβλίο επαυξημένης
πραγματικότητας αποτελεί ένα αναδυόμενο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την
εμπλοκή και τον ενθουσιασμό των μαθητών για τη μάθηση.
Λέξεις κλειδιά: επαυξημένη πραγματικότητα, σχολικό βιβλίο, κινητή συσκευή, μαθησιακές δυσκολίες,
προέφηβοι μαθητές

Εισαγωγή
Οι μαθητές έχουν πλέον αλλάξει, «ψηφιακοί γηγενείς» (“digital natives”) ονομάζονται από
τον Prensky (2002), γιατί έχουν γεννηθεί στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Επομένως,
χρειάζονται δυναμικότερα περιβάλλοντα μάθησης. Οι Carmigniani & Furht (2011) όρισαν
την επαυξημένη πραγματικότητα (ΕΠ) ή augmented reality (AR) σαν μια άμεση ή έμμεση
προβολή σε πραγματικό χρόνο του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο ενισχύεται με την
προσθήκη ψηφιακών πληροφοριών που δημιουργούνται από έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας εμπλουτίζει τις ανθρώπινες
αισθήσεις και αναμιγνύει το πραγματικό και το εικονικό περιβάλλον, οδηγώντας σε ένα
νέο, πιο πλούσιο σε πληροφορίες και ερεθίσματα περιβάλλον, όπου ο χρήστης μπορεί να
αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο (Dunser & Hornecker, 2007).
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και ερευνητών έχουν προσελκύσει τα
βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας (βιβλία ΕΠ), τα οποία είναι σαν τα κοινά βιβλία, με
την εξαίρεση ότι οι σελίδες τους περιέχουν επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο μπορεί
να γίνει ορατό μέσα από την κάμερα μιας συσκευής (Η/Υ, tablet, smartphone, ειδικά
γυαλιά). Παρέχουν, έτσι, έναν ενδιαφέροντα τρόπο συνδυασμού του φυσικού και ψηφιακού
κόσμου, δεδομένου ότι μπορούν να προβάλουν ελκυστικό ψηφιακό υλικό (3D models,
animation, βίντεο, ήχο) ως ενίσχυση του παραδοσιακού βιβλίου, ενθαρρύνοντας τη
φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ενασχόλησή των χρηστών με το διάβασμα. Επίσης,
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 629-641, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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πρόκειται για έναν ανέξοδο τρόπο παρουσίασης της ΕΠ στην τάξη, καθώς δεν απαιτούνται
αλλαγές στο σχολικό βιβλίο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές, με τη χρήση μιας απλής
κινητής συσκευής, μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις με έναν πιο διαδραστικό και
διασκεδαστικό τρόπο (Tomi & Rambli, 2013). Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη προσφέρει
κινητές συσκευές (mobile devices), όπως tablets και smartphones, οι οποίες διαθέτουν τα
χαρακτηριστικά (πχ οθόνη, κάμερα) που απαιτούνται για τα βιβλία ΕΠ (Lim & Park, 2011).
Επίσης, είναι φθηνότερες σε σχέση με τους υπολογιστές, μπορούν να μεταφερθούν εύκολα,
δίνουν την ευκαιρία για πανταχού παρούσα (διάχυτη) μάθηση, ενώ διευκολύνουν τα άτομα
με αναπηρίες (Savill-Smith & Kent, 2003).
Ακόμη πιο δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης, πολυαισθητηριακά και πλούσια σε
ερεθίσματα, χρειάζονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Panteliadou, 2011). Σύμφωνα
με έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό «μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) είναι ένας γενικός όρος που
αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνεται με σημαντικές δυσκολίες στην
απόκτηση και χρήση της ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών
ικανοτήτων» (Hammil και συν., 1981: 336-342). Η ραγδαία αύξηση των μαθητών με
διαφορετικές και ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία απαιτεί νέες εκπαιδευτικές
πρακτικές και διαφοροποιημένα περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία απαιτούν Καθολικό
Σχεδιασμό για τη Μάθηση (ΚΣΜ), δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο αρχών για την
ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων που ανταποκρίνονται στις ατομικές
διαφορές μάθησης. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί η χρήση της ΕΠ και των κινητών
συσκευών κάτω από το πρίσμα του ΚΣΜ (McMahon, 2014). Αν και οι βασικές αρχές του
ΚΣΜ δεν αναφέρουν την τεχνολογία (CAST, 2011), ωστόσο, οι McMahon & Walker (2014)
(McMahon, 2014), υποστηρίζουν ότι οι κινητές συσκευές, ενσωματώνουν τις αρχές του ΚΣΜ.

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας θεωρείται μια σχετικά νέα τεχνολογία και
η ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Οι Sheldon & Hedley
(2002) διερεύνησαν τη χρήση της ΕΠ ως εργαλείο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διδασκαλία θεμάτων που οι
μαθητές δεν μπορούσαν να βιώσουν και να κατανοήσουν πλήρως λόγω των περιορισμών
του πραγματικού κόσμου (Kerawalla και συν., 2006). Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, η
εκπαιδευτική αξία της ΕΠ δεν βασίζεται μόνο στη χρήση των τεχνολογιών, αλλά κυρίως
σχετίζεται με το πώς σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και ενσωματώνεται σε τυπικά και άτυπα
περιβάλλοντα μάθησης (Wu, Wen-Yu, Chang & Liang, 2013). Οι Tomi & Rambli (2013)
ανέπτυξαν μια κινητή εφαρμογή ΕΠ για παιδιά προσχολικής ηλικίας για τη διδασκαλία
των αριθμών χρησιμοποιώντας μια παλιά ιστορία, “The Thirsty Crow”. Το κλασικό βιβλίο
επαυξήθηκε με 3D εικόνες και ήχους, με τη χρήση μιας κινητής συσκευής. Η μελέτη έδειξε ότι
η χρήση του επαυξημένου περιεχομένου μετέτρεψε την όλη διαδικασία σε μια διαδραστική,
χαρούμενη και δημιουργική εμπειρία μάθησης (Tomi & Rambli, 2013). Μια άλλη
ενδιαφέρουσα έρευνα μιας ισπανικής ομάδας μελέτησε τη δυνατότητα της διδασκαλίας της
ανθρώπινης ιστορίας με την επαυξημένη πραγματικότητα. Η όλη προσέγγιση βασίστηκε στη
χρήση της ΕΠ για τη βελτίωση της κατανόησης των ιστορικών γεγονότων και ονομαζόταν
REENACT. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως «εξαιρετικά καλά», δεδομένου ότι οι
συμμετέχοντες ήταν σε θέση να θυμηθούν και κυρίως να κατανοήσουν περισσότερο τις
πτυχές των ιστορικών γεγονότων. Η ΕΠ παρείχε νέες εμπειρίες που θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν στα περισσότερα μαθήματα του σχολείου (Blanco-Fernández και συν., 2014).
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Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλές εργασίες που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Bacca και συν., 2014). Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές
έχουν διερευνήσει τις πολυτροπικές δυνατότητες των εφαρμογών ΕΠ για τα άτομα με
αισθητηριακές, σωματικές ή νοητικές αναπηρίες. Οι Abas & Zaman (2011), πρότειναν τον
σχεδιασμό ενός βιβλίου ΕΠ για φοιτητές με ειδικές ανάγκες, με τη χρήση κειμένου, ήχου, και
3D περιεχομένου που συμπληρώνουν το κείμενο. Μια άλλη σημαντική μελέτη διεξήχθη από
τους Saforrudin, Zaman & Ahmad (2011), οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη δυνατότητα των
εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια επαυξημένης πραγματικότητας.
Ευρήματα έδειξαν ότι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την επιθυμία να
αναπτύξουν εφαρμογές ΕΠ, δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες για αυτό, με αποτέλεσμα να
περιορίζονται στη χρήση έτοιμων εφαρμογών με προκαθορισμένες επιλογές, γιατί παρόλο
που υπάρχουν ερευνητικές μελέτες για τον σχεδιασμό βιβλίων επαυξημένης
πραγματικότητας, αυτές χρησιμοποιούν πλατφόρμες που απαιτούν υψηλό επίπεδο
τεχνικών δεξιοτήτων (π.χ. Zhou & Zang, 2014).

Στόχος Έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη
χρήση ενός επαυξημένου σχολικού βιβλίου λογοτεχνικών κειμένων για τους μαθητές με ΜΔ
μέσω ενός tablet, προκειμένου να εφαρμόσει μια νέα εναλλακτική διδακτική προσέγγιση,
που μπορεί να προωθήσει την εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.
Παράλληλα, φιλοδοξεί να διευρύνει τις γνώσεις μας σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών
και ΕΠ από προέφηβους μαθητές με ΜΔ. Έτσι, προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά
ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα: Μπορεί η χρήση ενός
σχολικού βιβλίου ΕΠ να έχει επίδραση: (1) στην εμπλοκή των συγκεκριμένων μαθητών με
ΜΔ στο μάθημα και (2) στη στάση τους απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία που
πραγματοποιείται;
Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι.
Η Εμπλοκή αφορά στην έντονη συμμετοχή σε δραστηριότητες και θεωρείται ότι είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική μάθηση (“deep learning”). Τα παιδιά με υψηλό
επίπεδο εμπλοκής είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένα στη δραστηριότητά τους. Δείχνουν
ενδιαφέρον, κινητοποίηση, ακόμη και ενθουσιασμό. Οι χειρονομίες και η στάση τους
δείχνουν έντονη πνευματική δραστηριότητα (Leavers, 2005). Ο Αριστοτέλης, πριν από 2.300
χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, πάνω απ 'όλα, οι άνθρωποι αναζητούν την
προσωπική ευτυχία και χαρά (Chen, 2007). H διασκέδαση είναι η κύρια αιτία που μας κάνει
να επιστρέφουμε σε μια δραστηριότητα, με αποτέλεσμα όσο περισσότερο συμμετέχουμε τόσο
καλύτεροι να γινόμαστε (Prensky, 2002). Έτσι, 3D προβολές και διαδραστικές εμπειρίες
σχεδιάστηκαν για το επαυξημένο σχολικό βιβλίο, με στόχο να αυξήσουν την κινητοποίηση
για μάθηση (Yuen et al, 2011). Επιπλέον, έγινε χρήση της ψηφιακής αφήγησης (digital
stοrytelling), η οποία είναι η σύγχρονη έκφραση της αφήγησης. Η δύναμή της προέρχεται
από την ανάμειξη εικόνων, μουσικής, αφήγησης και ήχου μαζί, δίνοντας έτσι βαθύτερη
διάσταση και ζωηρότερο χρώμα σε χαρακτήρες και καταστάσεις. Στην πραγματικότητα,
πολλά επαυξημένα βιβλία χρησιμοποιούν την ψηφιακή αφήγηση, εμπλουτισμένη με
πρόσθετα στοιχεία της τεχνολογίας της ΕΠ (π.χ. Saso, Iguchi & Inakage, 2003). Οι Abas &
Zaman (2010) χρησιμοποιούν τον όρο Αφήγηση Επαυξημένης Πραγματικότητας
(Augmented Reality Storytelling). Η χρήση της αφήγησης ΕΠ αναμένεται να αυξήσει την
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εμπλοκή των χρηστών και να βοηθήσει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να παραμείνουν πιο
ενεργοί και να συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (Abas & Zaman, 2010).
Η καινοτομία της μελέτης έγκειται πρώτον στο γεγονός πως όχι μόνο προτείνει ένα
λογισμικό για τον σχεδιασμό του βιβλίου αλλά και ένα θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού,
προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν μόνοι τους
εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις
συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους, μια αναγκαιότητα η οποία τονίστηκε από τους
Saforrudin και συν. (2011). Δεύτερον, δεν υπάρχουν πολλές εργασίες για τους μαθητές με
ειδικές ανάγκες πρόσβασης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρόλο που οι πολυτροπικές
δυνατότητες των εφαρμογών ΕΠ αποτελούν μια καλή επιλογή για την αντιμετώπιση των
ειδικών αναγκών τους (Bacca et al., 2014 ). Τρίτον, η έρευνα στον τομέα της ΕΠ αφορά ως
επί το πλείστον τον τομέα της τεχνολογίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανάγκες και η
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών παραμένουν ανεξερεύνητες (Lim &
Park, 2011), ενώ η ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στην επαύξηση ενός σχολικού
βιβλίου είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Μεθοδολογία Έρευνας
Πρόκειται για μια ποιοτική διερευνητική μελέτη περίπτωσης, η οποία σύμφωνα με τους
Bacca και συν. (2014), αποτελεί τη δεύτερη προτιμώμενη μέθοδο έρευνας στον τομέα της ΕΠ.
Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα διερευνήθηκαν μέσα από μια ποιοτική προσέγγιση,
χρησιμοποιώντας έναν σχεδιασμό μελέτης περίπτωσης (Stake, 2013). Η ποιοτική ερευνητική
προσέγγιση επιλέχθηκε επειδή μπορεί να παρέχει μια διεισδυτική ματιά για το πώς το
εκπαιδευτικό εργαλείο που σχεδιάστηκε, χρησιμοποιείται από τους συγκεκριμένους
μαθητές. Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκαν δύο στάδια συλλογής δεδομένων:
1. Κατά τη διάρκεια χορήγησης της εφαρμογής (στις μαθησιακές συνεδρίες):
Ποιοτικές παρατηρήσεις παιδιών από ερευνήτρια-εκπαιδευτικό και εμπλεκόμενους
ειδικούς παιδαγωγούς,
2. Μετά την χορήγηση της εφαρμογής: Ημι-δομημένες συνεντεύξεις με
συμμετέχοντες μαθητές αλλά και με παρατηρητές εκπαιδευτικούς.

Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός του βιβλίου AR υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλάμβανε
αρχικά τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών των μαθητών για την εμπλοκή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια, διεξήχθη η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και η μελέτη συναφών ερευνών. Τέλος, για να καθοριστεί ποιο είναι το πιο
κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο του βιβλίου και σε ποιες σχεδιαστικές αρχές θα στηριχθεί,
μελετήθηκαν διάφορες θεωρίες μάθησης και επιλέχθηκε ο ΚΣΜ ως η πλέον κατάλληλη
θεωρία. Στη δεύτερη φάση, το σενάριο και το ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου ΕΠ
σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές του ΚΣΜ. Στη συνέχεια, μια πρώτη αξιολόγηση της χρήσης
του βιβλίου έγινε με τους συγγραφείς, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα.
Κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επαυξημένου βιβλίου, το πρωτότυπο μπορεί να
αναπαρασταθεί όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
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Σχήμα 1. Δομή βιβλίου επαυξημένης πραγματικότητας

Σενάριο
Το βιβλίο ΕΠ «Ένα παιδί μετράει τ 'άστρα» είναι ένα απόσπασμα από το ομώνυμο
μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη, στο σχολικό βιβλίο λογοτεχνικών κειμένων της Ε΄
και Στ΄ τάξης, σχετικά με ένα παιδί το οποίο συγκρούεται με την κοινωνική
πραγματικότητα, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, να πραγματοποιήσει τα όνειρά
του, έχοντας σαν μοναδικό όπλο την αποφασιστικότητα και το πάθος του για μάθηση. Οι
μαθητές σαρώνουν μέσω της κάμερας του tablet τις αριθμημένες στρογγυλές κάρτες
(markers) που είναι τοποθετημένες σε συγκεκριμένα σημεία στις σελίδες, προβάλλοντας έτσι
το περιεχόμενο επαυξημένης πραγματικότητας. Αρχικά, ένα βίντεο με ένα Avatar (είδωλο)
υποδέχεται τα παιδιά στο «μαγικό ταξίδι» τους με το βιβλίο, παροτρύνοντάς τα να
πατήσουν στην οθόνη προκειμένου να ξεκινήσει η αφήγηση της ιστορίας. Το Avatar έχει
δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Voki (http://www.voki.com/), το οποίο είναι μια δωρεάν
εφαρμογή διαδικτύου που επιτρέπει στους χρήστες του να δημιουργήσουν ομιλούμενα
είδωλα (avatars). Κατά τη σάρωση των markers, εμφανίζεται κάθε φορά στην οθόνη της
συσκευής (1ο επίπεδο επαύξησης), ένα σχετικό βίντεο (overlay) παροτρύνοντας στη συνέχεια
τους χρήστες να μεταφερθούν στο 2ο επίπεδο επαύξησης, το οποίο περιέχει μια διαδραστική
οθόνη (glog) με γραφικά, ήχο, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ψηφιακή αφήγηση και επιπλέον
στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου (Σχήμα 2). Ένα βιωματικό ψηφιακό
παιχνίδι της ελληνικής ActionAid είναι επίσης διαθέσιμο κατά τη σάρωση ενός marker.
Επιπλέον, το βιβλίο συνοδεύεται από 4 διαδραστικές κάρτες ΕΠ με 3D animation και ήχο με
σκοπό να εντυπωσιάσουν τους μαθητές και να προσδώσουν σε όλη τη διαδικασία έναν πιο
παιγνιώδη χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός του περιεχομένου ΕΠ βασίζεται στη διαθεματική
προσέγγιση του μαθήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

Συμμετέχοντες
Ένα βολικό δείγμα 3 μαθητών, 2 αγοριών και 1 κοριτσιού από ένα δημοτικό σχολείο της
Αθήνας συμμετείχαν στη μελέτη. Η ηλικία των μαθητών κυμαινόταν μεταξύ 10 και 11 ετών
(μέση ηλικία 10,6 χρόνια). Όλοι τους είχαν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες είτε από
τους δασκάλους τους είτε από το ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης). Η μελέτη έλαβε χώρα στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου τους, που όλα τα
παιδιά παρακολουθούσαν, με τη συγκατάθεση των γονέων τους, για κάποιες ώρες την
εβδομάδα. Το Τμήμα Ένταξης είναι ένα μια ξεχωριστή τάξη σε ένα σχολείο, όπου παρέχεται
άμεση, εξειδικευμένη εκπαίδευση και μαθησιακή υποστήριξη ατομικά ή ομαδικά σε μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Σχήμα 2. Δομή της αλληλεπίδρασης της πλατφόρμας ΕΠ

Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο, το
Φύλλο Παρατήρησης Παιδιού είναι ένα περιγραφικό φύλλο παρατήρησης προσαρμοσμένο
από το Πρωτόκολλο 5 – Παράδειγμα Παρατήρησης Ελεύθερης Καταγραφής (Παντελιάδου
& Πατσιοδήμου, 2007). Σύμφωνα με τις ερευνήτριες, ο παρατηρητής καταγράφει συμβάντα
ή συμπεριφορές με αφηγηματικό τρόπο και έχει την ελευθερία να σημειώσει πιθανά
συναισθήματα ή κίνητρα που συνοδεύουν ή προκαλούν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οι
πληροφορίες που ζητήθηκε να καταγραφούν, είχαν σχέση με τη γενική συμπεριφορά των
παιδιών και την εμπλοκή τους στη δραστηριότητα, με βάση τις βασικές παραμέτρους
αξιολόγησης της εμπλοκής από τον Leavers (2005).
To δεύτερο εργαλείο ήταν η κατευθυνόμενη συνέντευξη, που προτείνει ο Patton (1980:
206) στους Cohen και συν. (2007: 353), η οποία έχει χαρακτήρα συζήτησης. Αυτή η
προσέγγιση χαρακτηρίζεται από θέματα που καθορίζονται εκ των προτέρων, σε
σχεδιαγραμματική μορφή και έχει χαρακτήρα συζήτησης. Επειδή η συνέντευξη
πραγματοποιήθηκε με παιδιά με δυσκολίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του
προφορικού εκφραστικού λόγου, θεωρήθηκε χρήσιμο να τους προσφερθεί μια εναλλακτική
ευκαιρία να εκφραστούν. Οι παιδικές ζωγραφιές έχουν χρησιμοποιηθεί για να
ανακαλυφθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών (Clark, 2005b). Η χρήση
ζωγραφιών στην έρευνα με τα παιδιά μπορεί να αποτελεί μια μη-λεκτική καθώς και
δημιουργική έκφραση. Επιπλέον, κατευθυνόμενες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική εκπαιδευτική
διαδικασία και η «προστιθέμενη αξία» της εφαρμογής του βιβλίου ΕΠ.

Διαδικασία
Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν για τον σκοπό της μελέτης.
Στους μαθητές προσφέρθηκαν έντυπα γονικής συναίνεσης και τονίστηκε ο εθελοντικός
χαρακτήρας της συμμετοχής τους. Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης με τη χρήση
του βιβλίου ΕΠ πραγματοποιήθηκε από τον πρώτο συγγραφέα στο Τμήμα Ένταξης κατά τη
διάρκεια έξι καθημερινών μαθησιακών συνεδριών (45’ η καθεμία). Όπως αναφέρθηκε
πραγματοποιήθηκαν δύο στάδια συλλογής δεδομένων: (1) Η παρατήρηση της ομάδας των
παιδιών έγινε από τους τρεις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής των παιδιών. Οι παρατηρητές
κρατούσαν σημειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθησιακών συνεδριών στο Φύλλο
Παρατήρησης Παιδιού που τους είχε δοθεί. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν οδηγίες για το
πώς να συμπληρώσουν τα φύλλα και διαβεβαιώθηκαν για την ανωνυμία των απαντήσεων
τους. Όλες οι μαθησιακές συνεδρίες και οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν για τη διευκόλυνση
των περαιτέρω διαδικασιών μεταγραφής και κωδικοποίησης. (2) Οι συνεντεύξεις
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διεξήχθησαν ατομικά με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς αμέσως μετά την
παρατήρηση και διήρκεσαν περίπου δύο ώρες για κάθε συμμετέχοντα.

Ανάλυση δεδομένων
Τα δεδομένα από τις παρατηρήσεις και τις συνεντεύξεις αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας
διαδικασίες ανάλυσης περιεχόμενου (content analysis procedures) (Cohen και συν., 2007).
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταγραφής, τα δεδομένα μελετήθηκαν και
κωδικοποιήθηκαν προσεκτικά για να εξεταστούν πιθανές βαθύτερες έννοιες. Η διαδικασία
των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε για να εμπλουτιστούν τα αποτελέσματα των
παρατηρήσεων, καθώς και για να προσεγγιστεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με
τη στάση των μαθητών απέναντι στο βιβλίο ΕΠ.

Οι πλατφόρμες Aurasma και Glogster
Το βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα
επαυξημένης πραγματικότητας Aurasma (https://www.aurasma.com/), η οποία
αποτελείται από έναν διαδικτυακό επεξεργαστή και μια εφαρμογή για smartphone ή tablet.
Το Aurasma επιτρέπει στον οποιονδήποτε να δημιουργεί σενάρια επαυξημένης
πραγματικότητας, χωρίς να γράφει έστω και μια γραμμή κώδικα (Σχήμα 3). ). Στο Aurasma
Studio μπορούν να δημιουργηθούν έντυπες σελίδες διαδραστικού περιεχομένου ΕΠ, στο
οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση οποιαδήποτε κινητή συσκευή (Android, iOS) στην οποία
έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή με μοναδικές προϋποθέσεις τη σύνδεση στο διαδίκτυο και
μια κάμερα.
Το Glogster.edu (http://edu.glogster.com/signup) είναι μια πλατφόρμα για
παρουσιάσεις, ψηφιακή αφήγηση και διαδραστική μάθηση. Επιτρέπει στους χρήστες να
συνδυάζουν όλων των ειδών τα μέσα (γραφικά, εικόνες, βίντεο, ήχος, κείμενο, διευθύνσεις
ιστοσελίδων) σε ψηφιακούς καμβάδες για να δημιουργήσουν πολυμεσικές αφίσες, οι οποίες
ονομάζονται glogs (Σχήμα 4). H διεύθυνση ιστού του κάθε glog ήταν μέρος ενός overlay
(video) του Aurasma.

Σχήμα 3. Η πλατφόρμα επεξεργασίας Αurasma
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Σχήμα 4. Η πλατφόρμα επεξεργασίας Glogster

Αποτελέσματα Έρευνας
Σε αυτό το μέρος αναφέρονται τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και των συνεντεύξεων
που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών και την εμπλοκή τους
στη χρήση του βιβλίου ΕΠ στο μάθημα της λογοτεχνίας.

Εμπλοκή μαθητών
Οι παρατηρητές κατέγραψαν τη συμπεριφορά, τις αντιδράσεις και πιθανά αισθήματα των
μαθητών. Τα δεδομένα, μετά τη διαδικασία ανάλυσης περιεχομένου, κωδικοποιήθηκαν σε
σχέση με πέντε κύριες κατηγορίες, βασισμένες στην κατηγοριοποίηση της Εμπλοκής από τον
Leavers (2005) (Πίνακας 1). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν για την εκτίμηση της χρήσης
και της αποδοχής του επαυξημένου βιβλίου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Γενικά, οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τις δραστηριότητες του βιβλίου ΕΠ. Ειδικότερα ο
Μαθητής 1 (Μ1) και η Μαθήτρια 2 (Μ2) συμμετείχαν χωρίς διακοπή, σε αντίθεση με τον
Μαθητή 3 (Μ3), του οποίου η προσοχή ήταν πιο επιφανειακή, καθώς αρκετές φορές οι
ενέργειές του οδηγούσαν σε περιορισμένα αποτελέσματα. Όλοι οι μαθητές έδειχναν να
απολαμβάνουν τις δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι Μ1 και Μ2, των οποίων η φαντασία και η
νοητική τους ικανότητα στρέφονταν πλήρως στις δραστηριότητες, ιδίως σε εκείνες που είχαν
πιο παιγνιώδη χαρακτήρα, όπως το ψηφιακό παιχνίδι ή οι κάρτες ΕΠ.
Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τις σημειώσεις τους σε συνδυασμό με τα σημάδια που τα
παιδιά εξέπεμπαν. Σημείωσαν τις λεκτικές και μη λεκτικές εκφράσεις τους, τις αυθόρμητες
συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις τους. Ακόμα και οι εκφράσεις του προσώπου και η στάση
του σώματος είναι εξαιρετικά σημαντικές για την εκτίμηση της εμπλοκής. Καθιστά δυνατόν
να διακριθούν τα αφηρημένα μάτια από την έντονη, ενθουσιώδη ματιά. Η στάση του
σώματος είναι αποκαλυπτική και μπορεί να φανερώσει μεγάλη συγκέντρωση ή πλήξη.
Επιπλέον, μερικές φορές η γλώσσα δείχνει το επίπεδο της συμμετοχής του παιδιού. Μια
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα προκαλεί σχόλια και ερωτήσεις.
Πίνακας 1. Ανάλυση περιεχομένου
Κωδικοποιημένα δεδομένα
Συγκέντρωση
Ενέργεια
Έκφραση προσώπου και στάση σώματος
Ικανοποίηση
Γλώσσα

Μαθητής 1
Εξαιρετικά υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή
Υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή

Μαθήτρια 2
Υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή
Εξαιρετικά υψηλή

Μαθητής 3
Μέτρια
Χαμηλή
Μέτρια
Υψηλή
Μέτρια

Οι μαθητές μπορούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του βιβλίου αρκετά
ικανοποιητικά. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, ειδικά για τους μαθητές με
ΜΔ. Η χρήση της κινητής συσκευής απαίτησε να σηκωθούν από την καρέκλα και να
κινηθούν. Αυτό βοήθησε τον Μ1 να συγκεντρωθεί, ο οποίος είχε διαγνωστεί εκτός από ΜΔ,
με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα. Οι κάρτες ΕΠ έκαναν την
ομάδα να γελάσει, οπότε διατήρησε το ενδιαφέρον της στις δραστηριότητες. Οι Μ1 και Μ2
συνεχώς έπαιρναν πρωτοβουλίες και ήθελαν να αλληλεπιδρούν με το tablet. Η συνεργασία
των παιδιών με το tablet ήταν αρκετά ικανοποιητική, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
ψηφιακού παιχνιδιού.
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Σχήμα 5. Παράδειγμα αλληλεπίδρασης των μαθητών με το σχολικό βιβλίο ΕΠ

Στάσεις μαθητών
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του βιβλίου ΕΠ από
τους μαθητές, διερευνώντας τις απόψεις, τα συναισθήματα και γενικότερα την εμπειρία
τους. Η Μ2 δήλωσε ότι καθημερινά ανυπομονεί για το μάθημα. Ο Μ3 απάντησε στις
περισσότερες ερωτήσεις μονολεκτικά. Δεν ήταν πολύ εύκολο για αυτόν να συμμετέχει στη
συζήτηση. Προτίμησε να ζωγραφίσει τα κινούμενα σχέδια των καρτών ΕΠ, που του άρεσαν
περισσότερο, όπως είπε. Η Μ2 εντυπωσιάστηκε από την τεχνολογία και όπως περιγράφει η
ίδια, «οι έννοιες απλά ξεπηδάνε μαζί με τα βίντεο ακριβώς δίπλα στο κείμενο». Ο Μ1 είπε
«όλα αυτά που είδαμε είναι αποθηκευμένα στο tablet». Τα παιδιά είχαν μερικές φορές
δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων για να εκφραστούν. Η Μ2 πρότεινε να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι κάρτες ΕΠ, όταν τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Η Μ2 είπε ότι
«είναι σχεδόν σαν να παίζουμε». Ευχήθηκε να μπορούσαν να έχουν tablets για να
χρησιμοποιούν στο σχολείο. «Ένα tablet κάνει τα πάντα πιο εύκολα, ακόμα και τις
ερωτήσεις του βιβλίου», δήλωσε ο Μ1. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι ζωγραφιές
των δύο παιδιών (Μ1 & Μ2) αναπαριστούσαν κυρίως τη συνεργασία της ομάδας των
παιδιών με το tablet.

Στάσεις εκπαιδευτικών
Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η χρήση του βιβλίου ΕΠ ενίσχυσε την εμπλοκή των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η ανακάλυψη των επιμέρους δραστηριοτήτων, η
εναλλαγή, η ποικιλία των δραστηριοτήτων, τα 3D animation προσέλκυσαν περισσότερο την
προσοχή των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι το βιβλίο ΕΠ ήταν χρήσιμο για
τους μαθητές στον γνωστικό τομέα, ενισχύοντας τη μνήμη τους. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι
συμβάλλει θετικά στην εκπαίδευση αυτών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, λόγω της
οπτικοακουστικής και διαδραστικής εμπειρίας που προσφέρει. Δύο από τους εκπαιδευτικούς
έδειξαν ενδιαφέρον να αναπτύξουν οι ίδιοι μια εφαρμογή ΕΠ, αλλά θεωρούν ότι είναι πολύ
δύσκολο, επειδή δεν έχουν γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό. Ένας από αυτούς
υποστήριξε ότι το γεγονός πως το κείμενο συνδυάζεται με άλλα στοιχεία, όπως κάρτες ΕΠ
και το βιωματικό ψηφιακό παιχνίδι, προσφέροντας ταυτόχρονα διαθεματικότητα και
σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, ως επί το πλείστον κινητοποίησε τους μαθητές να
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συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Όλοι οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι θα
χρησιμοποιούσαν σίγουρα το βιβλίο ΕΠ στο Τμήμα Ένταξης, αλλά είναι πιο δύσκολο να
χρησιμοποιηθεί σε μια κοινή τάξη, λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών, της έλλειψης
υποστηρικτικού υλικού, την άκαμπτη δομή του προγράμματος σπουδών και του γεγονότος
ότι δεν παρέχονται κινητές συσκευές από τα ελληνικά δημόσια σχολεία.

Χρήση της τεχνολογίας
Η ενεργοποίηση και η προβολή των βίντεο από το Aurasma, ήταν μερικές φορές δύσκολη
για τα παιδιά, κυρίως επειδή απαιτείται σταθερότητα και ακρίβεια στο χειρισμό του tablet
κατά τη διάρκεια του σκαναρίσματος του marker και της προβολής του βίντεο. Ωστόσο, δεν
πτόησε την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.
Γενικά, η ροή της διαδικασία ήταν καλή σε όλες τις ημέρες. Οι δραστηριότητες
ολοκληρώθηκαν μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το
γεγονός πως τα παιδιά συνειδητοποίησαν πολύ γρήγορα πώς πρέπει να ενεργήσουν για να
προκαλέσουν αλληλεπίδραση με την κινητή συσκευή για την εμφάνιση του επαυξημένου
περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας τον Prensky (2002), ο οποίος υποστήριξε την ύπαρξη μιας
ολόκληρης γενιάς παιδιών «ψηφιακά γηγενών».

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις
Από την πρώτη στιγμή, οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι σχετικά με τη χρήση του tablet, ενώ
στη συνέχεια προσελκύστηκαν από τα αναδυόμενα στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας.
Αυτό αντικατοπτριζόταν στις χαρούμενες εκφράσεις του προσώπου τους, επιβεβαιώνοντας
τις μελέτες που υποστηρίζουν ότι η ποικιλία και τα απρόβλεπτα γεγονότα διεγείρουν την
προσοχή (Sali, 2008). Η αλληλεπίδραση με το βιβλίο ΕΠ δεν ήταν ίδια για τους τρεις
μαθητές. Ο Μ3 παρουσίασε μέτρια εμπλοκή. Σύμφωνα με τους δασκάλους τους, αυτό έχει να
κάνει με παράγοντες της προσωπικότητας των παιδιών, δεδομένου ότι ο Μ3 είναι ένα
ντροπαλό παιδί με πιο έντονες δυσκολίες από τα άλλα δύο παιδιά. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί
υποστήριξαν ότι ο Μ3 εμφανίζει συνήθως διάσπαση προσοχής και χαμηλότερη συμμετοχή,
ως εκ τούτου, σημειώθηκε διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του. Παρατηρήθηκε πως όλοι οι
μαθητές απόλαυσαν τις δραστηριότητες και έδειξαν ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων. Αυτό μπορεί να περιγραφεί περαιτέρω από τη διαδικασία της συνέντευξης,
όπου όλοι οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, ενώ χρησιμοποίησαν τις
νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους σε μια σύντομη σχετική συζήτηση.
Επιπλέον, υποστηρίζοντας συμπεράσματα άλλων ερευνών (Saforrudin και συν., 2011), η
μελέτη κατέληξε ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να δημιουργήσουν παρόμοιες εφαρμογές,
ωστόσο, δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για αυτό, με αποτέλεσμα να περιορίζονται
στη χρήση έτοιμων εφαρμογών με προκαθορισμένες λειτουργίες. Υπάρχει ανάγκη για «νέες
μεθόδους για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου για επαυξημένα περιβάλλοντα
μάθησης» (Wojciechowski & Cellary, 2013). Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα
μελέτη προσφέροντας ένα θεωρητικό, σχεδιαστικό και εμπειρικό πλαίσιο για τους
εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές
επαυξημένης πραγματικότητας σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών τους.
Η μελέτη αποκάλυψε, επίσης, ότι μερικές φορές ήταν δύσκολο για τους μαθητές να κρατούν
για κάποιο χρόνο σταθερό το tablet, και ως εκ τούτου δεν κατάφερναν πάντα να διατηρούν
την προβολή του περιεχομένου ΕΠ, υποδηλώνοντας πως θα πρέπει να γίνει μια βελτίωση
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του υπάρχοντος λογισμικού, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση του για μικρότερα
παιδιά ή παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το βιβλίο ΕΠ είχε θετικό αντίκτυπο στην εμπλοκή των
μαθητών και στην εκπαίδευση τους, επιβεβαιώνοντας ότι πολύ συχνά η κακή επίδοση των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να αποδοθεί στο χαμηλό κίνητρο που αυτά τα
παιδιά έχουν για μια απαιτητική νοητική προσπάθεια (O'Shaughnessy & Swanson, 1998, σε
Panteliadou, 2011). Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τις συμπεριφορές και τις
στάσεις των παιδιών έδειξαν μαθησιακά οφέλη, κινητοποίηση, αλληλεπίδραση και
συνεργασία, μαθητική εμπλοκή και θετικές στάσεις, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα της
μελέτης από τους Bacca και συν. (2014), σχετικά με τη συνεισφορά της επαυξημένης
πραγματικότητας. Το βιβλίο ΕΠ διευκόλυνε την κατανόηση των μαθητών, τη μνήμη, τη
συγκέντρωση, τη φαντασία και τη μάθηση, συμφωνώντας με προηγούμενη έρευνα πως η
χρήση της κινητής ΕΠ είναι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο (Tomi & Rambli,
2013). Επιπλέον, λόγω της διαθεσιμότητας και των δυνατοτήτων των κινητών συσκευών
αποτελούν απτές επιλογές για τη χρήση των βιβλίων ΕΠ (Holden, 2014). Επιπλέον, η
παρούσα μελέτη εφαρμόζει στον σχεδιασμό του βιβλίου ΕΠ, τις αρχές του ΚΣΜ, σύμφωνα
με τον Wehmeyer (2006), ο οποίος υποστήριξε την ενσωμάτωση των αρχών του ΚΣΜ για τη
βελτίωση της επίδοσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την πρόσβαση στο γενικό
πρόγραμμα σπουδών, «χρησιμοποιώντας τόσο την τεχνολογία όσο και παιδαγωγικές
στρατηγικές».
Αυτή η μελέτη έλαβε υπόψη τις προτάσεις των άλλων ερευνητών ότι η προσβασιμότητα
και η χρηστικότητα των μαθησιακών εμπειριών ΕΠ είναι δύο σημαντικά ζητήματα που
πρέπει να μελετηθούν, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί λίγες έρευνες σε αυτόν τον τομέα
(Bacca και συν., 2014). Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί, μια πολύ σημαντική συνεισφορά
αυτής της μελέτης είναι ότι αφορά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι Bacca και συν.
(2014) υποστηρίζουν ότι πολύ λίγα συστήματα έχουν εξετάσει τις ειδικές ανάγκες των
μαθητών στην ΕΠ, το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και δυναμικό πεδίο για
περαιτέρω έρευνα. Συνοψίζοντας, η μελέτη αυτή παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και τη χρήση του ενισχυμένου με ΕΠ σχολικού βιβλίου με μια ομάδα παιδιών προεφηβικής
ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες, θεωρώντας την ως μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για
την υποστήριξη της τεχνολογικά-ενισχυμένης μάθησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της
έρευνας όχι μόνο στο χώρο της ειδικής αγωγής, αλλά και στον τομέα της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας. Οι μελλοντικές μας κατευθύνσεις στη συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνουν
την μελέτη της επίτευξης συγκεκριμένων γνωστικών στόχων και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων από τη χρήση του βιβλίου επαυξημένης πραγματικότητας, τη διερεύνηση
της εμπλοκής ενός μεγαλύτερου δείγματος παιδιών ώστε να καταλήξουμε σε ποσοτικά
αποτελέσματα τα οποία μπορούν να γενικευτούν, καθώς και την ενσωμάτωση στην
επαύξηση του βιβλίου του διάχυτου χαρακτήρα της επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή
του σχολικού κτηρίου, του προαυλίου του σχολείου, ελπίζοντας να καταργηθεί κάθε
περιορισμός, από τη στιγμή που οι κινητές συσκευές και το διαδίκτυο δίνουν στην
εκπαίδευση εκπληκτικές διαστάσεις.
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο αφορά μία μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας σειράς δραστηριοτήτων σε
φορητές συσκευές (τάμπλετ) για παιδιά με αυτισμό για την επίτευξη βασικών στόχων και δεξιοτήτων
Μαθηματικών. Πρωταρχικός στόχος ήταν να σχεδιαστεί, εφαρμοστεί και αξιολογηθεί στην πράξη μία
σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε φορητές συσκευές για παιδιά με αυτισμό. Τα ερευνητικά
ερωτήματα σχετίζονταν με την επίδραση του υλικού, του μέσου και της αξιοποίησης του στην επίδοση
και στην κινητοποίηση των ατόμων αλλά και με την συλλογή θετικών στοιχείων και προβληματισμών
που προέκυψαν κατά την διαδικασία. Η έρευνα εντάσσεται στις ποιοτικές μελέτες και αξιοποίησε
εργαλεία όπως η παρατήρηση και οι συνεντεύξεις. Η ανάλυση των δεδομένων κατέληξε στο ότι υπήρξε
θετική επίδραση του μέσου, του υλικού και της διαδικασίας στην επίδοση και την κινητοποίηση των
συμμετεχόντων ενώ παράλληλα προέκυψαν θετικά στοιχεία και προβληματισμοί που μπορούν να
αξιοποιηθούν από ερευνητές, εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές ανάλογων υλικών στο μέλλον.
Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, Μαθηματικά, Φορητές Συσκευές

Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη μελέτη θίγει διάφορους τομείς όπως τα «Μαθηματικά», ο «Αυτισμός», η
«Τεχνολογία», η «Κινητοποίηση» και ο «Σχεδιασμός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού». Η
συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια που έχει ως βασικό στόχο να
σχεδιαστεί μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε φορητές συσκευές (τάμπλετ) για τη
προώθηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων σε άτομα με αυτισμό και στην συνέχεια να
αξιολογηθεί ως προς την εκπαιδευτική αξία και αποτελεσματικότητά της. Οι γνωστικοί
στόχοι αφορούν βασικές έννοιες και δεξιότητες του τομέα των Μαθηματικών. Τα
συμπεράσματα που επιδιώκει να εξάγει αφορούν την επίδραση του υλικού, το μέσου και της
αξιοποίησης του τόσο στην επίδοση των ατόμων όσο και την κινητοποίηση. Επιπλέον,
επιδιώκει να συλλέξει στοιχεία από τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναδείξει θετικά,
προβληματισμούς και προτάσεις σχετικά με το υλικό, το μέσο και την διαδικασία.
Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη ανήκει στην κατηγορία «πειραματική μελέτη με ένα
υποκείμενο». Στην αρχή σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν οι δραστηριότητες στο
ψηφιακό περιβάλλον για φορητές συσκευές σε συνεργασία με προγραμματιστή με βάση τις
προδιαγραφές της σχετικής βιβλιογραφίας. Στην συνέχεια, επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν η
μεθοδολογία, τα εργαλεία και γενικά η ερευνητική διαδικασία, στοιχεία τα οποία
βασίστηκαν επίσης στην βιβλιογραφία. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε επιλογή του δείγματος
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ξεκίνησε η κυρίως ερευνητική διαδικασία σε διάφορες
φάσεις. Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν και συστηματοποιήθηκαν
προκειμένου να εξαχθούν έγκυρα ερευνητικά συμπεράσματα.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 642-654, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

643

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στα διάφορα «ερευνητικά κενά» τα οποία
προέκυψαν από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και στηρίζουν την αξία της
παρούσας μελέτης. Η αξιοποίηση ποικίλων τεχνολογικών μέσων για την εκπαίδευση
ατόμων με αυτισμό έχει ελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον και έχουν πραγματοποιηθεί
ποικίλες μελέτες που ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των μέσων αυτών στην
εκπαιδευτική διαδικασία (Cayton-Hodges et al, 2015· Chen, 2012· Mautone, et al, 2005).
Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που να αφορούν την αξιοποίηση
φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων με αυτισμό και πολλά
εκπαιδευτικά ψηφιακά υλικά που είναι διαθέσιμα δεν έχουν αξιολογηθεί μέσω ερευνητικών
διαδικασιών. Παράλληλα, η έννοια της κινητοποίησης των ατόμων με αυτισμό στην
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία πρόκληση που αξίζει να μελετηθεί αφού δεν
υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα στον συγκεκριμένο τομέα (Chevallier et al,2015).
Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια, λοιπόν, θεωρείται χρήσιμη καθώς στοχεύει στην
συμπλήρωση και επέκταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με νέα ερευνητικά δεδομένα που
μπορεί να αποβούν χρήσιμα για τους ερευνητές σε μελλοντικές έρευνες αλλά και για τους
εκπαιδευτικούς στην διδακτική πράξη.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
αποτέλεσαν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός η οργάνωση και η
υλοποίηση της παρούσας μελέτης τα οποία συνοψίζονται ως εξής:
1. Έχει αποδειχθεί ότι παρόμοιες δραστηριότητες ενισχύουν τις υπό μελέτη δεξιότητες
και έννοιες σε παιδιά με αυτισμό με παραδοσιακά υλικά και μέσα. Παραμένει το
ερώτημα αν μπορεί μία σειρά παρόμοιων δραστηριοτήτων αλλά με ένα διαφορετικό
μέσο όπως μία συσκευή φορητές συσκευές (τάμπλετ) να προωθήσει την κατάκτηση
συγκεκριμένων μαθηματικών στόχων σε άτομα με αυτισμό.
2. Έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί πως η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων
μπορεί να ενισχύσει την κινητοποίηση των ατόμων με αυτισμό για μία
δραστηριότητα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν μία σειρά εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων σε μία συσκευή φορητές συσκευές (τάμπλετ) μπορεί να ενισχύσει
την κινητοποίηση σε άτομα με αυτισμό για συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές.
3. Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά τα θετικά και τους προβληματισμούς που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες, το μέσο και την διαδικασία που προκύπτουν
(σύμφωνα με τις απόψεις των υπεύθυνων εκπαιδευτικών).
Με βάση τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και τον ερευνητικό στόχο επιλέχθηκε
και στήθηκε η ερευνητική διαδικασία, η μεθοδολογία, το δείγμα και γενικά ολόκληρη η
παρούσα μελέτη.

Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία επιλεκτική και συνοπτική παρουσίαση
εκείνων των στοιχείων της βιβλιογραφίας τα οποία αποτέλεσαν τα θεωρητικά θεμέλια της
παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, ο αυτισμός ως διαταραχή περιλαμβάνει δυσκολίες σε τομείς
τόσο της καθημερινότητας όσο και σε ακαδημαϊκούς όπως είναι τα διάφορα γνωστικά
αντικείμενα (Lord, Cook, Leventhal & Amaral, 2013). Ο πληθυσμός των ατόμων με αυτισμό
είναι αρκετά ετερογενείς με διαφορές τόσο στο βαθμό όσο και το εύρος των δυσκολιών. Οι
κυριότερες, βέβαια, δυσκολίες αφορούν τον κοινωνικό τομέα, την επικοινωνία, και την
έλλειψη ευελιξίας αλλά και την εκδήλωση στερεοτυπικών συμπεριφορών (Staikou,
Mavropoulou, & Karagiannidis, 2008). Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες εκπαιδευτικές

644

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

προσεγγίσεις που απευθύνονται σε άτομα με αυτισμό είναι εκείνες που περιλαμβάνουν
αρχές του συμπεριφορισμού.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα Μαθηματικά αποτελούν έναν πολύ βασικό γνωστικό
τομέα στον οποίο, όμως, τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σε βασικές
έννοιες όπως η «πληθυκότητα» ενός αριθμού, η σύνδεση ενός αριθμού με μία ποσότητα και
το αντίστροφο αλλά και στην διάκριση των εννοιών περισσότερο ή λιγότερο (Rousselle &
Noël, 2007).
Η τεχνολογία αξιοποιείται συχνά στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό με
στόχο να ενισχύσει την κινητοποίηση και την επίδοση (Pennington, 2010) με τις
περισσότερες μελέτες να δίνουν στην κινητοποίηση και όχι τόσο στην επίδοση και
(Mautone, DuPaul & Jitendra, 2005). Παράλληλα, η χρήση περισσότερο καινοτόμων μέσων,
όπως είναι τα φορητές συσκευές, δεν φαίνεται να είναι πολύ διαδεδομένη στην εκπαίδευση
ατόμων με αυτισμό γεγονός που μπορεί αποδοθεί στο γεγονός ότι αποτελεί ένα καινοτόμο
και πρόσφατο τεχνολογικό μέσο.
Η κινητοποίηση των ατόμων με αυτισμό αποτελεί μία πρόκληση και ένα βασικό
ζητούμενο για τους παιδαγωγούς και είναι μία πολύπλοκη, πολύ-παραγοντική έννοια.
Συχνά τα άτομα με αυτισμό δεν κινητοποιούνται εύκολα, γρήγορα χάνουν το ενδιαφέρον
τους και εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Οι ερευνητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
μέτρησή της κατά την διάρκεια των ερευνητικών διαδικασιών και η μέτρηση της γίνεται
συνήθως μέσω παρατήρησης και καταγραφής των κατάλληλων στοιχείων που αφορούν
βασικούς άξονες της έννοιας (Chevallier et al, 2015).
Επιπλέον, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί κάποιες «προδιαγραφές» και προϋποθέσεις
που θα πρέπει να πληροί ένα ψηφιακό υλικό όταν απευθύνεται σε άτομο με αυτισμό όπως
το να είναι αυστηρά οργανωμένο και δομημένο και να έχει μικρό αριθμό από οπτικά και
ηχητικά ερεθίσματα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει απλά ζητούμενα και σαφείς και σύντομες
οδηγίες και ευδιάκριτο μέγεθος των ερεθισμάτων. Επίσης, σημαντική είναι η παροχή θετικής
ενίσχυσης με κάποιο ηχητικό ή και οπτικό ερέθισμα, η έλλειψη αρνητικού ερεθίσματος
καθώς και η παροχή ανατροφοδότησης της απάντησης με στόχο την επαφή του ατόμου με
την σωστή απάντηση (Artoni et al, 2011).
Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα
ερευνητικά «κενά» τα οποία αποτέλεσαν και το θεμέλιο για την διατύπωση των ερευνητικών
ερωτημάτων της παρούσας έρευνας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο τέλος της Εισαγωγής.

Μεθοδολογία
Δείγμα και πλαίσιο
Το δείγμα στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε με βάση τα εξής κριτήρια: α) οι μαθητές να
έχουν διαγνωστεί με αυτισμό από κάποιον επίσημο φορέα, β) να είναι μαθητές Δημοτικού
(ή γνωστικά να βρίσκονται σε επίπεδο Δημοτικού) και γ) να μην έχουν κατακτήσει πλήρως
τους γνωστικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια,
επιλέξαμε τρία παιδιά (δύο αγόρια και ένα κορίτσι ηλικίας 11 ετών) που φοιτούν σε ειδικό
σχολείο για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και ένα τέταρτο παιδί με
«ιδιαίτερο» στοιχείο πως το νοητικά και γνωστικά βρίσκεται σε επίπεδο δημοτικού αν και
ηλιακά είναι πλέον έφηβος (16 ετών) και πλέον παρακολουθεί μαθήματα κατ ‘οίκον. Αξίζει
να σημειωθεί πως υπήρχε επίσημη διάγνωση και στις τέσσερις περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα
κριτήρια DSMV τα άτομα διαγνώστηκαν με αυτισμό επιπέδου 3 – («Ανάγκη ιδιαίτερης
ενισχυμένης υποστήριξης») και οι εκπαιδευτικοί χαρακτήριζαν τα συγκεκριμένα άτομα ως
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χαμηλής λειτουργικότητας με σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και στην
εκδήλωση στερεοτυπικών και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Επιπλέον, τα παιδιά
αυτά συχνά εκδήλωναν επιθετικές συμπεριφορές κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων. Παράλληλα, δεν υπήρχε διαγνωσμένη συννοσηρότητα με Νοητική
Καθυστέρηση και διαγνωσμένη διαταραχή στην διάγνωση ήταν «Αυτισμός»
Το πλαίσιο και το περιβάλλον της παρούσας έρευνας ήταν οικείο και στις τέσσερις
περιπτώσεις, όπως προτείνεται και από την σχετική βιβλιογραφία. Στις πρώτες τρεις
περιπτώσεις το πλαίσιο ήταν η σχολική αίθουσα του σχολείου στο οποίο φοιτούσαν τα
συγκεκριμένα παιδιά ενώ στην τέταρτη περίπτωση το πλαίσιο ήταν το σπίτι του ατόμου
όπου και παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ερευνητική Μέθοδος και Εργαλεία
Η Ερευνητική Μέθοδος επιλέχθηκε προσεκτικά και βασίστηκε στην σχετική βιβλιογραφία. Ο
πληθυσμός των ατόμων με αυτισμό αποτελεί μία ομάδα αρκετά ετερογενή (Backman &
Harris, 1999) και επομένως επιλέχθηκε μία «ποιοτική μελέτη» και συγκεκριμένα «η
πειραματική μελέτη με ένα υποκείμενο» επειδή χρησιμοποιεί ένα μικρό σε αριθμό δείγμα με
πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανομοιογένεια (Kuna, χ.η). Η «πειραματική μελέτη με
ένα υποκείμενο» είναι σύμφωνα με την Σαραφίδου (2011) είναι μία στρατηγική εμπειρικής
διερεύνησης που έχει συνήθως στόχο την μελέτη ειδικών περιπτώσεων ώστε να εξάγει
συμπεράσματα μέσω συνεχόμενων μετρήσεων την επίδραση μίας ανεξάρτητης μεταβλητής
(εκπαιδευτικό υλικό) σε μία ή περισσότερες εξαρτημένες (επίδοση, κινητοποίηση) και το
άτομο χρησιμεύει το ίδιο τόσο ως ομάδα ελέγχου όσο και ως πειραματική ομάδα (Fraenkel
& Wallen, 2006).
Η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία και στάδια. Ειδικότερα,
στην αρχή γίνεται μία αρχική αξιολόγηση όπου μετριέται η εξαρτημένη μεταβλητή (η
επίδοση και η κινητοποίηση). Ακολουθεί η φάση της παρέμβασης όπου εισάγεται η
ανεξάρτητη μεταβλητή και πραγματοποιούνται συνεχόμενες μετρήσεις της εξαρτημένης (της
επίδοσης και της κινητοποίησης) και συνήθως πραγματοποιούνται τουλάχιστον πέντε
συναντήσεις μέχρι η εξαρτημένη μεταβλητή να σταθεροποιηθεί. Στο τέλος πραγματοποιείται
τελική αξιολόγηση όπου τα αποτελέσματα που προκύπτουν συγκρίνονται με αυτά της
αρχικής αξιολόγησης Σε όλες τις φάσεις χρησιμοποιούνται γραφήματα γραμμής στην
αρχική αξιολόγηση, στις συναντήσεις των παρεμβάσεων και την τελική αξιολόγηση ώστε να
οπτικοποιούνται τα αποτελέσματα (Miller, χ.η.).
Όπως είναι εύλογο χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία και ποιοτική
ανάλυση των δεδομένων. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν η παρατήρηση (συμμετοχική με
βάση συγκεκριμένους άξονες), η συνέντευξη (ημι-δομημένη) και αναλυτικά ημερολόγια
καταγραφής. Επιπλέον, για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η
μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου στις περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι ποιοτικά και
έχουν την μορφή κειμένου. Τα στάδια συνοψίζονται στα παρακάτω:
 Συλλογή ατομικών στοιχείων για κάθε συμμετέχοντα
 Αρχική αξιολόγηση σε δύο φάσεις
 Σειρά πέντε «κυρίως» παρεμβάσεων με συγκεκριμένα βήματα (εξοικείωση με το
υλικό, σύντομες διδακτικές παρεμβάσεις ώστε να καταλήξουμε σε μία περισσότερο
αυτόνομη ενασχόληση με το υλικό).
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Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων: α) αξιολόγηση κινητοποίησης και β) μέτρηση
σκορ και επίδοσης (κριτήριο επιτυχίας σωστές απαντήσεις μετρημένες στο σύνολο
των απαντήσεων σε κάθε προσπάθεια)
Τελική αξιολόγηση των ατόμων σχετικά με την κατάκτηση των γνωστικών στόχων
που προωθήθηκαν κατά την παρέμβαση με βάση το πρωτόκολλο της αρχικής
αξιολόγησης
Συλλογή στοιχείων από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, το
μέσο και την αξιοποίησή του με ημι-δομημένη συνέντευξη με βάση συγκεκριμένο
άξονα

Διδακτικοί στόχοι και Εκπαιδευτικό Υλικό
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στόχευαν στην επίτευξη συγκεκριμένων γνωστικών
στόχων. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι (που είναι βασισμένοι και ιεραρχημένοι με
βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών για παιδιά με Αυτισμό) είναι οι εξής:
1. Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνδέουν το γραπτό σύμβολο ενός αριθμού με την
αντίστοιχη ποσότητα από διακριτά αντικείμενα (ποσοτική έννοια του αριθμού).
2. Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνδέουν την αντίστοιχη ποσότητα (ποσοτική
έννοια) ενός αριθμού με το γραπτό σύμβολο του
3. Οι μαθητές να είναι σε θέση να βάζουν στην σειρά τους αριθμούς μέχρι το πέντε από
το μικρότερο στο μεγαλύτερο αριθμό (σειροθέτηση αριθμών από μικρότερο προς το
μεγαλύτερο) και δευτερεύων στόχος αντιστοίχιση αντικειμένων ένα προς ένα
4. Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνδέουν την οπτική απεικόνιση της ποσότητας ενός
αριθμού («ποσοτικής έννοιας») με την γραπτή απεικόνιση της ονομασίας – λέξης του
αριθμού αυτού.
Τέθηκαν και κάποιοι επιπλέον στόχοι που αφορούν το μέσο και τον χειρισμό του που
όμως δεν θα αξιολογηθούν με κάποιο τρόπο. Αυτοί συνοψίζονται στους εξής:
1. ο μαθητής να εξοικειωθεί με ένα καινοτόμο ίδιο μέσο όπως είναι οι φορητές συσκευές
(τάμπλετ)
2. ο μαθητής να αναπτύξει την λεπτή κινητικότητα του μέσω διάφορων κινήσεων σε
φορητές συσκευές όπως σύρσιμο, επιλογή, τοποθέτηση σε συγκεκριμένο σημείο της
οθόνης και πάτημα κουμπιών.
Κάθε εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση
προκειμένου και στην παρούσα μελέτη η εκπαιδευτική προσέγγιση περιλαμβάνει κάποιες
βασικές συμπεριφοριστικές αρχές που είναι:
 Η θετική λεκτική ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς ενίσχυση.
 Η αγνόηση της μη επιθυμητής και όχι αρνητική ενίσχυση
 Η παροχή παρώθησης και καθοδήγησης όπου κρίνεται αναγκαίο
 Η ανάλυση του επιδιωκόμενου στόχου και της δραστηριότητας σε βήματα
 Η συνεχής καταγραφή των στοιχείων που προκύπτουν
Σε αυτές τις βασικές συμπεριφοριστικές αρχές στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
και της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να
περιγραφεί σύντομα το υλικό και οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν. Ειδικότερα, υπήρχε
μία αρχική οθόνη με ένα μήνυμα καλωσορίσματος και στο κάτω μέρος της οθόνης υπήρχαν
εικονίδια που παρέπεμπαν στις τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες (Σχήμα 1). Όταν ο
χρήστης πατήσει το πρώτο στην σειρά εικονίδιο, οδηγείται στην πρώτη δραστηριότητα που
αντιστοιχεί στον πρώτο εκπαιδευτικό στόχο (να είναι σε θέση ο μαθητής να αντιστοιχίσει το
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γραπτό σύμβολο ενός αριθμού με την ποσότητα του). Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη
δραστηριότητα εμφανίζεται ένας αριθμός και δίπλα ένα σακουλάκι ενώ στο κάτω μέρος θα
εμφανίζονται πέντε εικονίδια-πρόσωπα το ένα δίπλα στο άλλο. Ο μαθητής καλείται να
σύρει και να βάλει στο σακουλάκι όσα εικονίδια-πρόσωπα δείχνει ο αριθμός. Όταν ο
μαθητής τελειώσει και βάλει όσα εικονίδια-πρόσωπα όπως αυτό επιθυμεί, πρέπει να πατήσει
το κουμπί με το πράσινο τικ ώστε να διαπιστώσει να απάντησε σωστά ή όχι (Σχήμα 2). Όταν
ο μαθητής επιλέξει το δεύτερο κατά σειρά εικονίδιο της αρχικής οθόνης, τότε οδηγείται στην
δεύτερη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον δεύτερο μαθησιακό στόχο (να είναι σε θέση ο
μαθητής να αντιστοιχίσει την ποσότητα ενός αριθμού με το γραπτό σύμβολο του). Πιο
συγκεκριμένα, εμφανίζεται μία ποσότητα (από εικονίδια-πρόσωπα) με την μορφή μοτίβου
και στο κάτω μέρος εμφανίζονται πέντε αριθμοί ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο μαθητής,
δηλαδή καλείται να πατήσει με το δάκτυλό του το κουμπί που δείχνει τον αριθμό που
αντιστοιχεί στην εκάστοτε ποσότητα. Όταν ο μαθητής τελειώσει και πατήσει το αριθμό που
θεωρεί ότι αντιστοιχεί στις εικονίδια-πρόσωπα τότε εμφανίζεται το μήνυμα της
ανατροφοδότησης που είναι διαφορετικό αν είναι η απάντηση ορθή και διαφορετικό αν
είναι λανθασμένη (Σχήμα 3).
Όταν ο μαθητής επιλέξει το τρίτο εικονίδιο της αρχικής οθόνης, τότε οδηγείται στην τρίτη
δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον τρίτο μαθησιακό στόχο (να είναι σε θέση ο μαθητής να
βάζει στην σειρά τους αριθμούς μέχρι το πέντε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο). Πιο
συγκεκριμένα, στην τρίτη δραστηριότητα θα εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης πέντε
καρέκλες ενώ στο κάτω μέρος θα εμφανίζονται πέντε εικονίδια-πρόσωπα πους θα φορούν
ένα καπέλο που πάνω του θα υπάρχει ένας αριθμός μέχρι το πέντε. Κάθε εικονίδιο-πρόσωπο
θα έχει καπέλο με διαφορετικό αριθμό και οι αριθμοί θα είναι τοποθετημένοι σε μπερδεμένη
σειρά. Ο μαθητής, δηλαδή καλείται να σύρει και να τοποθετήσει σε κάθε καρέκλα το
εικονίδιο-πρόσωπο με το καπέλο με τον κατάλληλο αριθμό ώστε να είναι τοποθετημένες από
το μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό. Όταν ο μαθητής τελειώσει και έχει τοποθετήσει
όλα τα εικονίδια-πρόσωπα στις καρέκλες με τον τρόπο που θεωρεί σωστό, τότε θα
εμφανίζεται το μήνυμα της ανατροφοδότησης που είναι διαφορετικό αν είναι η απάντηση
ορθή και αν είναι λανθασμένη (Σχήμα 4).

Σχήμα 1. Στιγμιότυπο
αρχικής οθόνης της σειράς
δραστηριοτήτων

Σχήμα 2. Στιγμιότυπο
πρώτης δραστηριότητας
και της ανατροφοδότησής
της

Σχήμα 3. Στιγμιότυπο
δεύτερης δραστηριότητας
και της ανατροφοδότησής
της

Όταν ο μαθητής επιλέξει το τέταρτο κατά σειρά εικονίδιο της αρχικής οθόνης, τότε
οδηγείται στην τέταρτη δραστηριότητα που αντιστοιχεί και στον τέταρτο στόχο (να είναι σε
θέση ο μαθητής να αντιστοιχίσει την ποσότητα ενός αριθμού με την γραπτή απεικόνιση της
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ονομασίας του). Στο κέντρο της οθόνης θα εμφανίζεται μία ποσότητα και ο μαθητής θα
πρέπει να επιλέξει και να πατήσει την κατάλληλη λέξη του αριθμού που αντιστοιχεί στην
ποσότητα αυτή (Σχήμα 5). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εμπλέκει και στοιχεία του
Γλωσσικού Κώδικα και όχι μόνο του Μαθηματικού αφού αφορά και την δεξιότητα της
αναγνώρισης της γραπτής απεικόνισης λέξεων. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σχετικά πιο απαιτητική επειδή προϋποθέτει κάποιο
βαθμό εξοικείωσης με τον γλωσσικό κώδικα και την γραπτή απεικόνιση λέξεων.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε και σε κάποια στοιχεία των δραστηριοτήτων που έχουν
περισσότερο λειτουργικό χαρακτήρα και αφορούν την διεπαφή χρήστη και τα εικονίδια που
βοηθούν την πλοήγηση. Αρχικά, το εικονίδιο που απεικονίζει ένα σπίτι μεταφέρει τον
χρήστη στην αρχική οθόνη. Το εικονίδιο με το βελάκι ανανέωσης όταν πατηθεί εμφανίζει
νέο παράδειγμα στην ίδια δραστηριότητα. Επιπλέον, σε κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται
δύο ακόμα εικονίδια που έχουν βοηθητικό ρόλο για το μαθητή. Ειδικότερα, υπάρχει ένα
εικονίδιο-ηχείο που όταν πατηθεί ακούγεται το ηχητικό μήνυμα οδηγιών και ένα εικονίδιο
βοήθειας (ερωτηματικό) που παρέχει την εικόνα- ανατροφοδότηση της σωστής κάθε φορά
απάντησης. Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε πως όταν ο μαθητής δώσει την σωστή απάντηση
εμφανίζεται ένα τικ πράσινο στην οθόνη και ακούγεται ένα λεκτικό μήνυμα επιβράβευσης
(«Μπράβο»). Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης δεν εμφανίζεται κάποιο αρνητικό
ερέθισμα αλλά ακούγεται ένα ηχητικό που λέει «Ξαναπροσπάθησε ή πάτησε το ερωτηματικό
για βοήθεια». Σε περίπτωση που ο μαθητής απαντήσει σωστά αυτόματα αλλάζει το
παράδειγμα και εμφανίζεται άλλο.

Σχήμα 4. Στιγμιότυπο τρίτης
δραστηριότητας και της ανατροφοδότησής
της

Σχήμα 5. Στιγμιότυπο τρίτης
δραστηριότητας και της ανατροφοδότησής
της

Αποτελέσματα
Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε συχνή βάση Ειδικότερα, οι συναντήσεις της κυρίως
παρέμβασης ήταν πέντε σε αριθμό και δεν έγιναν σε συνεχόμενες μέρες αλλά αφήνοντας
κενό μίας ή δύο ημερών. Η διάρκεια των παρεμβάσεων ήταν δεκαπέντε με είκοσι λεπτά το
μέγιστο. Επίσης, δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός στο πόσες φορές σε κάθε
μάθημα επαναλάμβαναν την κάθε άσκηση. Αλλά προτιμήθηκε να ασχολούνται με μία
άσκηση σε κάθε συνάντηση χωρίς αυτό να είναι όμως απαράβατος κανόνας αφού υπήρχε
ευελιξία. Αξίζει να σημειώσουμε όταν δεν τα κατάφερναν με την προτροπή της ερευνήτριας
μπορούσαν να το επαναλάβουν το ίδιο παράδειγμα μέχρι τρεις συνεχόμενες φορές και το
επαναλάμβαναν αργότερα πάλι. Τα αποτελέσματα στην επίδοση αναφέρονται συνοπτικά
στο σημείο αυτό. Εν γένει η πορεία της επίδοσης φάνηκε να ήταν ανοδική σε όλες τις
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δραστηριότητες και για τους τέσσερις συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή υπάρχει
μία σταθερότητα στις πρώτες συναντήσεις και δεν παρατηρείται κάποια βελτίωση, έπειτα η
επίδοση αυξάνεται όσο περνούν οι συναντήσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί στις τελευταίες
συναντήσεις. Το σκορ μετρήθηκε ανά συνάντηση και εκφράστηκε ως ο αριθμός των σωστών
απαντήσεων προς το σύνολο των παραδειγμάτων κάθε ατόμου.
Συγκεκριμένα, για τον πρώτο μαθητή παρατηρούμε ότι στις τρεις πρώτες δραστηριότητες
έφτασε σε ένα πολύ καλό σκορ αφού από σκορ 3/5 στην πρώτη συνάντηση έφτασε σε σκορ
5/5 ενώ στην τέταρτη δυσκολεύτηκε περισσότερο και έφτασε από 2/5 στο 4/5.
Για το δεύτερο μαθητή μπορούμε να υποστηρίξουμε πως έφτασε στις τρεις πρώτες
δραστηριότητες σε ένα πολύ καλό σκορ το από 2/5 στο 4/5 ενώ στην τέταρτη δυσκολεύτηκε
περισσότερο αλλά πάλι βελτιώθηκε από 1/5 στο 3/5.
Ο τρίτος μαθητής εμφάνισε περίπου ίδια πορεία και έφτασε σε ένα πολύ καλό σκορ αφού
από το σκορ 2/5 ανέβηκε στο 4/5 στις πρώτες τρεις δραστηριότητες ενώ στην τέταρτη
δυσκολεύτηκε περισσότερο και έφτασε από 1/5 σε σκορ 3/5.
Τέλος, ο τέταρτος μαθητής έφτασε σε ένα πολύ καλό σκορ ( 5/5) ξεκινώντας όμως από
σκορ 4/5 στις τρεις πρώτες δραστηριότητες και στην τέταρτη δυσκολεύτηκε περισσότερο και
έφτασε από 2/5 στο 4/5.
Τα αποτελέσματα και η ανοδική τάση που παρατηρήθηκε στην επίδοση μπορούν να
γίνουν περισσότερο κατανοητά μέσα από την μελέτη των γραφημάτων (Σχήμα 6, Σχήμα 7)
όπου απεικονίζεται το σκορ (στα πέντε) για κάθε συνάντηση (έξι συναντήσεις) και μαθητή.
Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη (1) συνάντηση είναι η αρχική αξιολόγηση και η τελευταία
(6) είναι η τελική αξιολόγηση. Οι συναντήσεις δύο (2) έως πέντε (5) αφορούν την κυρίως
παρέμβαση. Το πρώτο γράφημα αφορά και τις τρεις πρώτες δραστηριότητες διότι σε αυτές
παρατηρήθηκε μία κοινή πορεία με πολύ μικρές αποκλίσεις γι αυτό κρίθηκε σκόπιμο να
απεικονιστεί εδώ σε ένα σχήμα ενώ στην έρευνα υπήρχε διαφορετικό σχήμα για κάθε
δραστηριότητα και άτομο.

Σχήμα 6. Διάγραμμα σκορ ανά
συνάντηση για τις πρώτες τρεις
δραστηριότητες

Σχήμα 7. Διάγραμμα σκορ ανά
συνάντηση για την τέταρτη δραστηριότητα

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πολύ συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων
σχετικά με την επίδοση του κάθε ατόμου και ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
σχετικά με την κινητοποίηση. Η κινητοποίηση είναι μία αρκετά περίπλοκη έννοια με
δυσκολίες στην μέτρησή της. Προκειμένου να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για την
κινητοποίηση χρησιμοποιήσαμε ένα πρωτόκολλο παρατήρησης με τους εξής άξονες:
1. Εκδηλωμένη συμπεριφορά («on task behavior»)
2. Επιθυμία ενασχόλησης λεκτικά ή μη λεκτικά
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3. Βλεμματική επαφή
4. Χρόνος Ενασχόλησης με την δραστηριότητα (χέρια)
5. Εξωτερική παρώθηση («prompt»)
6. Την επιθυμία ολοκλήρωσης της δραστηριότητας (task completion)
7. Ενδιαφέρον
Συνοπτικά από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις παρατηρήσεις με βάση τον
συγκεκριμένο άξονα, μπορεί να υποστηριχθεί πως έγιναν φανερές ενδείξεις πως το μέσο, το
υλικό και η διαδικασία κινητοποίησαν σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθητές. Αυτό
στηρίζεται διότι όλοι οι μαθητές εκδήλωσαν θετικές κατά κύριο λόγο συμπεριφορές σε όλους
τους άξονες και σε σχεδόν όλες τις συναντήσεις. Ειδικότερα, η εκδηλωμένη συμπεριφορά
των ατόμων ήταν αρκετά καλή σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς επιθετικές ή μη επιθυμητές
συμπεριφορές. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα παιδιά συνήθιζαν να εκδηλώνουν μη
επιθυμητές ή ακόμα και επιθετικές συμπεριφορές στην διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Επιπλέον, εκδηλώθηκε αρκετή επιθυμία ενασχόλησης με το υλικό καθώς τα
παιδιά με προθυμία κάθονταν να ασχοληθούν με αυτό. Παράλληλα, ο χρόνος βλεμματικής
επαφής αλλά και ενασχόλησης με το υλικό ήταν αυξημένος γεγονός που είναι ενισχυτικό
στοιχείο της κινητοποίησης. Η εξωτερική παρώθηση που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν συχνή
και αυτό είναι επίσης δείχνει πως οι μαθητές ήθελαν να ασχοληθούν με την δραστηριότητα.
Μάλιστα τα περισσότερα δεν σταματούσαν πριν την ολοκληρώσουν και δεν εγκατέλειπαν
την προσπάθεια γεγονός που υποδεικνύει με υψηλό ενδιαφέρον. Όλα αυτά τα στοιχεία
αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν βασικά συστατικά της έννοιας της κινητοποίησης.
Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε πως με βάση το πρωτόκολλο παρατήρησης υπήρξε
αυξημένη προθυμία και κινητοποίηση από την πλευρά των μαθητών κατά την ενασχόλησή
του με το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν δύο, η εκπαιδευτικός
ειδικής αγωγής στο Σχολείο ΔΑΦ που ήταν υπεύθυνη το τελευταίο χρόνο για τα τρία πρώτα
παιδιά του δείγματος, και δεύτερον ο ειδικός παιδαγωγός που είναι υπεύθυνος για τον
έφηβο με αυτισμό τα τελευταία έξι χρόνια. Οι συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν με βάση συγκεκριμένο άξονα ημι-δομημένης
συνέντευξης που περιελάμβανε τους παρακάτω τομείς:
1. Διδακτικό Περιεχόμενο και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και Μέσο (τάμπλετ)
3. Διδακτική μεθοδολογία και Εκπαιδευτική Διαδικασία
4. Κινητοποίηση και ενασχόληση των ατόμων
Επιπλέον, για κάθε ένα τομέα δημιουργήθηκαν από την ερευνήτρια συγκεκριμένες
ερωτήσεις που να τον αναλύουν και να τον κάνουν σαφέστερο. Από την ανάλυση, λοιπόν,
των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις αυτές προέκυψαν θετικά στοιχεία για όλους τους
άξονες αυτούς. Βέβαια, εκφράστηκαν και κάποιοι προβληματισμοί κυρίως ως προς το
αυξημένο κατά την άποψη των εκπαιδευτικών επίπεδο της δυσκολίας της τρίτης και της
τέταρτης κατά σειρά δραστηριότητας.
Παράλληλα, εκφράστηκε η άποψη πως η πρώτη (τοποθέτηση συγκεκριμένης ποσότητας
στο σακουλάκι) και η τρίτη δραστηριότητα (σειροθέτηση αριθμών από το μεγαλύτερο στον
μικρότερο) είχε μεγάλο αριθμό από ερεθίσματα που ίσως μπέρδεψαν στην αρχή τους
μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και αυτές οι δραστηριότητες δυσκόλεψαν περισσότερο
τους μαθητές, τους άρεσαν περισσότερο διότι τους επέτρεπαν να κάνουν περισσότερες
κινήσεις σύμφωνα με την γνώμη των εκπαιδευτικών. Κάποιοι προβληματισμοί
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εκφράστηκαν και για το στοιχείο της ανατροφοδότησης, των οδηγιών και της βοήθειας,
διότι φάνηκε να μην χρησιμοποιούνται με λειτουργικό τρόπο από τους μαθητές κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν πως η ανατροφοδότηση καλύτερα να
δίνονταν αυτόματα και η βοήθεια θα μπορούσε να γίνεται μέσω δραστηριοτήτων με
χειραπτικά υλικά σε συνδυασμό με το ψηφιακό υλικό με μοντελοποίηση από τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό. Παράλληλα, εκφράστηκαν και προτάσεις για δημιουργία και άλλων
ανάλογων δραστηριοτήτων για επιπλέον μαθηματικούς και όχι μόνο στόχους και
δεξιότητες. Επιπλέον, υποστήριξαν πως θα ήταν χρήσιμο να ελεγχθεί και η διατήρηση της
συγκεκριμένης γνώσης αλλά και η μεταφορά της σε άλλα πλαίσια

Συμπεράσματα
Προκειμένου να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη αλλά και σύντομη εικόνα του άρθρου,
κρίνεται σκόπιμο να συνοψίσουμε τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, αξίζει να
αναφερθούμε στους περιορισμούς της παρούσας μελέτης και τις προτάσεις για πιθανές
μελλοντικές κατευθύνσεις.
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζονταν με την επίδραση στη επίδοση και το κατά
πόσο το συγκεκριμένο μέσο, οι δραστηριότητες και η αξιοποίησή τους μπορεί να επιφέρει
θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των συγκεκριμένων ατόμων με αυτισμό. Από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε βελτίωση στα μαθησιακά αποτελέσματα και των
τεσσάρων ατόμων σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες. Βέβαια, κάποιες από τις
δραστηριότητες δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές αλλά αυτές τους έλκυαν το
ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την βιβλιογραφία, στο ότι στις πιο απλές
δραστηριότητες οι μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις (Chen, 2012). Βέβαια, κάποια στοιχεία
των δραστηριοτήτων όπως τα κουμπιά των οδηγιών και της ανατροφοδότησης - βοήθειας
δεν φάνηκε να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο. Οι μαθητές
χρησιμοποιούσαν περισσότερο την δοκιμή-πλάνη και την επανάληψη προκειμένου να
οδηγηθούν στην σωστή απάντηση. Τα συμπεράσματα αυτά φαίνεται να διαφωνούν εν μέρει
με την βιβλιογραφία όπου υποστηρίζεται πως ένα ψηφιακό υλικό θα πρέπει να έχει οδηγίες,
βοήθεια και ανατροφοδότηση της σωστής απάντησης (Chen, 2012). Παράλληλα, η θετική
ενίσχυση που έδινε το υλικό δεν φάνηκε να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αλλά
περισσότερο επηρέαζε τους μαθητές η θετική ενίσχυση από την ίδια την ερευνήτρια. Ενώ το
ηχητικό ερέθισμα κατά την λανθασμένη απάντηση φάνηκε να δρα μάλλον αποσπασματικά.
Αυτό το στοιχείο έρχεται σε σύγκρουση με άλλους ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ως
απαραίτητη την παροχή ανατροφοδότησης της σωστής απάντησης στους μαθητές
(Ramachandran & Oberman, 2006).
Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα που αφορά την κινητοποίηση, έγιναν φανερές ισχυρές
ενδείξεις πως το μέσο, το υλικό και η διαδικασία κινητοποίησαν σε ικανοποιητικό βαθμό
τους μαθητές αφορά το αν και σε ποιο βαθμό το συγκεκριμένο υλικό, οι δραστηριότητες και
η εκπαιδευτική αξιοποίησή ενίσχυσε την κινητοποίηση των ατόμων να συμμετέχουν στην
διαδικασία. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με την βιβλιογραφία όπου υποστηρίζεται πως η
κατάλληλη αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία επιφέρει συνήθως
θετικά αποτελέσματα στην κινητοποίηση των ατόμων ειδικά των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. (Mautone, et al, 2005). Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοηθεί η
εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και ο ρόλος της θετικής ενίσχυσης της
επιθυμητής συμπεριφοράς καθ’ όλη την διαδικασία καθώς και ο ρόλος της εκπαιδευτικού
που αποδείχθηκε πολύ σημαντικός στην διαδικασία. Βέβαια, η κινητοποίηση είναι μία
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έννοια που είναι αρκετά δύσκολο να οριστεί και να μετρηθεί κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία. Επομένως, τα δεδομένα για την κινητοποίηση αφορούν τους συγκεκριμένους
μαθητές υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και δεν αποδίδονται μόνο στο μέσο, τις
δραστηριότητες ή την αξιοποίησή τους αλλά σε όλους αυτούς τους παράγοντες
συνδυαστικά.
Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τα θετικά σχόλια και τους προβληματισμούς
σχετικά με το μέσο, το υλικό και την αξιοποίησή του στην διδακτική πράξη που προέκυψαν
από τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς. Εκφράστηκαν εν γένει θετικά σχόλια και από
τους δύο εκπαιδευτικούς όσον αφορά τους άξονες του ενδιαφέροντός μας που αναφέρθηκαν
αναλυτικά στα αποτελέσματα. Εκφράστηκαν, όμως, και προβληματισμοί σχετικά με την
δυσκολία και πολυπλοκότητα κάποιων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, προβληματισμοί
εκφράστηκαν και σχετικά με την μη λειτουργική χρήση των στοιχείων των οδηγιών και της
ανατροφοδότησης αφού υποστήριξαν πως αυτά τα στοιχεία δεν χρησιμοποιήθηκαν με
λειτουργικό τρόπο από τους μαθητές. Παράλληλα, προτάθηκαν και επιπλέον γνωστικοί
τομείς για τους οποίους θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν ανάλογες δραστηριότητες
αλλά και η πραγματοποίηση και άλλων αντίστοιχων μελετών. Τέλος, για την κινητοποίηση
ήταν εξίσου θετικά τα σχόλια αφού οι μαθητές εκδήλωναν προθυμία να συμμετέχουν
γεγονός που προκάλεσε θετική εντύπωση στους εκπαιδευτικούς. Οι απόψεις των
εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικά στοιχεία και καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη σε
μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με την δημιουργία ψηφιακού και όχι
μόνο υλικού για την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιους από τους πιο βασικούς
περιορισμούς της συγκεκριμένης μελέτης οι οποίοι αφορούν την ερευνητική προσέγγιση και
τα εργαλεία. Η πειραματική μελέτη με ένα υποκείμενο είναι μία μελέτη που είναι ποιοτική
και τα δεδομένα της δεν μπορεί να είναι γενικεύσιμα σε έναν τόσο ετερογενή πληθυσμό
όπως αυτός των ατόμων με αυτισμό. Επιπλέον, τα εργαλεία της παρατήρησης και της
συνέντευξης περιλαμβάνουν εξ ορισμού περιορισμούς που αφορούν κυρίως την
υποκειμενικότητα των ερμηνειών των αποτελεσμάτων. Τέλος, ένας βασικός περιορισμός
είναι ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων, των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων
στην συγκεκριμένη έρευνα λόγω του περιορισμένου χρόνου της έρευνας. Ωστόσο, η
συγκεκριμένη μελέτη εμπλούτισε την υπάρχουσα βιβλιογραφία με στοιχεία που μπορεί να
αξιοποιηθούν στο μέλλον, επιβεβαίωσε αλλά και ήρθε σε αντίθεση με προηγούμενα
δεδομένα της βιβλιογραφίας. Επίσης, η ερευνήτρια ενεπλάκη και στην διαδικασία του
σχεδιασμού των δραστηριοτήτων και αυτό το στοιχείο είναι εξίσου σημαντικό αφού έδειξε
πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ειδικών κατά
την παραγωγή ενός εκπαιδευτικού υλικού.
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μία αρχική προσπάθεια πάνω στην οποία μπορούν να
βασιστούν και άλλες μελέτες στο μέλλον. Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις αφορούν τον
σχεδιασμό και άλλων μελετών που να δοκιμάζουν το ίδιο ή διαφορετικό υλικό στην
εκπαιδευτική πράξη για την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό με μεγαλύτερο δείγμα και
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρεμβάσεων και ίσως με μία αξιολόγηση της διατήρησης
και της μεταφοράς της γνώσης. Θα μπορούσαν αυτές οι νέες δραστηριότητες να αφορούν
διαφορετικούς στόχους και δεξιότητες, όπως είναι οι προ-μαθηματικές έννοιες, ο
υπολογισμός χρημάτων και άλλους τομείς όπου τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Τέλος, μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν εκπαιδευτικές διαδικασίες ακολουθώντας διαφορετική πορεία και
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εκπαιδευτική προσέγγιση και αρχές σε σχέση με αυτές που ακολούθησε η συγκεκριμένη
μελέτη.
Κλείνοντας αξίζει δεν θεωρούμε την χρήση κάποιου συγκεκριμένου μέσου «ανώτερη»
ούτε το προτάσσουμε έναντι άλλων. Αλλά η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε σε θετικά
αποτελέσματα στην επίδοση και ενδείξεις αυξημένης κινητοποίησης καθώς και θετικά
σχόλια από τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την εκπαιδευτική αξιοποίηση των
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τάμπλετ. Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν
είναι γενικεύσιμα αλλά η μελέτη ασχολείται με ένα σύγχρονο και ενδιαφέρον θέμα που δεν
έχει μελετηθεί σε βάθος. Η εκπαιδευτική προσέγγιση δεν είναι νέα, όμως η αξιολόγηση της
εφαρμογής παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον κι έτσι η εργασία συνεισφέρει σημαντικά
στοιχεία στο πεδίο. Άλλωστε, στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να σχεδιάσουμε και να
δοκιμάσουμε μία συγκεκριμένη σειρά από δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο μέσο
αξιοποιώντας τες με μία εκπαιδευτική πορεία και προσέγγιση για την ενίσχυση
συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων σε συγκεκριμένα παιδιά με αυτισμό και κάτω από αυτό
το πρίσμα αξίζει να μελετηθεί.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των ειδικών
παιδαγωγών, ειδικών δημοτικών σχολείων της πόλης του Βόλου, σχετικά με την ενσωμάτωση και τον
τρόπο χρήσης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.). Διερευνήθηκαν η αποδοτικότητα της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
σε σύγκριση με την παραδοσιακού τύπου διδασκαλία, αλλά και παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν είτε
προωθητικά, είτε όχι στην ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα, με ημιδομημένη συνέντευξη, σε ερευνητικό δείγμα 4 υποκειμένων, ειδικών παιδαγωγών που δίδασκαν κατά
το σχολ. έτος 2015-16 σε ειδικά Δημοτικά Σχολεία του Βόλου. Με την ανάλυση των δεδομένων
προέκυψαν συνολικά θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθητών
με ε.ε.α. Αναδείχθηκαν οφέλη της χρήσης τους, σε γνωστικό, συμπεριφορικό και κοινωνικό επίπεδο των
μαθητών, όπως και στην προώθηση διδακτικής μεθοδολογίας προσανατολισμένης σε μαθητοκεντρικές
και ομοδοσυνεργατικές προσεγγίσεις. Τέλος, παράγοντες όπως οι προϋπάρχουσες γνώσεις και η
αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να λειτουργούν προωθητικά στην ένταξη και
αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, ενώ ο διαθέσιμος εξοπλισμός, ο χρόνος και η εμμονική συμπεριφορά
κάποιων μαθητών με το εκάστοτε τεχνολογικό μέσο, λειτουργούν αποθαρρυντικά, σύμφωνα με το
παρόν δείγμα, στη συχνότητα χρήσης τους.
Λέξεις κλειδιά: ειδικό σχολείο, ένταξη ΤΠΕ, οφέλη χρήσης, παράγοντες ένταξης

Εισαγωγή
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εξελίσσονται με ραγδαία
πρόοδο και αποτελούν κατά κοινή ομολογία σημαντικό παράγοντα της καθημερινότητας.
Κατά συνέπεια, η διάχυση των ΤΠΕ επηρεάζει τόσο τις ζωές των ανθρώπων, όσο και τη
λειτουργία, την ανάπτυξη και τις ιδέες των κοινωνιών, όπως επισημαίνουν οι Τσιτσανούδη
και Μαλλίδη (2006), ενώ παράλληλα ασκούν πολλαπλές επιδράσεις σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα.
Σύμφωνα με τον Kumar (2008), o όρος ΤΠΕ σχετίζεται με συσκευές και εφαρμογές οι
οποίες χρησιμοποιούνται είτε για την άντληση πληροφοριών, είτε για την επικοινωνία. Ως
τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν η τηλεόραση, τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής, καθώς και οι υπηρεσίες που αυτές παρέχουν.

ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση
Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας απορρέει πως η ένταξη και χρήση των
ΤΠΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης -γενικής και ειδικής- είναι υπαρκτή με συνεχώς
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 655-665, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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αυξανόμενη τάση. Εστιάζοντας στην ειδική αγωγή, παρατηρείται από τους Williams, Jamali
και Nicholas (2006), να χρησιμοποιείται πλήθος διαφορετικών νέων τεχνολογιών, όπως ο
διαδραστικός πίνακας, το διαδίκτυο, ειδικά λογισμικά, βίντεο, εικονικά περιβάλλοντα
μάθησης κτλ. Από τα αναλυτικά προγράμματα της ειδικής αγωγής φαίνεται η
υποβοηθούμενη στήριξη για ένταξη και χρήση των ΤΠΕ, με ποικίλους τρόπους, στην
εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.). Ειδικότερα, προτείνονται
διαφορετικοί τρόποι χρήσης του υπολογιστή στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών
δραστηριοτήτων, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι: (α) ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, (β)
ως γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο (από τους μαθητές) και (γ) ως εργαλείο επικοινωνίας
και αναζήτησης πληροφοριών.
Παρά ταύτα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η φράση που εντοπίζεται στο ΔΕΠΠΣ το οποίο
δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΠΘ (2003) και αναφέρει ότι «η εισαγωγή και η χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική πράξη δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα ενός απλού τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού, ως αυτοσκοπού. Θα πρέπει να γίνει με παιδαγωγικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα
εξασφαλίσουν την ανθρωπιστική παιδεία για την κοινωνία που οραματιζόμαστε», έτσι ώστε ο μαθητής
να προσεγγίσει με κριτική οπτική την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
Από σχετικές έρευνες, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, που πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές
μονάδες της Ελλάδας, καταδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών, παρά
του ότι εμφανίζεται θετικό ως προς τη χρήση των ΤΠΕ (Jimoyiannis & Komis, 2006), στην
πράξη φαίνεται να μην εντάσσει ή να μην τις χρησιμοποιεί, σε ικανοποιητικό βαθμό,
υποστηρικτικά ως προς τη διδασκαλία (Ρουσομάνης, 2007). Επιπροσθέτως, τα πορίσματα
των ερευνών των Jimoyiannis & Komis (2006) και Χαραλάμπους & Ιωάννου (2008)
υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντί για διδακτικούς- παιδαγωγικούς σκοπούς,
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως επί το πλείστον για προσωπικούς και στη
συνέχεια για διοικητικούς λόγους.

Οφέλη χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών με ε.ε.α.
Τα οφέλη της χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών με ε.ε.α., από τη μέχρι στιγμής
έρευνα , είναι αρκετά ενθαρρυντικά και συμβάλουν ικανοποιητικά στην καλλιέργεια και
ανάπτυξη του γνωστικού, συναισθηματικού και επικοινωνιακού τομέα αυτών.
Η Αγγελοπούλου (2011) σημειώνει ότι οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα για
πολυαισθητηριακή προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων και συνδράμουν στην
πρόσκτηση ικανοτήτων, από τους μαθητές, επίλυσης προβλημάτων και καλλιέργεια
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται θετικά η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και
παράλληλα η ενασχόληση με τις ΤΠΕ φαίνεται να τους δημιουργεί αυξημένα κίνητρα για
μάθηση (McCarrick & Xiaoming, 2007). Επιπλέον, με τη χρήση τους προσφέρεται
μεγαλύτερη αυτονομία- ανεξαρτησία στους μαθητές με ε.ε.α., με αποτέλεσμα να μπορούν να
ανταποκριθούν με επιτυχία μόνοι τους στις καθημερινές δραστηριότητες (Fernández-López,
Rodríguez-Fórtiz, Rodríguez-Almendros & Martínez-Segura, 2013). Κατά συνέπεια,
μειώνονται τα αισθήματα αποτυχίας και το αρνητικό αυτοσυναίσθημα που βιώνουν οι
μαθητές αυτοί, αισθάνονται περισσότεροι ικανοί, αυξάνουν τα κίνητρα για μάθηση
(Αγγελοπούλου, 2011) και βελτιώνουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να
αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους (Mavrou, Lewis &
Douglas, 2010).
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Παράγοντες ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Το γεγονός ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών είναι γενικά θετικές απέναντι στις ΤΠΕ, αλλά η
ένταξή τους στη διδασκαλία είναι περιορισμένη, γεννά ερωτηματικά που σχετίζονται με
τους παράγοντες που λειτουργούν αποθαρρυντικά ως προς τη χρήση τους. Στην ειδική
εκπαίδευση υπάρχει σημαντική έλλειψη ερευνών που να σχετίζονται με τους παράγοντες
αυτούς, όμως υπάρχουν καταγεγραμμένες σχετικές έρευνες που αναφέρονται στη γενική
εκπαίδευση και αναδεικνύουν παράγοντες που είναι:
Ο υπάρχων τεχνολογικός εξοπλισμός: Η παντελής ή μερική έλλειψη τεχνολογικού
εξοπλισμού καθώς και η παλαιότητά του αποτελεί ίσως έναν από του βασικότερους
παράγοντες παρεμπόδισης χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από αρκετούς ερευνητές (Μπαράκος, 2008˙ Unal & Ozturk, 2012˙
Williams, 2005).
Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ΤΠΕ: Κατά τον Μπαράκο (2008) οι
γνώσεις, η επιμόρφωση, η επαφή και η εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ, από πλευράς
εκπαιδευτικών, φαίνεται να έχουν καθοριστική αξία στη χρήση τους κατά τη διδακτική
πράξη. Εκπαιδευτικοί με ελλιπείς γνώσεις, χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση με τις ΤΠΕ και
στοιχειώδη σχετική επιμόρφωση, τείνουν να μη χρησιμοποιούν ή να χρησιμοποιούν
ελάχιστα τις ΤΠΕ. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους Lewis & Neill (2001) καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει η επιμόρφωση που λαμβάνουν.
Η αυτοποτελεσματικότητα (self- efficacy): Ο εν λόγω όρος, τον οποίο εισήγαγε για πρώτη
φορά ο Bandura (1986) αναφέρεται στις εκτιμήσεις του ατόμου αναφορικά με την ικανότητά
του να οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη προκαθορισμένων
επιπέδων επίδοσης. Η συνεχής και ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων κατά τους
Τζιμογιάννη & Κόμη (2006) κάνει πολλούς εκπαιδευτικούς να μην μπορούν να τις
ακολουθήσουν ή να θεωρούν συνεχώς τους εαυτούς τους αρχάριους. Οι εκπαιδευτικοί,
λοιπόν, που έχουν υψηλό αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας, σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ
και παράλληλα συνειδητοποιούν πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι για τη διδασκαλία τους,
τείνουν να τις χρησιμοποιούν πιο συχνά (Bozdgan & Özen, 2014).
Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών: Οι θετικές εμπειρίες και απόψεις των
εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη, αυξάνουν σημαντικά την
πιθανότητα να τις χρησιμοποιήσουν και να τις εντάξουν συστηματικά και αποτελεσματικά
στη διδασκαλία τους (MacArthur & Malouf,1991). Οι ερευνητές Hermans, Tondeur, van
Braak, & Valcke (2008) εντοπίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες
μάθησης, όπως ο κοινωνικός εποικοδομητισμός, καθώς και μαθητοκεντρικές μεθόδους
διδασκαλίας, έχουν την τάση να προτιμούν και να ενσωματώνουν πιο εύκολα τις ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους. Από την άλλη, όπως είναι εύκολα κατανοητό, οι αρνητικές αντιλήψεις
μειώνουν τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η έλλειψη υποστήριξης: Η υποστήριξη σχετίζεται με το σύνολο των υλικών και των
ανθρώπινων πόρων που καλούνται να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό ώστε να αξιοποιήσει
τις ΤΠΕ. Οι πόροι αυτοί σχετίζονται με τις υλικοτεχνικές υποδομές της σχολικής μονάδας,
την τεχνική υποστήριξη και ενός συμβουλευτικού πλαισίου το οποίο θα στηρίζει την
προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ. Πρωταρχικής σημασίας θεωρείται η υποστήριξη από το
υπουργείο Παιδείας ή το Πανεπιστήμιο, ώστε να ενημερώνονται και να υποστηρίζονται οι
εκπαιδευτικοί σχετικά με τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση, με την τροποποίηση των
υπαρχουσών πρακτικών διδασκαλίας και την αντικατάστασή τους με πιο σύγχρονες και
τέλος με την παροχή γνώσεων σχετικά με τον αποτελεσματικότερο και ουσιαστικότερο
τρόπο χρήσης των ΤΠΕ (Somekh, 2008). Δευτερευόντως, κατά τον Judge (2013), ίσης
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σημασίας και αξίας θεωρείται η στήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς από τη
διεύθυνση-διοίκηση της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
Η έλλειψη χρόνου: Ο χρόνος και η έλλειψή του φαίνεται να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς
και να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στη χρήση των ΤΠΕ. Αρκετοί εκπαιδευτικοί
ελλείψει χρόνου, δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χειρίζονται και να εντάσσουν τις
ΤΠΕ στη διδασκαλίας τους. Επίσης, ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη της μεγάλης
διδακτέας ύλης και η δαπάνη επιπρόσθετου χρόνου στο σπίτι για την προετοιμασία του
διδακτικού υλικού, εντοπίζονται ως επιπρόσθετοι παράγοντες που λειτουργούν
αποθαρρυντικά στη χρήση των ΤΠΕ (Αγγελοπούλου, 2011).
Το φύλο και η ηλικία: Τόσο η ηλικία, όσο και το φύλο, φαίνεται να αποτελούν βασικούς
παράγοντες για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ. Αναφορικά με την ηλικία, οι μεγαλύτεροι
ηλικιακά εκπαιδευτικοί, αισθάνονται χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα, δηλαδή
λιγότερο ικανοί , δεν αναγνωρίζουν τη σημασία και την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ και
τέλος έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στην ένταξή τους στη διδασκαλία (Jimoyiannis &
Komis, 2007˙ Παύλου & Βρυωνίδης, 2008). Κατά προέκταση τείνουν να τις χρησιμοποιούν
λιγότερο στη διδασκαλία τους. Σε ό,τι αφορά στο φύλο, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν λιγότερο θετικές στάσεις στην ένταξη (Παύλου &
Βρυωνίδης, 2008) και παράλληλα διακατέχονται από αισθήματα ανασφάλειας αναφορικά
με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη συγκριτικά με τους άντρες (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006).

Η έρευνα
Σκοποί και στόχοι
Βασικός σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας αποτελεί η καταγραφή των στάσεων και
των απόψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής των ειδικών δημοτικών σχολείων της
πόλης του Βόλου σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι στόχοι που εξ αρχής τέθηκαν στην έρευνα, αποτελούν, τη διερεύνηση:

του βαθμού και του τρόπου ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.),

της αποτελεσματικότητας της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθητών με ε.ε.α
συγκριτικά με την παραδοσιακή μέθοδο,

των παραγόντων που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή
διαδικασία.

Ερευνητικό δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από τέσσερις ειδικούς παιδαγωγούς που
δίδαξαν κατά το σχολικό έτος 2015- 16 σε ειδικά δημοτικά σχολεία της πόλης του Βόλου.
Βασικό κριτήριο επιλογής του δείγματος αποτέλεσε η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία. Μετά από
έρευνα σε όλα τα ειδικά δημοτικά σχολεία της πόλης, εντοπίστηκαν μόνο οι παραπάνω
εκπαιδευτικοί, οπότε και αποτέλεσαν το ερευνητικό δείγμα. Ο μικρός αριθμός του δείγματος
αποτελεί περιορισμό της εν λόγω έρευνας. Για λόγους δεοντολογίας δόθηκε σε κάθε έναν
από τους εκπαιδευτικούς ένα κωδικό όνομα, οπότε στο εξής θα αναφέρονται ως
«εκπαιδευτικός Α», «εκπαιδευτικός Β», κ.ο.κ. Ειδικότερα, συμμετείχαν τρείς γυναίκες
εκπαιδευτικοί και ένας άνδρας. Έχουν κάνει όλοι τους βασικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή
και έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση από 11 έως 12 χρόνια.
Επίσης, όλοι τους χρησιμοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία (με διαφορετική εβδομαδιαία
συχνότητα), έχουν παρακολουθήσει το πρώτο επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ από το
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Υπουργείο Παιδείας, επιπροσθέτως ο «εκπαιδευτικός Γ» παρακολούθησε πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο σχετικό με τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης.

Μεθοδολογία έρευνας
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αφού έγινε η επιλογή του
δείγματος και προσωπική επαφή με το ερευνητικό δείγμα, ακολούθησε ποιοτική έρευνα με
χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης. Για τους σκοπούς αυτούς καταρτίστηκε από τον
ερευνητή ερωτηματολόγιο 29 ερωτήσεων, κάποιες κλειστού τύπου για την καταγραφή
ατομικών χαρακτηριστικών του δείγματος (φύλο, χρόνια υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή,
χρόνια προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο κτλ.) και οι περισσότερες υπόλοιπες
ανοιχτού τύπου για την εξέταση των υπόλοιπων στοιχείων της έρευνας. Διατυπώθηκε από
τον ερευνητή μια λίστα με τις κεντρικές θεματικές ενότητες και ενδεικτικές ερωτήσεις που
κρίθηκε αναγκαίο να καλυφθούν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις
υλοποιήθηκαν από 30/11/2015 έως 16/12/2015, είχαν διάρκεια 35’- 40’ η κάθε μια και
μαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.
Για την καλύτερη οργάνωση-διαχείριση και αποτελεσματικότερη ανάλυση των
δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση του συνόλου του υλικού, που προέκυψε από
τις τέσσερις συνεντεύξεις. Ως εκ τούτου, ορίστηκαν ως βασικές κατηγορίες οι εξής: (1) οι
στάσεις σχετικά με τον τρόπο ένταξης/χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, (2) οι
απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακού τύπου διδασκαλίας
συγκριτικά με αυτή της χρήσης ΤΠΕ, (3) ανασταλτικοί παράγοντες της χρήσης ΤΠΕ στη
διδασκαλία.

Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται βάσει των τριών προαναφερόμενων κατηγοριών
και ανά υποκείμενο της έρευνας.

«Εκπαιδευτικός Α»
Στάσεις και απόψεις για τις ΤΠΕ: Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός διακρίνεται από
υψηλού βαθμού αυτοαποτελεσματικότητα σχετικά με τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ.
Χρησιμοποιεί ΤΠΕ, όπως υπολογιστή, διαδραστικό πίνακα και εκπαιδευτικά λογισμικά,
καθημερινά στη διδασκαλία του και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, κυρίως ως μέσα
μάθησης από τους ίδιους τους μαθητές. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως επικουρικά μέσα της
διδασκαλίας για ενίσχυση των ερεθισμάτων, σε περιπτώσεις που λείπουν από τους μαθητές,
ως μέσα αξιολόγησης, εμπέδωσης της ύλης που διδάχθηκε ή ως επιβράβευση. Επίσης, θεωρεί
τις ΤΠΕ απαραίτητο και άκρως αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία μαθητών με
ε.ε.α.
Παραδοσιακή διδασκαλία – Διδασκαλία με ΤΠΕ: Είτε με τη μια, είτε με την άλλη μέθοδο,
θεωρεί πως επιτυγχάνονται οι στόχοι της εκάστοτε διδασκαλίας, αλλά εντοπίζει οφέλη στη
χρήση ΤΠΕ, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας,
ομαδοσυνεργατική μάθηση και εξατομικευμένη διδασκαλία, ενίσχυση των κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών, ενδυνάμωση διαμαθητικών σχέσεων και σχέσεων με τον
εκπαιδευτικό, εγρήγορση, αμείωτο ενδιαφέρον για τη μάθηση, μεγαλύτερο όγκο
προσλαμβάνουσας γνώσης, μείωση του χρόνου απόκρισης , περισσότερο σταθερά
μαθησιακά αποτελέσματα, συνολική και ταχύτερη πρόοδο ολόκληρης της τάξης σε γνωστικό
και συμπεριφορικό επίπεδο.
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Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης ΤΠΕ: Ως μόνο αποτρεπτικό παράγοντα αναφέρει την
αδυναμία- δυσκολία κάποιων μαθητών να παρακολουθήσουν το μέσο εξαιτίας των
πολλαπλών ερεθισμάτων που εκπέμπουν (λ.χ. κάποιοι μαθητές με αυτισμό).

«Εκπαιδευτικός Β»
Στάσεις και απόψεις για τις ΤΠΕ: Ο εν λόγω εκπαιδευτικός θεωρεί αρκετά ικανό τον εαυτό
του σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Τις χρησιμοποιεί δύο φορές την εβδομάδα, ως εργαλεία
μάθησης και ως διδακτικά μέσα. Η χρήση των ΤΠΕ (υπολογιστής και διαδραστικός
πίνακας) γίνεται στις φάσεις της παρουσίασης της νέας γνώσης, της εμπέδωσης/επέκτασης
της γνώσης και της τελικής αξιολόγησης/ανακεφαλαίωσης των όσων διδάχθηκαν. Τέλος,
θεωρεί ότι οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους (λ.χ. χειραπτικά,
πολυαισθητηρικά υλικά) μπορούν να επιφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα στη διδασκαλία
μαθητών με ε.ε.α.
Παραδοσιακή διδασκαλία – Διδασκαλία με ΤΠΕ: Ο συνεντευξιαζόμενος θεωρεί εξίσου
αποτελεσματική μια διδασκαλία χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ και μια διδασκαλία με ΤΠΕ.
Σημειώνει ότι στις περισσότερες διδασκαλίες δουλεύει εξατομικευμένα εξαιτίας των
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών και κατά συνέπεια οι μαθητές εργάζονται μόνο ατομικά. Με τη
χρήση ΤΠΕ εντοπίζει ότι οι μαθητές παρουσιάζουν πρόοδο στο γνωστικό τους επίπεδο,
βελτιώνεται η διάθεση και το ενδιαφέρον τους για μάθηση, καλλιεργούνται δεξιότητες
ομαδικής εργασίας και τέλος βελτιώνουν το χρόνο απόκρισης σε ερωτήσεις που τους
τίθενται από τον εκπαιδευτικό. Αναφέρεται τέλος ότι η διδασκαλία με ΤΠΕ κυλάει πιο
γρήγορα, οι μαθητές ανταποκρίνονται περισσότερο και ο όγκος της γνώσης που
προσλαμβάνουν οι μαθητές είναι μεγαλύτερος.
Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης ΤΠΕ: Ως μόνοι παράγοντες αναφέρονται, ο μεγάλος
χρόνος προετοιμασίας της διδασκαλίας, η εμμονική προσκόλληση κάποιων μαθητών με το
μέσο ή και οι κρίσεις στις οποίες πιθανόν υπόκεινται εξαιτίας των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν.

«Εκπαιδευτικός Γ»
Στάσεις και απόψεις για τις ΤΠΕ: Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται από
υψηλού βαθμού αυτοαποτελεσματικότητα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Τις χρησιμοποιεί
περιορισμένα και ως εργαλεία μάθησης, με χρήση από τους μαθητές. Η χρήση του
υπολογιστή και των λογισμικών γίνεται στις φάσεις της εμπέδωσης/επέκτασης της νέας
γνώσης και της τελικής αξιολόγησης/ανακεφαλαίωσης των όσων διδάχθηκαν, είτε ως είδος
επιβράβευσης. Θεωρεί ότι η γνώση χειρισμού και ένταξης των ΤΠΕ είναι αρκετά χρήσιμο
εφόδιο, αλλά υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία, με την καθοδήγηση του
δασκάλου και τα χειραπτικά υλικά, αποδίδουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σχετικά με το αν οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο μάθησης για άτομα με
ειδικές ανάγκες, απάντησε πως μπορεί να είναι αποτελεσματικότερα μέσα διδασκαλίας σε
περιπτώσεις μαθητών με συγκεκριμένα προβλήματα (λ.χ. μαθητές με κινητικές ανεπάρκειες
ή με σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία).
Παραδοσιακή διδασκαλία – Διδασκαλία με ΤΠΕ: Ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι η
παραδοσιακού τύπου διδασκαλία επιφέρει μεγαλύτερη πρόοδο στο γνωστικό επίπεδο των
μαθητών του από ότι η διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ. Όσον αφορά στην καλλιέργεια κάποιων
δεξιοτήτων χάριν της χρήσης των ΤΠΕ αναγνωρίζει τη μερική συμβολή τους στην βελτίωση
κάποιων κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Τέλος, αναφέρεται στο γεγονός ότι με τον
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υπολογιστή δεν δίνεται η δυνατότητα ομαδικής εργασίας στους μαθητές, ενώ θεωρεί
περισσότερο ευέλικτη τη διδασκαλία με παραδοσιακές μεθόδους.
Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης ΤΠΕ: Ο εν λόγω εκπαιδευτικός υπογραμμίζει ως
ανασταλτικούς παράγοντες ένταξης των ΤΠΕ την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ένα
σύνολο παραγόντων όπως γνώση, διάθεση, θέληση που αφορούν τον εκάστοτε
εκπαιδευτικό, αλλά και την εμμονική προσκόλληση κάποιων μαθητών με το εκάστοτε
τεχνολογικό μέσο.

«Εκπαιδευτικός Δ»
Στάσεις και απόψεις για τις ΤΠΕ: Ο βαθμός αυτοαποτελεσματικότητας και του
ερευνητικού αυτού υποκειμένου, ως προς τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ, είναι αρκετά
υψηλός. Οι ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ημερήσιας διδασκαλίας του και η
χρήση τους είναι διττή, τόσο ως διδακτικό μέσο όσο και ως εργαλείο μάθησης. Εντάσσονται
σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, για διδασκαλία και εξάσκηση, για αξιολόγηση, αλλά και
ως μέσο χαλάρωσης- ξεκούρασης των μαθητών. Τέλος, πιστεύει ότι η γνώση χειρισμού και
ένταξης των ΤΠΕ αποτελεί και πρέπει να αποτελεί βασικό προσόν ενός ειδικού παιδαγωγού,
αφού προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους μαθητές. Τέλος, υπογραμμίζει πως για τα μέγιστα
μαθησιακά αποτελέσματα απαιτείται συνδυασμός των ΤΠΕ με χειραπτικά και
πολυαισθητηριακά υλικά. Από τη μέχρι στιγμής εμπειρία του δηλώνει πως οι ΤΠΕ μπορούν
να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης για μαθητές με ε.ε.α. και τονίζει τα
οφέλη που αποκομίζουν μαθητές με κώφωση.
Παραδοσιακή διδασκαλία – Διδασκαλία με ΤΠΕ: Ο «εκπαιδευτικός Δ» υποστηρίζει πως με
τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία οι μαθητές του δείχνουν πρόοδο σε γνωστικό επίπεδο,
αφού τους προσφέρονται πολλά ερεθίσματα και προσλαμβάνουν τη γνώση με πιο ευχάριστο
και ξεκούραστο τρόπο. Τόσο στη διδασκαλία με παραδοσιακές μεθόδους, όσο και με τη
χρήση ΤΠΕ παρατηρεί πως οι στόχοι που θέτει για τη διδασκαλία επιτυγχάνονται το ίδιο.
Υπογραμμίζει όμως ότι με τις ΤΠΕ βλέπει άμεση ανταπόκριση στην πρόσληψη της γνώσης
από τους μαθητές και μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης στη διδασκαλία.
Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης ΤΠΕ: Τέλος, ο «εκπαιδευτικός Δ» θεωρεί ως βασικούς
αποτρεπτικούς λόγους αποτρεπτικούς της χρήσης των ΤΠΕ αφενός τον περιορισμένο
διδακτικό χρόνο και αφετέρου τη δύσκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ του σχολείου του.

Συζήτηση Ευρημάτων
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρούνται συνολικά θετικές στάσεις των
συμμετεχόντων ειδικών παιδαγωγών απέναντι στην ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία μαθητών με ε.ε.α. Οι γνώσεις που έχουν σχετικά με τις ΤΠΕ, η επιμόρφωση,
καθώς και η αυτοαποτελεσματικότητα, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε θετικά κείμενες
αντιλήψεις. Οι θετικές στάσεις τους αντικατοπτρίζονται επίσης μέσα από τις θέσεις τους.
Υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις τόσο του χειρισμού, όσο και της ένταξης στη διδακτική πράξη
αποτελούν κάποια από τα βασικότερα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ειδικοί
παιδαγωγοί. Το γεγονός ότι από τη μέχρι στιγμής εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους
αποκόμισαν θετικές εμπειρίες, εντόπισαν πρόοδο τόσο στο γνωστικό, όσο και στο
συμπεριφορικό επίπεδο των μαθητών τους, καθώς και η αναγνώριση της υψηλής
προστιθέμενης αξίας τους σε διδασκαλίες που δεν μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν με άλλα
μέσα, έρχονται συνολικά να διαμορφώσουν τη θετική τους σκοπιά απέναντι στις ΤΠΕ.
Αρκετές έρευνες φαίνεται να υποστηρίζουν τα παραπάνω ευρήματα (Lewis & Neill, 2001·
Μπαράκος, 2008· Bozdğan & Özen, 2014).
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Αναφορικά με την χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη το σύνολο των ειδικών
παιδαγωγών, όπως αναδεικνύεται από τα παραπάνω δεδομένα, χρησιμοποιούν κυρίως τις
ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης. Οι μαθητές μέσω του υπολογιστή ή του διαδραστικού πίνακα
έρχονται σε επαφή με εκπαιδευτικά λογισμικά προσπαθώντας να επιλύσουν μικρότερης ή
μεγαλύτερης κλίμακας δυσκολίας θέματα μελέτης και/ή καταστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί
εμπλέκουν τους μαθητές σε τέτοιου είδους διαδικασίες κατά τη διάρκεια της εμπέδωσης ή
επέκτασης της νεοαποκτηθείσας γνώσης. Δευτερευόντως, ακολουθεί η χρήση των ΤΠΕ ως
διδακτικών μέσων, για σκοπούς καταιγισμού ιδεών- εισαγωγικού ερεθίσματος, με προβολή
βίντεο και εικόνων. Στο σημείο αυτό παρατηρείται χρήση των ΤΠΕ με σκοπό την
«κατασκευή του ερεθίσματος», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά τα υποκείμενα της έρευνας.
Αρκετοί από τους μαθητές με ε.ε.α., είτε εξαιτίας της ανεπάρκειας που βιώνουν και
δυσκολεύονται να ανακτήσουν ένα βίωμα, είτε εξαιτίας του οικογενειακού-κοινωνικού
περιβάλλοντος δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να αποκτήσουν ανάλογα ερεθίσματα.
Σχετική έρευνα, που αφορά στη γενική εκπαίδευση, των Καρασαββίδη & Κόλλια (2012), που
υποστηρίζει ότι οι ΤΠΕ επιτρέπουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο όπου δεν υπάρχουν
εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης και ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης
όπου χρειάζεται, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και να ισχύει και για μαθητές στο πλαίσιο της
ειδικής εκπαίδευσης.
Σχετικά με την εβδομαδιαία συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ, έρχονται στην επιφάνεια
παράγοντες που φαίνεται να την επηρεάζουν. Τέτοιοι είναι το γνωστικό αντικείμενο που
πρόκειται να διδαχθεί, οι εκάστοτε διδακτικοί στόχοι που προβλέπεται να επιτευχθούν, ο
διαθέσιμος χρόνος, το επίπεδο και οι δυνατότητες των μαθητών.
Τα τέσσερα υποκείμενα της έρευνας συμφωνούν απόλυτα στην ένταξη των ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους με συνδυασμό χειραπτικών και άλλων υλικών, ώστε να επιτευχθούν
μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Εντοπίζουν αρκετά οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στη
μαθησιακή διαδικασία. Τις θεωρούν ευέλικτα και χρήσιμα εργαλεία καθώς μπορούν να
προσαρμοστούν στο επίπεδο του κάθε μαθητή, ευνοείται η καλλιέργεια των κοινωνικών
δεξιοτήτων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Τέλος, παρατηρούν οι εκπαιδευτικοί,
ότι η χρήση των ΤΠΕ επιτρέπει την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής μάθησης και εφαρμογής
των αρχών του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, σε αντίθεση με τις εξατομικευμένες
παραδοσιακές μεθόδους της ειδικής εκπαίδευσης. Έτσι φαίνεται να επαληθεύεται και από
την αντίστροφη το εύρημα των Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke (2008) οι οποίοι
αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες και στρατηγικές
μάθησης τείνουν να εντάσσουν πιο συχνά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
Το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν εξίσου αποτελεσματική (ως προς την επίτευξη
των διδακτικών στόχων) την παραδοσιακή διδασκαλία με μια διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ, με
δεύτερη ματιά εντοπίζουν κάποια επιπρόσθετα οφέλη. Εκτός της προόδου σε γνωστικό και
κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο (Mavrou, Lewis & Douglas, 2010), οι μαθητές φαίνεται
να προσλαμβάνουν ταχύτερα και με λιγότερο κόπο τη νέα γνώση, το ενδιαφέρον τους σε
όλη τη διάρκεια του μαθήματος μένει αμείωτο, όπως παρόμοια συμβαίνει με την αντίληψη
και την προσοχή τους. Ο όγκος της προσλαμβανόμενης γνώσης είναι μεγαλύτερος και τα
μαθησιακά αποτελέσματα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Τέλος, οι μαθητές
βιώνουν λιγότερα αισθήματα ματαίωσης με αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται η ψυχολογία
και τα αισθήματα αυτοαποτελεσματικότητα οδηγώντας τους σε εσωτερικά κίνητρα για
μάθηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους McCarrick & Xiaoming (2007) και
Αγγελοπούλου (2011). Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι διδασκαλίες στις οποίες
εντάσσονται οι ΤΠΕ δημιουργούν προϋποθέσεις για μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα
στους μαθητές με ε.ε.α.
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Σχετικά με τον τρίτο άξονα της έρευνας αναφορικά με τους παράγοντες που λειτουργούν
προωθητικά ή ανασταλτικά στην ένταξη των ΤΠΕ από τους ειδικούς παιδαγωγούς
επιβεβαιώνονται κάποιοι από τους παράγοντες που εντοπίστηκαν στους εκπαιδευτικούς
γενικής εκπαίδευσης, αλλά προκύπτουν και κάποιοι επιπλέον. Η αυτοαποτελεσματικότητα,
η επιμόρφωση, οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους, καθώς και οι προϋπάρχουσες γνώσεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ φαίνεται να επηρεάζουν την ένταξη τους στη διδασκαλία
μαθητών με ε.ε.α. Αντίθετα, το άγχος και οι δυσκολίες χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη φαίνεται
ότι δεν επηρεάζουν το συγκεκριμένο ερευνητικό δείγμα. Παρά ταύτα για ένα από τα
υποκείμενα της έρευνας, η πίεση του ωρολογίου προγράμματος, ο φτωχός ή απαρχαιωμένος
τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου, η έλλειψη υποστήριξης
και η εμμονική
συμπεριφορά κάποιων μαθητών με το μέσο, φαίνεται να λειτουργούν αρνητικά στην
συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ από μέρους του.

Συμπεράσματα
Γενικότερα, από την παρούσα έρευνα στα ειδικά δημοτικά σχολεία της πόλης του Βόλου
φαίνεται πως η χρήση των ΤΠΕ είναι περιορισμένη. Πάντως, το μικρό ερευνητικό δείγμα
αποτελεί σημαντικό περιορισμό, ώστε τα συμπεράσματα που προκύπτουν να μην μπορούν
να θεωρηθούν γενικεύσιμα. Τέσσερις εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που συμμετείχαν στην
έρευνα και δίδασκαν κατά το σχολικό έτος 2015- 16 στο σύνολο των τεσσάρων δημοτικών
σχολείων της πόλης του Βόλου, προκύπτει ότι εντάσσουν τις ΤΠΕ στην διδασκαλία τους. Η
έλλειψη επιμόρφωσης β’ επιπέδου στις ΤΠΕ φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
της γενικότερης συστηματικής και αποτελεσματικής ένταξής τους στη σχολική τάξη. Οι
εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι με τη χρήση
των ΤΠΕ, ενώ παρατηρούν αρκετά οφέλη τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο
στους μαθητές τους. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, οι θετικές εμπειρίες τους και τα άμεσα
αποτελέσματα από τη χρήση των ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών στάσεων από
μέρους τους. Οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους και υλικά διδασκαλίας
δείχνουν να ενισχύουν περισσότερο μαθητοκεντρικές, ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές
δράσεις. Συμβάλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τόσο
μεταξύ των μαθητών με ε.ε.α., όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Τα μαθησιακά αποτελέσματα
με τον παραπάνω συνδυασμό δείχνουν αρκετά ενθαρρυντικά, αφού όπως διαφαίνεται από
την έρευνα οι μαθητές λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζονται και
αφομοιώνουν ταχύτερα, η νέα γνώση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ δημιουργούνται και
εσωτερικά κίνητρα μάθησης.
Η παρούσα έρευνα αφενός εμπλουτίζει τη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία με τα οφέλη
τόσο στον γνωστικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, με την στοχευμένη και αποτελεσματική
ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθητών με ε.ε.α. και αφετέρου καταδεικνύει την ανάγκη
για επιμόρφωση των ειδικών παιδαγωγών σε σχετικά ζητήματα.
Ανάλογες έρευνες που θα εστιάσουν πιθανότατα σε μεγαλύτερου μεγέθους και
διασποράς δείγμα θα μπορέσουν να δώσουν σημαντικά πορίσματα σχετικά με τις στάσεις
και αντιλήψεις των ειδικών παιδαγωγών απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη. Επίσης, θα ήταν εφικτό να μετατοπιστεί η οπτική γωνία της έρευνας ώστε να
εντοπιστούν περισσότερα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ σε συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών
με ε.ε.α.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία διερεύνηση και ταξινόμηση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών οι
οποίες χρησιμοποιούνται διεθνώς, για την υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, μέσα από
ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Αναφέρονται τα οφέλη τα οποία αποκομίζουν οι μαθητές
με Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιώντας συσκευές και λογισμικά Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και
οι παράγοντες και προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τους. Στη συνέχεια
περιγράφονται οι νέες τάσεις υλοποίησης Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και αξιοποίησης των φορητών
συσκευών (κινητά τηλέφωνα και tablets). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά θεωρούμε ότι η ενημέρωση
της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων) για τις δυνατότητες τις οποίες
προσφέρει η τεχνολογία στην υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθιστά εφικτή την
υιοθέτηση καταλληλότερων εργαλείων και πρακτικών, η ενσωμάτωση των οποίων στην καθημερινή
σχολική ζωή, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες.
Λέξεις κλειδιά: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Μαθησιακές Δυσκολίες, Εκπαιδευτική Τεχνολογία,
Κινητές Συσκευές

Εισαγωγή
Παγκοσμίως αναπτύσσονται τεχνολογίες που στοχεύουν στην υποστήριξη μαθητών με
Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ). Οι τεχνολογίες αυτές βοηθούν τους μαθητές να
αντιπαρέλθουν, κατά το δυνατόν, τις όποιες αδυναμίες τους, δίνοντας τους έτσι την
δυνατότητα να επικεντρωθούν σε τομείς της μάθησης που είναι ικανοί, ώστε να
αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Στην χώρα μας, η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών, είναι σε πρώιμο στάδιο, με
αποτέλεσμα οι μαθητές με ΜΔ να μην μπορούν να επωφεληθούν από την χρήση τους.
Συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα να ενημερωθεί η Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα για
τις δυνατότητες και το εύρος των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ) για τους μαθητές με
ΜΔ, ώστε να προωθηθεί η χρήση τους.
Για το σκοπό αυτό, μέσα από ανασκόπηση της πρόσφατής διεθνούς βιβλιογραφίας,
καταγράψαμε και ταξινομήσαμε τις κυριότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται διεθνώς
στην υποστήριξη μαθητών με ΜΔ. Ταυτόχρονα διερευνούμε την επίδραση εξειδικευμένων
προϊόντων ΥΤ, που υλοποιούν τις τεχνολογίες αυτές, στην απόδοση και στην ψυχολογία
των μαθητών. Επιπλέον αναζητούμε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητά της χρήσης ΥΤ, τόσο αποσπασματικά για κάθε μαθητή, όσο και σε
συνδυασμό με την υιοθέτηση των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Η
διερεύνηση βασίστηκε σε έρευνες των τελευταίων δέκα (10) ετών, οι οποίες εξέτασαν την
απόδοση εξειδικευμένων συσκευών και προϊόντων λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί να
προσφέρουν υποστήριξη σε μαθητές και άτομα με ΜΔ.
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 666-678, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Στην συνέχεια δίνονται λειτουργικοί ορισμοί για τις βασικές έννοιες οι οποίες
πραγματεύονται στο παρόν άρθρο, διερευνώνται τα οφέλη που προσφέρουν οι κυριότερες
τεχνολογίες υποστήριξης μαθητών διαφόρων ηλικιών με ΜΔ, όπως καταγράφονται σε
δημοσιευμένες έρευνες, επισημαίνονται οι παράγοντες και οι συνθήκες που ευνοούν ή
περιορίζουν τα οφέλη αυτά και διερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρμονική
συνύπαρξη των ΥΤ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υιοθετεί τις αρχές του Καθολικού
Σχεδιασμού για την Μάθηση.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Παρά το γεγονός ότι ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και πολλά
χρόνια, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμα καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τα
κριτήρια του ορισμού του. Από κλινική σκοπιά, ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
υποδεικνύει ότι σε ορισμένους τουλάχιστον τομείς, η σχολική επίδοση του μαθητή,
υπολείπεται σε σχέση με τους δείκτες των νοητικών του ικανοτήτων (Γκονέλα, 2008).
Οφείλονται σε γενετικούς ή/και νευροβιολογικούς παράγοντες ή τραυματισμούς που
τροποποιούν την εγκεφαλική λειτουργία κατά τρόπο που επηρεάζει μία ή περισσότερες
διεργασίες που σχετίζονται με τη μάθηση. Τα άτομα με ΜΔ μπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στην γνώση και να διδαχθούν με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας.
Ταυτόχρονα η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση είναι σημαντικοί παράγοντες, που
αναπτύσσουν τις ελλειμματικές δεξιότητες των παιδιών, βοηθώντας τα παράλληλα να
υιοθετήσουν στρατηγικές μάθησης ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις του
σχολείου και της καθημερινότητας (Learning Disabilities Association of Canada, 2002).

Υποστηρικτικές τεχνολογίες για Μαθητές με ΜΔ
Ο επίσημος ορισμός των ΥΤ, τόσο στην νομοθεσία των Η.Π.Α. (U.S. Congress, 2004) όσο και
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2011), βασίζεται αποκλειστικά στα
ιατροβιολογικα χαρακτηριστικά των δυσκολιών που καλείται να υποστηρίξει. Οι ΥΤ
ορίζονται περισσότερο ολοκληρωμένα, ενσωματώνοντας και την κοινωνική προσέγγιση των
δυσκολιών (ή αναπηριών) που υποβοηθούν: «Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι ένας γενικός
όρος, ο οποίος καλύπτει σαν ομπρέλα τεχνολογίες, εξοπλισμούς, συσκευές, συστήματα, εξαρτήματα,
υπηρεσίες, διαδικασίες και τροποποιήσεις του περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους με
αναπηρία και/ή από ηλικιωμένους, προκειμένου να ξεπεράσουν τα κοινωνικά, οργανωτικά και άλλα
εμπόδια για την ανεξαρτησία, την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και την άσκηση δραστηριοτήτων με
ασφάλεια και ευκολία.» (Hersh & Johnson, 2008).

Καθολικός Σχεδιασμός για την μάθηση
Καθολικός Σχεδιασμός για την Μάθηση είναι η μεθοδολογία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος (διδακτικό υλικό, υποδομές κ.λ.π.) ώστε να προωθείται η γνώση,
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τη διαφορετικότητα, κάνοντας την γνώση προσβάσιμη για
μεγαλύτερο εύρος μαθητών (Rose, Hasselbring, Stahl, & Zabala, 2005).

Κυριότερες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κυριότερες ΥΤ για μαθητές με ΜΔ, που εντοπίστηκαν
στην πρόσφατη βιβλιογραφία, ταξινομημένες με βάση το είδος τους και τις Ειδικές ΜΔ που
καλούνται να υποστηρίξουν. Στην δεύτερη στήλη του πίνακα, σημειώνεται η συγκεκριμένη
υλοποίηση της ΥΤ που χρησιμοποιήθηκε στις έρευνες που εξετάστηκαν στην παρούσα
εργασία.
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Πίνακας 1: Κυριότερες ΥΤ για μαθητές με ΜΔ
ΥΤ
Ψηφιακό στυλό

Υλοποίηση
Livescribe
Smartpen

Text to Speech

Kurzweil

Είδος
Συσκευή

Λογισμικό και
web εφαρμογές
Speech Recognition Dragon Naturally Λογισμικό και
Speaking
web εφαρμογές
Εικονικό Απτικό
nlvm.usu.edu
Λογισμικό και
Υλικό
web εφαρμογές

ΜΔ
Υποστήριξη στην οργάνωση των σημειώσεων,
στην γραφή και στην ανάγνωση.
Δυσλεξία
Δυσγραφία
Υποστήριξη στην ανάγνωση.
Δυσλεξία
Υποστήριξη στην γραφή.
Δυσγραφία
Υποστήριξη στα μαθηματικά.
Δυσαριθμησία, ΜΔ στα μαθηματικά

Ψηφιακό στυλό (Digital pen)
Τα ψηφιακά στυλό είναι κοινά στυλό διαρκείας που έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να
μετατρέπουν το κείμενο ή το σχέδιο του χρήστη σε ψηφιακά αρχεία εικόνας, ενώ ορισμένα
διαθέτουν λογισμικό αναγνώρισης γραφής (OCR) που μετατρέπει το χειρόγραφο σε
ψηφιακό κείμενο για χρήση σε κειμενογράφους (TopTenReviews, 2016).
Σε πρόσφατη εργασία (Belson, Hartmann, & Sherman, 2013), διαπιστώθηκε βελτίωση
στην ποιότητα των σημειώσεων 10 μαθητών λυκείου με ΜΔ, σχετιζόμενες με διαταραχές
λόγου, Δ.Ε.Π.Υ. και οπτικοχωρική αντίληψη, μετά την συμμετοχή τους σε πρόγραμμα
παρέμβασης διάρκειας 16 εβδομάδων στο οποίο εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του ψηφιακού
στυλό για υποστήριξη μαθητών με ΜΔ Smartpen της εταιρίας Livescribe, σε συνδυασμό με
την
μέθοδο
καταγραφής
σημειώσεων
του
Πανεπιστημίου
Cornell
(http://lsc.cornell.edu/study-skills/cornell-note-taking-system/).
Για την αξιολόγηση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των σημειώσεων των
μαθητών, υιοθετήθηκε η μέθοδος ανάλυσης που σχεδιάστηκε από τους Englert, et al. (2009),
η οποία εξετάζει τις σημειώσεις ως προς την οργανωτική τους δομή, το εύρος του
περιεχομένου που καλύπτουν, την επιλεκτικότητα τους (εάν είναι συνοπτικές) και την
δυνατότητα τους να είναι χρήσιμες. Κάθε ένα από τα ανωτέρω 4 χαρακτηριστικά των
σημειώσεων, βαθμολογούνται από 1 (undeveloped) έως 5 (advanced).
Συνολικά από τους 10 μαθητές, αξιολογήθηκαν 33 δείγματα σημειώσεων πριν την
παρέμβαση και 35 δείγματα μετά την παρέμβαση. Στον πίνακα 2 φαίνονται συνοπτικά τα
αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων, τα αποτελέσματα του t-test για την διερεύνηση της
συσχέτισης των μέσων όρων πριν και μετά την παρέμβαση, όπως επίσης και η τιμές
σημαντικότητάς p (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05)
Πίνακας 2 : Αποτελέσματα αξιολογήσεων, με και χωρίς την χρήση του LiveScribe
Πριν (n=33) Μετά (n=35)
μ
s
μ
s
Οργάνωση
3.33 1.19 3,68 0.90
Περιεχόμενο
3.58 1.19 4.14 1.14
Επιλεκτικότητα 3.56 1.20 4.20 1.07
Χρηστικότητα 3.39 1.30 3.83 0.95

df
-0.35
-0.56
-0.64
-0.44

t
-1.38
-2.00
-2.37
-1.58

p
0.1716
0.0499
0.0209
0.1189

Βελτίωση, στατιστικά μη σημαντική
Βελτίωση, στατιστικά σημαντική
Βελτίωση, στατιστικά σημαντική
Βελτίωση, στατιστικά μη σημαντική

Γενικότερα οι μαθητές διευκολύνθηκαν κρατώντας συνοπτικές σημειώσεις,
χρησιμοποιώντας συντομεύσεις και κουκίδες, ενώ ακούγοντας μόνοι τους στο σπίτι τα
συσχετιζόμενα σημεία της παράδοσης μπορούσαν να τις εκλεπτύνουν, επωφελούμενοι ως
προς την κατανόηση και από τις πολλαπλές ακροάσεις. Ταυτόχρονα, απαλλαγμένοι από το
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βάρος της καταγραφής αναλυτικών σημειώσεων, οι μαθητές μπορούσαν να αφιερώσουν
μεγαλύτερο μέρος της προσοχής τους, στην παράδοση του μαθήματος.
Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και άλλη μελέτη, (Patty & Garland, 2015) στην
οποία διερευνήθηκε η υποστήριξη που προσέφερε η χρήση του Smartpen, σε μαθητή με
δυσγραφία της Γ’ δημοτικού, κατά την καθημερινή αξιολόγηση της τάξης, στην κατανόηση
κειμένου. Ο δάσκαλος ζητούσε από τους μαθητές του μια περίληψη του κειμένου, που είχαν
για ανάγνωση στο σπίτι την προηγούμενη μέρα. Η περίληψη έπρεπε να περιέχει 5 ιδέεςκλειδιά, σχετικά με την πλοκή και την υπόθεση του κειμένου. Για να κερδίσει κάθε ιδέακλειδί 1 μονάδα έπρεπε να είναι μια πλήρης σκέψη, ακριβής και ξεχωριστή.
Αρχικά ο μαθητής αξιολογούταν με 0 ή 1 στην κατανόηση κειμένου, την στιγμή που οι
συμμαθητές του σημείωναν βαθμολογίες 4 ή 5 κάθε μέρα, ενώ ο δάσκαλος συχνά
δυσκολευόταν να διαβάσει το γραπτό του. Κάποιες φορές μάλιστα ο μαθητής αρνιόταν να
ολοκληρώσει την εργασία του, εμφανίζοντας προβλήματα συμπεριφοράς και ο δάσκαλός
του αναγκαζόταν να τον απομακρύνει από την τάξη. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη
εργασία δεν αξιολογούσε την δεξιότητα γραφής αλλά την κατανόηση του κειμένου, δόθηκε
η δυνατότητα στον μαθητή, αντί να γράφει, να ηχογραφεί προφορικά στο Smartpen τα
σημεία κλειδιά του προς εξέταση κειμένου σημειώνοντας παράλληλα συντομεύσεις και
κουκίδες στο χαρτί του, για να διευκολύνει τον δάσκαλο στην αξιολόγηση. Με αυτόν τον
τρόπο μπόρεσε να αξιολογηθεί ορθότερα ο μαθητής στο επιθυμητό πεδίο της κατανόησης
κειμένου, σημειώνοντας βαθμολογίες αντίστοιχες των συμμαθητών του, τονώνοντας έτσι
την αυτοεκτίμησή του και την διάθεσή του για συμμετοχή στο μάθημα.

Σύστημα σύνθεσης φωνής από κείμενο (Text to speech)
Κύριος σκοπός ενός συστήματος σύνθεσης φωνής από κείμενο (Text To Speech-TTS) είναι η
ηχητική ανάγνωση ενός ψηφιακού κειμένου σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Σε αντίθεση με
άλλες ομιλούσες συσκευές που βασίζονται στην αναπαραγωγή λόγου από
μαγνητοφωνημένες λέξεις ή συγκεκριμένες προτάσεις, τα συστήματα TTS αναπαράγουν
ηχητικά, με κατανοητό και φυσικό αποτέλεσμα, οποιαδήποτε νέα πρόταση ενός ψηφιακού
κειμένου, μετατρέποντας τα γραμματικά σύμβολα του γραπτού λόγου σε ηχητικούς
φθόγγους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους (Dutoit, 2013). Στο σχήμα 1
παρουσιάζεται το διάγραμμα λειτουργίας του συστήματος TTS, το οποίο περιλαμβάνει μία
μονάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP), ικανή να παράγει μία φωνητική μεταγραφή
(phonetic transcription) του κειμένου που διαβάζεται με τον επιθυμητό τονισμό και ρυθμό
(προσωδία) και μία μονάδα Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (DSP) η οποία μετατρέπει
την συμβολική πληροφορία που λαμβάνει σε ομιλία (Μυρωνίδης, 2011).

Σχήμα 1: Διάγραμμα λειτουργίας συστήματος TTS (Dutoit, 2013)
Στην εργασία τους οι Heather White και Lorayne Robertson (2015) εξέτασαν τα
αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης μεταξύ ενός ερευνητή και δύο δασκάλων σε ένα
δίμηνο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ανάγνωσης
με την χρήση του
εξειδικευμένου λογισμικού TTS, Kurzweil σε πέντε (5) μαθητές της 4ης και 5ης τάξης
δημοτικού, που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής Οντάριο του Καναδά. Οι δάσκαλοι
διδάχθηκαν πότε και με ποιο τρόπο να εισάγουν την χρήση του λογισμικού Kurzweil στους

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

670

μαθητές, ενώ κατά την διάρκεια του προγράμματος δοκίμασαν σε συνεργασία με τον
ερευνητή νέες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας.
Όλοι οι μαθητές από την αρχή εμφάνισαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μάθηση του
λογισμικού Kurzweil, ενώ στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας, το χρησιμοποιούσαν με
επιτυχία για να σκανάρουν δικά τους κείμενα, να βοηθηθούν στο γράψιμο και να
διαβάσουν έντυπα κείμενα καθώς και κείμενα στο διαδίκτυο. Για την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου των μαθητών, πριν και μετά το
πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Developmental Reading Assessment, 4- 8 Bridge
Pack της εταιρίας Pearson Education.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, στην έναρξη του προγράμματος το επίπεδο των
δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου όλων των μαθητών ήταν κατά δύο ή
περισσοτέρων τάξεων χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ηλικίας τους. Μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος τρείς μαθητές παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο ενώ δύο
ανέβασαν το επίπεδό τους κατά μισή τάξη όσο αφορά την ανάγνωση και κατανόηση
έντυπου κειμένου. Παρόλα αυτά όμως, όταν αξιολογήθηκαν με την χρήση του λογισμικού
Kurzweil στο τέλος του προγράμματος, τέσσερις μαθητές ανέβασαν το επίπεδό τους κατά
μισή τάξη και ένας κατά μια τάξη. Σε όλους τους μαθητές σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του
βαθμού ευφράδειας (λέξεις ανά λεπτό) κατά την ανάγνωση χρησιμοποιώντας το Kurzweil.
Πίνακας 3 : Αποτελέσματα αξιολογήσεων. DRA, 4- 8 Bridge Pack
1η Εβδομάδα
Μαθητής Επίπεδο του Test Αξιολόγηση με
/ Τάξη DRA
έντυπο κείμενο
Α (Gr.4) 20 (early Gr. 2) Late Gr. 1
Β (Gr.4) 34 (mid Gr. 3)
Mid Gr. 3
C (Gr.5) 20 (early Gr. 2) Late Gr. 1
D (Gr.5) 24 (mid Gr. 2)
Late Gr. 1
E (Gr.5) 24 (mid Gr. 2)
Late Gr. 1

Αξιολόγηση με Επίπεδο του
Kurzweil
Test DRA
Late Gr. 1
28 (late Gr. 2)
Late Gr. 3
38 (late Gr. 3)
Mid Gr. 2
28 (late Gr. 2)
Early Gr. 2
28 (late Gr. 2)
Mid Gr. 2
28 (late Gr. 2)

6η Εβδομάδα
Αξιολόγηση με
έντυπο κείμενο
Early Gr. 2
Late Gr. 3
Late Gr. 1
Late Gr. 1
Late Gr. 1

Αξιολόγηση
με Kurzweil
Mid Gr. 2
Early Gr. 4
Early Gr. 3
Early Gr. 3
Early Gr. 3

Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές μπορούσαν να κατανοήσουν διδακτικό υλικό
αντίστοιχο της ηλικίας τους, ενώ η δυνατότητα να επικοινωνούν πλέον με τους φίλους τους
μέσω email και να διαβάζουν δημοφιλή βιβλία τους τόνωσε την αυτοεκτίμηση.
Αντίστοιχα θετικά ήταν και τα αποτελέσματα έρευνας (Park, Roberts, Takahashi, &
Stodden, 2013) από την χρήση του λογισμικού Kurzweil σε 164 μαθητές της 3ης τάξης
γυμνασίου με δυσκολίες στην ανάγνωση για ένα εξάμηνο. Το λεξιλόγιο και το επίπεδο
κατανόησης κειμένου μετρήθηκαν με το εργαλείο Gates MacGinitie Reading Test, τόσο για
το πρώτο δείγμα ελέγχου των 32 μαθητών που δεν χρησιμοποίησαν το λογισμικό Kurzweil,
όσο και για το δεύτερο δείγμα των 132 που βοηθήθηκαν από αυτό, ενώ για την σύγκριση
των αποτελεσμάτων των δύο δειγμάτων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης
συνδιακύμανσης (ANCOVA). Όσο αφορά το λεξιλόγιο και το επίπεδο κατανόησης κειμένου
των μαθητών, στο δεύτερου δείγμα παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0.05)
των προσαρμοσμένων μέσων όρων των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (MΛ=4.964 Grade
Level Equivalence – GLE και ΜΚΚ=4.981 GLE) σε σχέση με τα αντίστοιχα του πρώτου
δείγματος ελέγχου (ΜΛ=4.322 GLE και ΜΚΚ=4.493 GLE). Αντίθετα, αναφορικά με τον ρυθμό
αθόρυβης ανάγνωσης, η αύξηση του προσαρμοσμένου μέσου όρου των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης στο δεύτερο δείγμα (Μ=198.92 w/m) δεν ήταν στατιστικά σημαντική σε σχέση
με την αντίστοιχη του δείγματος ελέγχου (Μ=181.41 w/m).
Η υποστήριξη που παρέχει το λογισμικού Kurzweil σε μεγαλύτερες ηλικίες, διερευνήθηκε
σε έρευνα (Jackson, Swierenga, & Hart-Davidson, 2013), όπου 6 φοιτητές με δυσλεξία,
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κλήθηκαν να ολοκληρώσουν 3 εργασίες κατά τις οποίες έπρεπε να διαβάσουν ένα κείμενο
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Kurzweil και εν συνεχεία να σημειώσουν τα κύρια σημεία
του κειμένου και να γράψουν μια περίληψη. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων
προέκυψαν δύο ομάδες φοιτητών. Η ομάδα Α χρειάστηκε μεγαλύτερο μέσο όρο χρόνων
(ΜtΑ=44λεπτά) για την ανάγνωση των κειμένων ενώ ο μέσος όρος του πλήθους των κύριων
σημείων των σημειώσεών της (ΜΚΣΑ=6.6) ήταν υποδεέστερες της ομάδας Β (ΜtΒ=24λεπτά,
ΜΚΣΒ=11.3), υποδηλώνοντας και χαμηλότερο επίπεδο κατανόησης.
Η στρατηγική ανάγνωσης των φοιτητών της ομάδας Α μπορεί να χαρακτηριστεί ως
γραμμική, αφού διάβασαν τα κείμενα με την βοήθεια του λογισμικού Kurzweil συνολικά
από την αρχή μέχρι το τέλος. Αντίθετα οι φοιτητές της ομάδας Β χρησιμοποίησαν
διαφορετική στρατηγική, χρησιμοποιώντας την λειτουργία TTS λιγότερο συχνά. Αρχικά
διάβασαν πρόχειρα χωρίς βοήθεια όλο το κείμενο, εντοπίζοντας τα κύρια σημεία, που
ακολούθως ανάγνωσαν προσεκτικά με την βοήθεια του λογισμικό Kurzweil.

Σύστημα αναγνώρισης φωνής
Το Σύστημα Αναγνώρισης Φωνής (Automatic Speech Recognition, ASR), είναι λογισμικό
που μετατρέπει την φυσική, ανθρώπινη ομιλία σε μια αλληλουχία ψηφιακών λέξεων και
προτάσεων η οποία μπορεί να εισαχθεί σε έναν κειμενογράφο (π.χ MS Word) σε
επεξεργάσιμη μορφή (Anusuya & Katti, 2009).

Σχήμα 2: Βασικό μοντέλο ενός συστήματος Αναγνώρισης Φωνής
Αρχικά το ASR μετατρέπει τον αναλογικό ήχο της ανθρώπινης φωνής που λαμβάνει από
το μικρόφωνο σε ψηφιακό σήμα (Σχήμα 2 Acoustic Front-End). Στην συνέχεια το ψηφιακό
σήμα διαιρείται σε μικρά τμήματα, τα οποία συσχετίζονται με γνωστά φωνήματα (Σχήμα 2
Acoustic Model). Το ASR, εξετάζει αυτά τα φωνήματα, σε συσχέτιση με τα γειτονικά τους.
Ακολούθως σχηματίζει φωνητικά σχήματα, μέσω στατιστικών μοντέλων, τα οποία συγκρίνει
με ένα αποθετήριο από γνωστές λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Σχήμα 2 Language Model).
Σε πρόσφατη έρευνα (McCullum, Nation, & Gunn, 2014), μελετήθηκε εάν και σε ποιο
βαθμό βοήθησε η χρήση το λογισμικού ASR, Dragon Naturally Speaking (DNS), την
δεξιότητα έκφρασης με γραπτό λόγο και την αυτό-αποτελεσματικότητα σχετικά με την
γραφή, ενός μαθητή (Α) 3ης δημοτικού με ειδικές ΜΔ στην ανάγνωση, στην γραφή και στα
μαθηματικά, μιας μαθήτριας (Β) 2ας λυκείου με νοητική στέρηση και ένας μαθητή (Γ) 2ας
δημοτικού με συναισθηματικές διαταραχές.
Αφού οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του λογισμικού, κλήθηκαν να περιγράψουν
μια εικόνα, πρώτα χειρόγραφα και έπειτα με χρήση του DNS. Στην συνέχεια, μετρήθηκαν
τα σύνολα των σωστών λέξεων, των πολυσύλλαβων λέξεων και των ορθών ακολουθιών
λέξεων των κειμένων τους, ενώ στο τέλος υλοποιήθηκε μια άτυπη μέτρηση για την
απεικόνιση των συναισθημάτων τους και της διάθεσής τους απέναντι στο γράψιμο. Στον
πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που δείχνουν βελτίωση των
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μετρήσεων και των τριών μαθητών με την χρήση του DNS. Ο μαθητής (Α) με διαγνωσμένες
ΜΔ παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης και στα τρία στοιχεία της έρευνας.
Αντίστοιχα το άτυπο τεστ, για τους μαθητές Α και Β, έδειξε θετική επίδραση της χρήσης του
λογισμικού DNS, στην αυτοαποτελεσματικότητά σχετικά με την γράψιμο, και ουδέτερη για
τον μαθητή Γ.
Πίνακας 4 : Αποτελέσματα περιγραφής εικόνας. Χειρόγραφα – Με DNS
Μαθητής

Α
Β
Γ

Σωστές λέξεις
Πολυσύλλαβες λέξεις
Ορθές ακολουθίες
Χειρόγραφα DNS Βελτίωση Χειρόγραφα DNS Βελτίωση Χειρόγραφα DNS Βελτίωση

18
15
22

113
47
101

95
32
79

2
7
2

20
9
8

18
2
6

4
1
4

106
44
93

102
43
89

Εικονικό απτικό υλικό (Virtual manipulatives)
Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά του φυσικού απτικού υλικού για την διδασκαλία των
μαθηματικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εικονικό απτικό υλικό (Virtual Manipulatives
VM). Με τον όρο “εικονικό απτικό υλικό” αρχικά περιγράφονται οι προσομοιώσεις μέσω
λογισμικού, των φυσικών απτικών υλικών, που επιτρέπουν τον χειρισμό τους μέσω της
διεπαφής του Υπολογιστή. Σταδιακά ο όρος άρχισε να επεκτείνεται και να περιλαμβάνει
προσομοιώσεις που δεν έχουν φυσικό ανάλογο, διευρύνοντας το καλυπτόμενο πεδίο
αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και ιδιοτήτων (Φεσάκης, 2014).
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση VM, είναι
πολύ σημαντικό να αφιερώσουν χρόνο δοκιμάζοντας, διαβάζοντας ή παρακολουθώντας
οδηγίες που παρέχονται στους ιστότοπους των εφαρμογών αυτών. Με αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσουν να επιλέξουν την κατάλληλη εφαρμογή που ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες
του κάθε μαθητή με ΜΔ, να συσχετίσουν καλύτερα τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες με
τα οπτικά μοντέλα ενώ ταυτόχρονα θα μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους στην
χρήση της εφαρμογής δίνοντας τους οδηγίες και κατευθύνσεις (Shin, et al., 2016).
Σε πρόσφατη έρευνα (Satsangi & Bouck, 2015), διερευνήθηκαν τα οφέλη από την χρήση
VM στην επίλυση προβλημάτων εύρεσης εμβαδού και περιμέτρου γεωμετρικών σχημάτων,
σε τρείς μαθητές: Xavier (14 ετών ,Γ γυμνασίου), Mark (16 ετών, Β λυκείου) και Jake (18 ετών,
B λυκείου) με διαγνωσμένες ΜΔ στα μαθηματικά. Αρχικά καταγράφηκε η απόδοση των 3
μαθητών χωρίς την χρήση εφαρμογής VM. Στην συνέχεια, αφού οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν
στην χρήση της λειτουργίας Polyominoes της διαδικτυακής εφαρμογής National Library of
Virtual Manipulatives (NLVM; http://nlvm.usu.edu), κλήθηκαν να επιλύσουν αντίστοιχα
προβλήματα με την βοήθεια της, έως ότου σταθεροποιηθεί η απόδοσή τους. Στο τελευταίο
στάδιο της έρευνας, τα γεωμετρικά σχήματα δόθηκαν στους μαθητές περιγραφικά, γραπτά
και προφορικά, προκειμένου να διερευνηθεί η γενίκευση της βελτίωσης της δεξιότητας
επίλυσης και στην περιοχή των πραγματικών αλγεβρικών προβλημάτων.
Πίνακας 5 : Ποσοστά επίλυσης προβλημάτων στα διάφορα στάδια της έρευνας
Μαθητής
Xavier
Mark
Jake

Πριν την παρέμβαση
Εμβαδό Περίμετρος
0% (5)
0% (5)
3.3% (6)
3.3% (6)
0% (5)
0% (5)

Εκπαίδευση
Μετά την παρέμβαση
Εμβαδό Περίμετρος Εμβαδό Περίμετρος
100% (5) 100% (5)
100% (3) 100% (3)
97.5% (8)
85% (8)
86.7% (3) 73.3% (3)
82.2% (9) 68.9% (9)
40% (3) 86.7% (3)

Γενίκευση
Εμβαδό Περίμετρος
100% (3) 100% (3)
100% (3)
60% (3)
33.3% (3) 60% (3)
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Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των ποσοστών επίλυσης προβλημάτων
εύρεσης εμβαδού και περιμέτρου σε κάθε στάδιο της έρευνας. Στις παρενθέσεις σημειώνεται
ο αριθμός των συνεδριών, κάθε μια από τις οποίες περιελάβανε την επίλυση 5
προβλημάτων.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η οι μαθητές εμφάνισαν πολύ καλύτερη επίδοση σε όλες
τις φάσεις της έρευνας, χρησιμοποιώντας VM σε σχέση με την αρχική τους επίδοση.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δύο από τους τρείς μαθητές, παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση
στην δεξιότητα εύρεσης εμβαδού σε σχέση με την δεξιότητα εύρεσης περιμέτρου.
Τέλος από τις απαντήσεις των μαθητών, φάνηκε ότι βρήκαν αρκετά ενδιαφέροντα και
διασκεδαστικά τα VM. Δύο από τους τρείς μαθητές απάντησαν θετικά στην υιοθέτηση
τεχνολογιών VM κατά την διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη. Αντίθετα ο τρίτος
μαθητής επισήμανε την αδυναμία του να προλάβει την ροή του μαθήματος στην τάξη,
προτιμώντας να χρησιμοποιεί εφαρμογές VM στο σπίτι του με τον δικό του ρυθμό.

Εξελίξεις στον τομέα των ΥΤ – Καθολικός Σχεδιασμός
Στο πεδίο της τεχνολογίας, γίνονται προσπάθειες εφαρμογής των αρχών της Καθολικής
Σχεδίασης, υιοθετώντας την πρακτική, να ενσωματώνονται λειτουργίες για άτομα με
δυσκολίες και αναπηρίες σε συμβατικές συσκευές και λογισμικά ευρείας χρήσης. Για
παράδειγμα, πλέον όλοι οι υπολογιστές Windows και Mac καθώς και όλες οι φορητές
συσκευές Android και Apple, πωλούνται με ενσωματωμένες λειτουργίες υποστήριξης
ατόμων με διάφορες αναπηρίες και δυσκολίες (Fichten, Asuncion, & Scapin, 2014).
Οι μαθητές με ΜΔ μπορούν να επωφεληθούν από την παραπάνω εξέλιξη,
υποκαθιστώντας ορισμένες φορές τις ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές ΥΤ, με οικονομικότερα
συμβατικά προϊόντα τεχνολογίας (Alnahdi, 2014). Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης
Adaptive Research Network (www.adaptech.org/downloads) διατηρείται και
εμπλουτίζεται μια λίστα με εναλλακτικά και οικονομικά προϊόντα τεχνολογίας, που
μπορούν να φανούν χρήσιμα σε πολλούς μαθητές.
Τα τελευταία χρόνια η διάδοση της χρήσης των φορητών συσκευών smartphones και
tablets, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Καθημερινές δραστηριότητες πραγματοποιούνται πλέον με την χρήσης φορητών συσκευών,
και πιο συγκεκριμένα μέσω εφαρμογών φορητών συσκευών (Meyer, 2016).
Στις φορητές συσκευές smartphone και tablet, συναντώνται 2 από τα χαρακτηριστικά που
πρέπει να ενσωματώνουν οι ΥΤ αιχμής (Gray, Silver Pacuilla, Overton, & Brann, 2010), η
τεχνολογική σύγκλιση και η φορητότητα.
Τεχνολογική σύγκλιση είναι η ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων σε μια
πλατφόρμα ή συσκευή. Οι φορητές συσκευές, εκτός από την δυνατότητα επικοινωνίας,
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, προσφέρουν στους μαθητές με ΜΔ την δυνατότητα να
ανταπεξέλθουν σε καθημερινές δραστηριότητες του σχολείου και της καθημερινής ζωής. Για
παράδειγμα, εναλλακτικά του πολύ ακριβότερου ψηφιακού στυλό, οι μαθητές με ΜΔ
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Notability (https://itunes.apple.com/us/app
/notability/id360593530?mt=8) της εταιρείας Ginger Labs, στην φορητή τους συσκευή
Apple, με κόστος κοντά στα 10 ευρώ (Alnahdi, 2014).
Επιπλέον, οι φορητές συσκευές, βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των περιορισμών του
σχολικού περιβάλλοντος και στην ανεξαρτησία των μαθητών με ΜΔ. Με τις φορητές
συσκευές οι μαθητές που είχαν απομονωθεί σε ειδικές τάξεις με ειδικό εξοπλισμό, μπορούν
να ενσωματωθούν και να συμπεριληφθούν στο γενικό τάξη. Η ευελιξία που τους παρέχουν
οι φορητές συσκευές να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των βασικών μαθημάτων, των
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μαθημάτων επιλογής, και των εξωσχολικών και καθημερινών δραστηριοτήτων, σημαίνει
μεγαλύτερη πρόσβαση στην μάθηση (Gray, Silver Pacuilla, Overton, & Brann, 2010).

Καθολικός σχεδιασμός για την μάθηση και υποστηρικτικές τεχνολογίες
Όπως και οι ΥΤ, έτσι και ο Καθολικός Σχεδιασμός για την Μάθηση (ΚΣΜ), βασίζεται
ιδιαίτερα στην σύγχρονη τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα μοιράζεται τον ίδιο στόχο: την
βελτίωση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της προόδου των μαθητών με ΜΔ και
αναπηρίες στο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο αποτελούν δύο προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούν την τεχνολογία με διαφορετικό τρόπο, υιοθετώντας ξεχωριστούς
μηχανισμούς δράσης. Οι ΥΤ, αντιμετωπίζουν την δυσκολία του μαθητή σαν ατομικό
πρόβλημα, χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, σε ατομικό επίπεδο, για τον κάθε
μαθητή, προκειμένου να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις του
προγράμματος σπουδών και του σχολικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, ο ΚΣΜ αντιμετωπίζει
την δυσκολία του μαθητή σαν πρόβλημα του σχολικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας την
μοντέρνα τεχνολογία για τον σχεδιασμό προγράμματος σπουδών που ελαχιστοποιεί τα
παραδοσιακά εμπόδια για τους μαθητές με ΜΔ. Οι ΥΤ και ο ΚΣΜ, είναι δύο προσεγγίσεις
που πρέπει να συνυπάρχουν, αφού η μία συμπληρώνει και συνεχίζει το έργο της άλλης
(Rose, Hasselbring, Stahl, & Zabala, 2005).
Η αποκλειστική χρήση ΥΤ χωρίς την υιοθέτηση των αρχών του ΚΣΜ όπως και το
αντίστροφο, παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα και περιορισμούς σε σχέση με τον
οργανωμένο συνδυασμό τους. Πολλές φορές η ΥΤ δεν μπορεί να ενσωματωθεί και να
συμβαδίσει με τους μαθησιακούς στόχους κάποιων μαθημάτων, ενώ η παραδοσιακή
διδασκαλία τις περισσότερες φορές, βασίζεται σε έντυπο υλικό ή στην καλύτερη περίπτωση
σε ψηφιακό μη συμβατό με τις συσκευές ΥΤ (Fichten, Asuncion, & Scapin, 2014). Αντίστοιχα,
με την αποκλειστική χρήση των αρχών του ΚΣΜ, χωρίς την χρήση εξατομικευμένων ΥΤ, θα
έπρεπε για την κάλυψη των απαιτήσεων όλων των μαθητών, να ενσωματωθούν πολύπλοκες,
αναποτελεσματικές και πανάκριβες τροποποιήσεις (Rose, Hasselbring, Stahl, & Zabala,
2005).
Συνεπώς κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα χαρακτηριστικά των κοινών συσκευών και λογισμικών ΥΤ ώστε να είναι εύκολη η
υιοθέτηση τους από τους μαθητές. Παράλληλα πρέπει η επιλογή ΥΤ να γίνεται με γνώμονα
την συμβατότητα της, με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών, όπως αυτά
καθορίστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του ΚΣΜ (Rose, Hasselbring, Stahl, & Zabala, 2005).
Διεθνώς εφαρμόζονται διαδικασίες και μεθοδολογίες για την επιλογή της κατάλληλης ΥΤ
για κάθε μαθητή με ΜΔ, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα οφέλη για τον ίδιο και για το
εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Congress, 2004) ορίζεται ότι
αρμόδιο όργανο για την επιλογή κατάλληλης ΥΤ για κάθε μαθητή με ΜΔ είναι η ομάδα IEP
(Individualized Education Program), η οποία αποτελείται από τους γονείς του μαθητή, έναν
τουλάχιστον εκπαιδευτικό ΓΕ και έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό ΕΑ του μαθητή, έναν
εκπρόσωπο του τοπικού γραφείου εκπαίδευσης, ένα άτομο που μπορεί να ερμηνεύσει τις
αξιολογήσεις του μαθητή (πχ σχολικός ψυχολόγος ή ο εκπαιδευτικός ΕΑ), και ένα επιπλέον
άτομο που μπορεί να προτείνουν οι γονείς (πχ λογοθεραπευτής).
Κάποιες σχολικές περιοχές στις ΗΠΑ, έχουν αναπτύξει οδηγούς που ορίζουν τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα IEP προκειμένου να αποφανθεί εάν ο
μαθητής θα βοηθηθεί από την χρήση ΥΤ, και εάν ναι, να επιλέξει την κατάλληλη δυνατή για
αυτόν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους οδηγούς, βασίζονται στο εργαλείο λήψης
αποφάσεων SETT που σχεδιάστηκε το 2005 από την Joy Smiley Zabala
(http://www.joyzabala.com). Tο εργαλείο SETT (Student, Environment, Tasks, Tools)
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καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέξει και διερευνήσει η ομάδα IEP στα έντυπα
του σχήματος 3. Για τον μαθητή πρέπει να διερευνηθούν και καταγραφούν οι τομείς που
δημιουργούν ανησυχία και απαιτούν υποστήριξη, οι τρέχουσες ικανότητες και επιτυχίες
του, τα ενδιαφέροντά του και οι στόχοι του. Τα ανωτέρω διαμορφώνονται μετά από
αξιολόγηση του μαθητή και έπειτα από συζήτηση των μελών της ομάδας IEP. Σχετικά με το
σχολικό περιβάλλον του μαθητή, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τα φυσικά
χαρακτηριστικά του σχολείου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών,
και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται
στην τάξη.

Σχήμα 3 : Ενδεικτικά έντυπα του SETT Framework
Οι πληροφορίες αυτές καταδεικνύουν εάν μια ΥΤ είναι συμβατή με το σχολικό
περιβάλλον του μαθητή και ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται για την υιοθέτησή της. Για τις
εργασίες (tasks) συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους της
τάξης και τις εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών καθώς και την
απόδοση του μαθητή στις εργασίες αυτές.
Από την παραπάνω διαδικασία η ομάδα IEP διαμορφώνει μια λίστα με τους
μαθησιακούς τομείς και τις δεξιότητες του μαθητή που απαιτούν υποστήριξη, την οποία
καταγράφει στην αριστερή στήλη του πίνακα του εντύπου που παρουσιάζεται δεξιά στο
σχήμα 3. Εν συνεχεία, συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις ΥΤ που
δύνανται να βοηθήσουν τον μαθητή, τις οποίες καταγράφει στην πρώτη γραμμή του ίδιου
πίνακα. Έτσι, στον κάνναβο που προκύπτει σημειώνονται συσχετίσεις μεταξύ των ΥΤ και
των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών του μαθητή, βοηθώντας την ομάδα IEP να επιλέξει
την καλύτερη δυνατή ΥΤ. Ταυτόχρονα για κάθε ΥΤ καταγράφονται η διαθεσιμότητά της
καθώς και η υποστήριξη που θα απαιτηθεί προς τον μαθητή και προς το περιβάλλον του για
την αποδοτική υιοθέτησή της (πχ εκπαίδευση, τροποποιήσεις του εκπαιδευτικού υλικού),
παράγοντες που επίσης λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική επιλογή ΥΤ.
Ο οδηγός “Assessing Students’ Needs for Assistive Technology” (2009), ενώ βασίζεται
στο SETT Framework, αναλύει περισσότερο τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν
τόσο κατά την συλλογή των πληροφοριών όσο και την τελική επιλογή ΥΤ, ενώ προσθέτει και
μια περίοδο δοκιμαστικής χρήσης της επιλεγείσας ΥΤ, καθορίζοντας διαδικασίες και
πρακτικές για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιόδου αυτής.

Συμπεράσματα
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας μας έδειξε ότι οι ΥΤ μπορούν
να βοηθήσουν σημαντικά στους μαθητές με ΜΔ. Σε όλες τις έρευνες που εξετάστηκαν,
φαίνεται ότι όταν οι μαθητές με ΜΔ χρησιμοποιούν κατάλληλες ΥΤ, μπορούν να
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ανταπεξέλθουν καλλίτερα στις περιοχές της εκπαίδευσης που οι ελλειμματικές τους
δεξιότητες τους δυσκολεύουν.
Μαθητές με δυσγραφία μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των
σημειώσεων τους με την χρήση ψηφιακού στυλό (Belson, Hartmann, & Sherman, 2013; Patty
& Garland, 2015) και την ποιότητα της γραπτής τους έκφρασης με την βοήθεια λογισμικού
αναγνώρισης φωνής (McCullum, Nation, & Gunn, 2014).
Μαθητές με δυσκολία στην ανάγνωση ή δυσλεξία, μπορούν να διαβάσουν και να
κατανοήσουν κείμενα αντίστοιχα της ηλικίας τους, με την βοήθεια λογισμικού σύνθεσης
φωνής από κείμενο (White & Robertson, 2015; Park, Roberts, Takahashi, & Stodden, 2013;
Jackson, Swierenga, & Hart-Davidson, 2013). Παράλληλα η βιβλιογραφική ανασκόπηση
έδειξε ότι η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού TTS (Kurzweil) από μαθητές μικρής ηλικίας,
μπορεί να βελτιώσει και την ίδια την δεξιότητα ανάγνωσης (Park, Roberts, Takahashi, &
Stodden, 2013).
Τέλος μαθητές με ΜΔ στα μαθηματικά (δυσαριθμησία) μπορούν με την βοήθεια
εικονικών απτικών υλικών να διδαχθούν ευκολότερα δυσνόητες για αυτούς αφηρημένες
μαθηματικές έννοιες, αλλά και να βοηθηθούν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
(Satsangi & Bouck, 2015).
Οι μαθητές χρησιμοποιώντας ΥΤ, μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στο
μάθημα όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, χωρίς να αποτελεί η όποια ελλειμματική
τους δεξιότητα τροχοπέδη στην εκπαίδευσή τους σε τομείς που είναι ικανοί (Belson,
Hartmann, & Sherman, 2013). Στις περισσότερες έρευνες που εξετάστηκαν, επισημαίνεται η
θετική στάση των μαθητών αναφορικά με την εκμάθηση και χρήση των ΥΤ (White &
Robertson, 2015; Satsangi & Bouck, 2015), ενώ παράλληλα καταγράφεται και βελτίωση της
αυτοπεποίθησης και της ψυχολογίας τους (White & Robertson, 2015; McCullum, Nation, &
Gunn, 2014; Satsangi & Bouck, 2015).
Η επιλογή της κατάλληλης ΥΤ για την υποστήριξη κάθε μαθητή καθώς και η εκπαίδευσή
του στην χρήση της, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή
της. Είναι πολύ σημαντικό κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και της
διδασκαλίας, να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των κοινών συσκευών και
λογισμικών ΥΤ ώστε να είναι εύκολη η υιοθέτηση τους από τους μαθητές. Παράλληλα
πρέπει η επιλογή τεχνολογίας να γίνεται με γνώμονα την συμβατότητα τους, με τα
χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών, όπως αυτά καθορίστηκαν σύμφωνα με τις
αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση (Rose, Hasselbring, Stahl, & Zabala,
2005). Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος για την επιλογή της ΥΤ και για την
εκπαίδευση του μαθητή, πρέπει να γνωρίζει σε βάθος το εύρος των ΥΤ και τα
χαρακτηριστικά τους, ενώ πρέπει να αφιερώσει χρόνο στην εκμάθησή της επιλεγείσας ΥΤ
ώστε να μπορέσει στην συνέχεια να εκπαιδεύσει σωστά τον μαθητή (Shin, et al., 2016).
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Περίληψη
Οι σύγχρονες κοινωνίες υπόκεινται σε συνεχείς μετασχηματισμούς ετερογένειας πληθυσμού εντός ενός
ραγδαία τεχνολογικά εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στον ρόλο της
οδηγείται εξελικτικά στην ανάπτυξη νέων θεωριών μεθόδων και εργαλείων. Αυτό το νέο πρόσωπο της
εκπαίδευσης μπορεί να βρει ευρεία εφαρμογή στην συνεκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Σε αυτήν την
εργασία παρουσιάζεται ένας από τους επάλληλους κύκλους μίας έρευνας δράσης που διενεργήθηκε σε
μια εκπαιδευτική διαδικασία αντικειμένων STEM που έδρασε στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με γνώμονα την συμπερίληψη των Α.Μ.Ε.Α στην σχολική τάξη και κατ’
επέκταση στο κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε εργαστηριακά το Arduino στα πλαίσια
της «Robo-Τετάρτης» σε μια σειρά δηλαδή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα αντικείμενα των STEM,
βασιζόμενη στις αρχές του εποικοδομισμού, των κοινοτήτων μάθησης και της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Απευθύνθηκε σε μια ετερογενή ομάδα μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου εντός της οποίας
βρίσκονταν και τρεις μαθητές με κώφωση. Εδώ παρουσιάζεται η 2η από τις 6 συνολικά παρεμβάσεις, οι
περιορισμοί που τέθηκαν, οι αναγκαίες προσαρμογές που έγιναν αλλά και τα ευεργετικά αποτελέσματά
στην κατάκτηση διαθεματικών δεξιοτήτων, στον τεχνολογικό εγγραμματισμό αλλά και την
ενσωμάτωση των κωφών μαθητών στην μαθητική κοινότητα. Τέλος οι επαναλαμβανόμενες
παρατηρήσεις υπέδειξαν έναν τρόπο εμπλουτισμού της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με σύγχρονους
ευρέως πλέον χρησιμοποιούμενους τεχνολογικούς όρους.
Λέξεις κλειδιά: Κωφοί, Arduino, STEM, Συμπερίληψη

Εισαγωγή
Ο όρος STEM είναι ένα αρκτικόλεξο που εντάσσει σε μία ομπρέλα τους ακαδημαϊκούς
κλάδους των Φυσικών Επιστημών (Science), της Τεχνολογίας (Technology),της Μηχανικής
(Engineering) και των Μαθηματικών (Mathematics). Αποτελεί μία εκπαιδευτική πολιτική
που ξεκινά από το προσχολικό και καταλήγει στο μεταδιδακτορικό επίπεδο, εισάγοντας τα
αντικείμενα της Τεχνολογίας και της Μηχανικής στα διακριτά πεδία των Φυσικών
επιστημών και των Μαθηματικών όπως αυτήν την στιγμή διδάσκονται. Βασικός της στόχος
είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογικής
ανάπτυξης ενώ φαίνεται ότι επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, την ανάπτυξη του εργατικού
δυναμικού, θέματα εθνικής ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής κ.α.(Gonzalez& Kuenzi,
2012 ).
Η εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα του STEM αποτελεί ένα παγκόσμιο ερώτημα. Οι
Ηνωμένες πολιτείες διακρίνοντας τις αλλαγές σε μια πλέον τεχνολογικά ωθούμενη
παγκόσμια οικονομία μετέφεραν σημαντικά κονδύλια από χρηματοπιστωτικούς τομείς
εκπαίδευσης σε αυτούς των STEM οδηγώντας πανεπιστήμια όπως το MIT και το CSU να
επαναπροσδιορίσουν τα προγράμματα σπουδών τους προς ανάλογη κατεύθυνση.
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 679-688, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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(Gonzalez&Kuenzi, 2012). Σε αυτά τα πλαίσια δόθηκε σημαντική βαρύτητα σε
προγράμματα όπως το EGFI (Engineering Go For It) όπου η έννοια Engineering συνδέεται
με τον μηχανισμό χρήσης των γνώσεων των Επιστημών και των Μαθηματικών στην επίλυση
προβλημάτων της καθημερινότητας όπως και το InvenTeens όπου ζητείται από παιδιά
Γυμνασίου να επινοήσουν λύσεις τεχνολογίας για καθημερινά προβλήματα. Με στόχο την
ανάπτυξη των μακροοικονομικών μεγεθών αντίστοιχα προγράμματα αναπτύχθηκαν σε
όλες τις ηπείρους. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το iSTEM στην Αυστραλία(English,
Lyn, 2008),και αντίστοιχα προγράμματα στην Τουρκία, στο Κατάρ, στο Χονγκ Κογκ(EDB,
2015)κ.α. Στην Ευρώπη υπάρχει πληθώρα αντίστοιχων προγραμμάτων που ωθούν τους
νέους προς τις STEM με χαρακτηριστικότερο The Roberta-Goes-EU project το οποίο
στόχευσε την αύξηση των μαθητριών που κατευθύνονται σε σχολές του STEM. (Leimbach,
2009)
Η σχεδιαζόμενη διδασκαλία αποσκοπεί στην βελτίωση της θέσης των μαθητών με
αναπηρία και ειδικότερα κώφωση στο περιβάλλον εκπαίδευσης STEM, ενώ η έρευνα δράσης
που πραγματοποιείται παράλληλα την αξιολογεί και την εξελίσσει μέσα από επάλληλους
κύκλους μιας σπειροειδούς διαδικασίας (McNiff, 1995).
Πηγή των ερωτημάτων αποτελεί η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία(UNESCO, 2007) που κυρώθηκε με τον Ν.4074/2012 από την Ελληνική
κυβέρνηση και σύμφωνα με την οποία το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι υποχρεωμένο να
«δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα μάθησης που
προάγουν την αποδοχή και τον σεβασμό ανάπηρων και μη μαθητών». Ομοίως ο
στρατηγικός σχεδιασμός 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση και την
εκπαίδευση υποδεικνύει την ανάδειξη εκπαιδευτικών πολιτικών που προάγουν
συμπεριληπτικές πρακτικές και την δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης
σε ανάπηρους και μη μαθητές.
Οι προσπάθειες κάλυψης των άνισων ευκαιριών από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) περιλαμβάνουν κυρίως την ανάπτυξη προσβάσιμου εποπτικού υλικού για
άτομα με αναπηρία. Σε ότι αφορά τις STEM στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχουν
καταστεί προσβάσιμα τα σχολικά εγχειρίδια Α’ και ΣΤ’ Δημοτικού στα Μαθηματικά και
την Μελέτη περιβάλλοντος Α’-Δ’ Δημοτικού (Χατζοπούλου κ.α., 2016). Σε παλιότερο έργο
είχε αναπτυχθεί λογισμικό που παρουσιάζει στην Νοηματική Γλώσσα όρους της Χημείας
στα πλαίσια της Β’ και Γ’ Γυμνασίου.(ΙΕΠ, 2017).
Αν και η έρευνα της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο μένει να
γίνει, τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών δεν είναι θετικά. Ακόμα και σε εκπαιδευτικά
συστήματα όπως αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών με πολύ μεγαλύτερη παράδοση στην
εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, στις εκπαιδευτικές δομές, στους πόρους, στην
υλικοτεχνική υποδομή και σε ένα διευρυμένο σύνολο υποστηρικτικών ενεργειών, υπάρχουν
σημαντικές αναντιστοιχίες μεταξύ του STEM εγγραμματισμού του γενικού μαθητικού
πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η αναντιστοιχία εν τέλει κατευθύνει και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Αυτές οι έρευνες έχουν υποδείξει ότι η παρουσία των
ατόμων με αναπηρία μειώνεται συνεχώς κατά την εξέλιξη των τάξεων από το προσχολικό
έως την μεταδιδακτορικό επίπεδο των μαθημάτων στις STEM. Στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση πολλοί μαθητές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες διδασκαλίας των
STEM στην γενική τάξη με αποτέλεσμα να παρακολουθούν ειδικές τάξεις οι οποίες όμως δεν
τους προετοιμάζουν επαρκώς για το πανεπιστημιακό επίπεδο. Το ποσοστό μειώνεται σε 11%
σε προπτυχιακό επίπεδο ενώ 9-10 % είναι το ποσοστό σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις
STEM. Μόνο 5% είναι το ποσοστό των πτυχιούχων σχολών που σχετίζονται με τις STEM
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ενώ σε διδακτορικό επίπεδο το ποσοστό γίνεται πλέον 1% όπως φαίνεται στο Σχήμα 1
(Moon, 2012).

Σχήμα 1.Ποσοστά συμμετοχής ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες(Moon ,2012).
Το 16% των μαθητών με κάποια μαθησιακή δυσκολία στο προπτυχιακό επίπεδο,
αποτελείται από Κωφούς και Βαρήκοους μαθητές (Horn&Berktold, 1999).
Ο μετασχηματισμός μελλοντικά όλων των σχολικών εγχειριδίων ως πηγές πληροφοριών
ώστε να είναι προσβάσιμες σε μαθητές με κώφωση είναι ικανός για να επιτύχει τις ίσες
ευκαιρίες; Οι μαθητές χωρίς αισθητηριακές αδυναμίες έχουν πρόσβαση στις πηγές αλλά δεν
έχουν ίσες ευκαιρίες. Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες αναπτύσσουν την έννοια των
«κοινοτήτων μάθησης» (Βυγκότσκι, Λ. ,1998; Lave&Wenger, 1991; Wenger, 1999;
Wenger&Snyder, 2000), όπου η μάθηση αποκτά κοινοτικές διαστάσεις. Εισάγεται η έννοια
της συλλογικής γνώσης η οποία δεν κατέχεται από ένα άτομο εξ ολοκλήρου.
Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι το αν μπορεί μια
εκπαιδευτική διαδικασία που περιλαμβάνει την εμπλοκή κωφών μαθητών με ανοικτές
τεχνολογίες (Arduino) να λειτουργήσει ευεργετικά για την αύξηση του ενδιαφέροντός τους
για τα αντικείμενα των STEM. Περιφερειακό ερώτημα που επίσης ερευνάται είναι το αν η
θεωρία των κοινοτήτων μάθησης μπορεί να στηρίξει μια τέτοια συμπεριληπτική
εκπαιδευτική διαδικασία για τους κωφούς μαθητές καθιστώντας τους μέτοχους της
συλλογικής γνώσης που αναπτύσσεται εντός της, ενισχύοντας την κοινωνικοποίησή τους .
Το Arduino είναι
μια
απλή μητρική
ανοικτού
κώδικα με
ενσωματωμένο
μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους. Προγραμματίζεται με τη γλώσσα C++ ενώ
χρησιμοποιεί και βιβλιοθήκες κατασκευασμένες στην ίδια γλώσσα. Πρωτοκατασκευάστηκε
το 2005 ως συσκευή για τον έλεγχο προγραμμάτων διαδραστικών σχεδίων από μαθητές με
βασικό στόχο το χαμηλό κόστος. Οι περισσότερες εκδόσεις του Arduino μπορούν να
αγοραστούν προ-συναρμολογημένες ενώ τα διαγράμματα και οι πληροφορίες για το υλικό
είναι ελεύθερα διαθέσιμες για ιδιοκατασκευές.
Σκοπός της μεθοδολογίας που προτείνεται είναι μέσα από διαδραστικά δημιουργικά
πειράματα που διεξάγονται σε ετερογενείς ομάδες, οι κωφοί μαθητές να γνωρίσουν από
κοντά τις νέες τεχνολογίες, να ξεκινήσουν μια εμπλοκή με την διαδικασία σχεδιασμού και
πραγματοποίησης επιστημονικών πειραμάτων, να επεξεργαστούν πειραματικά δεδομένα
και να εξάγουν συμπεράσματα.

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθείτε είναι αυτή της έρευνας δράσης. Αφετηρία της
αποτελεί η διεθνώς καταγεγραμμένη ελλιπής εμπλοκή των κωφών μαθητών με τα
αντικείμενα των STEM.Τα στάδια που ακολουθούνται για την ανάπτυξή της είναι τα εξής:

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

682






Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός της δράσης σύμφωνα με τις
προτεινόμενες θεωρίες μάθησης.
Το δεύτερο βήμα αποτελείται από την ίδια την δράση δηλαδή την διενέργεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το τρίτο βήμα αποτελείται από την συλλογή δεδομένων μέσω παρατηρήσεων του
εκπαιδευτικού και του επιβλέπων καθηγητή.
Το τέταρτο και τελευταίο βήμα περιλαμβάνει τον αναστοχασμό πάνω στις
παρατηρήσεις και τον σχεδιασμό της επόμενης παρέμβασης.

Τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται βελτιώνοντας συνεχώς την
διαδικασία (McNiff 1988).

εκπαιδευτική

Ο σχεδιασμός της δράσης προωθεί την διαθεματική προσέγγιση των STEM και βασίζεται
στις αρχές του εποικοδομισμού όπου η ενεργή συνδρομή των μαθητευόμενων οδηγεί στην
οικοδόμηση της επικείμενης γνώσης με τον διδάσκοντα σε ρόλο διευκολυντή(Sanders,2009).
Σε συνδυασμό με την θεωρία των «κοινοτήτων μάθησης», προωθείται μια πολυδιάστατη
μάθηση, όπου κάτοχός της είναι η κοινότητα ενώ συνδιαμορφώνεται από το άτομο. Εντός
αυτής τα άτομα θέτουν ερωτήματα, αποδίδουν ερμηνείες, προτείνουν μηχανισμούς και
αναστοχάζονται. Άλλωστε με την ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο η
έννοια της συλλογικής γνώσης εμφανίζεται σε όλη της την διάσταση σε πραγματικό επίπεδο,
με παρουσία των ατόμων στον ίδιο χώρο, αλλά και σε εικονικό επίπεδο στα μέσα
«κοινωνικής δικτύωσης».
Ο προσδοκώμενος εγγραμματισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:


την ικανότητα χρήσης επιστημονικής γνώσης και διαδικασιών για την κατανόηση
του φυσικού κόσμου, καθιστώντας έτσι δυνατή τη συμμετοχή σε συζητήσεις και
αποφάσεις που τον επηρεάζουν.
 τη γνώση χρήσης των νέων τεχνολογιών, του μηχανισμού που έχουν αναπτυχθεί και
το πώς επηρεάζουν εμάς, και τον κόσμο.
 την αναγνώριση ότι η τεχνολογία αναπτύχθηκε μέσω διαδικασιών μηχανικού
σχεδιασμού που υλοποιήθηκαν σε διαθεματικά μαθήματα τύπου project.
 την ικανότητα των μαθητών να αναλύουν, να αιτιολογούν και να επικοινωνούν
ιδέες αποτελεσματικά, καθώς θέτουν, διατυπώνουν και λύνουν αλλά και ερμηνεύουν
λύσεις
σε
μαθηματικά
προβλήματα
ή
πραγματικές
καταστάσεις
(HanoverResearch,2012)
Στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου καθολικού σχεδιασμού για την μάθηση «Universal
Design for Learning» (Izzo&Bauer, 2015), απαιτήθηκε και ο σχεδιασμός ενός κατάλληλου
συμμετοχικού ανοικτού περιβάλλοντος διδασκαλίας. Έτσι σε αυτό το νοητικό σχήμα οι
προσβάσιμες πηγές πληροφοριών αποτελούν μόνο τα σημεία ενώ το κατάλληλο
συμμετοχικό, διαδραστικό, ανοικτό περιβάλλον μάθησης είναι αυτό που εμπνέει τις
ατομικές ή συλλογικές διαδρομές πάνω σε αυτά. Αυτό το ανοικτό διαθεματικό περιβάλλον,
είναι ο φορέας της δυνατότητας διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που θα επιτρέψει σε
μαθητές με ξεχωριστά προφίλ να αναπτύξουν επιπλέον δεξιότητες και έτσι να προσεγγίσουν
την γνώση μέσα από προσωπικές διαδρομές της σκέψης(Hart, 1996). Άλλωστε μια
διαφοροποιημένη διδασκαλία στην σύγχρονη ετερογενή σύνθεση της ευρωπαϊκής σχολικής
αίθουσας, δεν μπορεί παρά να αποτελεί το ζητούμενο για την επιτυχή έκβαση της
μαθησιακής πορείας μιας κοινότητας μάθησης. (Fox&Hoffman, 2011; Izzo&Bauer, 2015).
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Μέσα από τις παραπάνω μεθοδολογικές επιλογές λήφθηκαν υπόψη, η δεδομένη
απόκλιση στα προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα της ομάδας στόχου
(εποικοδομισμός - διαφοροποιημένη διδασκαλία) αλλά και η ανάγκη για την δημιουργία
ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος (κοινότητες μάθησης-καθολικός σχεδιασμός).
Έτσι χρησιμοποιώντας την μέθοδο project ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια:






Αναγνωριστικό στάδιο: κατά το οποίο δημιουργήθηκε η πρώτη οπτική παρουσίαση
του εκπαιδευτικού υλικού.
Εξερευνητικό στάδιο : κατά το οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το υλικό
ερευνώντας τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών τμημάτων.
Στάδιο Επεξεργασίας : Οι μαθητές επεξεργάζονται τις παραπάνω πληροφορίες και
δρουν για την επίλυση πραγματικού προβλήματος που επέλεξαν.
Στάδιο της Αξιολόγησης: Οι μαθητές ελέγχουν την αποτελεσματικότητα του έργου.
Στάδιο της Γενίκευσης: Αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες.

Βήματα της δράσης




Στο πρώτο βήμα δίνεται χρόνος για εξοικείωση των ομάδων με τον
μικροεπεξεργαστή Arduino, των αισθητήρων και των υλικών συνδεσμολογίας. Το
χαμηλό πλέον κόστος των υλικών, επιτρέπει την παροχή ολόκληρου σετ σε κάθε
ομάδα, χωρίς τον φόβο της οικονομικής απώλειας από τυχόν λάθη στα πρώτα
ανακαλυπτικά βήματα των λειτουργιών.
Το κάθε σετ εξοικείωσης – επίδειξης μπορεί να περιέχει :
o Arduinoboard R3 (Σχήμα 2)

o
o

Σχήμα 2.Arduinoboard
Σετ υλικών συνδεσμολογίας αποτελούμενα από Breadboard, αντιστάτες
διαφορετικής αντίστασης, led διαφορετικού χρώματος, διακόπτες κ.α.
Παρουσιάστηκαν πολλά είδη αισθητήρων Εικ.3 εκ των οποίων έγινε
ιδιαίτερη μνεία στα συχνά χρησιμοποιούμενα : μετρητής απόστασης
υπερήχων, θερμοαντιστάτη, φωτοαντιστάτη, αλλά και μικρόφωνο, buzzer.

Σχήμα3. Αισθητήρες
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Τέλος παρουσιάζεται το ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Arduino
Software (IDE) που χρησιμοποιεί ο μικροεπεξεργαστής με επίδειξης της διαδικασίας
σύνδεσης του με το board, χωρίς να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην χρησιμοποιούμενη
γλώσσα. Αντιθέτως, γίνεται μία συζήτηση στην ολομέλεια αλλά και εντός των
ομάδων, για την ανοικτότητα ως τάση στην πληροφορική αλλά και φιλοσοφική
στάση, ενώ οι μαθητές ενθαρρύνονται να ψάξουν μόνοι τους στο δίκτυο και να
υποδείξουν έτοιμες ελεύθερες εφαρμογές της επιλογής τους.
 Στην συνέχεια, ζητείται από τις ομάδες να προτείνουν δυνατές χρήσεις στην
καθημερινότητα για επιλεγμένο αισθητήρα.
 Οι απόψεις καταγράφονται εντός ομάδας και η κάθε ομάδα στο τέλος προτείνει τις
εφαρμογές, επιχειρηματολογώντας γιατί οι δικές τους εφαρμογές είναι σημαντικές
για την κοινωνία.
 Μετά από αιτιολογημένη ψηφοφορία των ομάδων, επικρατεί η εφαρμογή που θα
πραγματοποιηθεί.
 Σχεδιάζεται το κύκλωμα στο χαρτί και στην συνέχεια το πραγματικό ηλεκτρονικό
κύκλωμα.
 Δίνεται στους μαθητές ο αλγόριθμος και ζητείται η εγγραφή και η φόρτωση του στον
μικροεπεξεργαστή.
 Ζητείται η εκτέλεση της εφαρμογής και ο έλεγχος της κάλυψης του σκοπού για τον
οποίο πραγματοποιήθηκε.
 Ζητείται από τις ομάδες να τροποποιήσουν την εφαρμογή που τους δόθηκε.
 Γίνεται ανοικτή συζήτηση για πιθανές επεκτάσεις ή τροποποιήσεις της εφαρμογής
που εκτελέστηκε στην παραπάνω διαδικασία.
 Γίνεται ανοικτή αξιολόγηση - ανασκόπηση των βημάτων της διαδικασίας από τους
μαθητές με έμφαση, στη μέθοδο που ακολουθήθηκε , στη νέα γνώση που απέκτησαν,
στη λειτουργία των ομάδων και της ολομέλειας.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό υποστήριξης ερευνητή αλλά και από τον επιβλέπων διευκολυντή ο πίνακας παρατηρήσεων που
συντάχθηκε για την αντίστοιχη δράση.
Στο τελευταίο στάδιο του κάθε κύκλου της έρευνας γίνεται αναστοχασμός των
αποτελεσμάτων των δύο πινάκων παρατήρησης αλλά και της ανοικτής αξιολόγησης της
ολομέλειας. Έτσι εξάγονται συμπεράσματα μέσω τριγωνοποίησης και επανασχεδιασμός του
κύκλου.

Αποτελέσματα
Μαθητές διαφόρων ηλικιών μεταξύ 14-18, σύστησαν μία ετερόκλητη ομάδα 24 ατόμων,
εντός της οποίας περιλαμβάνονταν και μαθητές με αναπηρίες, μειωμένης όρασης και
κώφωσης. Οι μαθητές χωριστήκαν σε ομάδες των τριών, δικής τους επιλογής. Η υπό
παρακολούθηση ομάδα των τριών αγοριών κωφών μαθητών Γ Λυκείου, ηλικίας 17, 19 και
19 ετών, συγκρότησαν μία ομάδα με βοηθό τον ερευνητή-εκπαιδευτικό Φυσικών επιστημών
της σχολικής τάξης τους, ο οποίος παρείχε διερμηνεία Νοηματικής γλώσσας όποτε
θεωρήθηκε απαραίτητο, με βασικό άξονα την παροχή κυρίως υποστηρικτικού ρόλου.
Μετά τον πρώτο κύκλο της έρευνας δράσης κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη μιας
λεξιλογικής προετοιμασίας των μαθητών. Έτσι πριν από την εργαστηριακή διαδικασία, η
ομάδα των κωφών μαθητών συνεδρίασε μαζί με τον εκπαιδευτικό υποστήριξης, με σκοπό
την ανάπτυξη κοινά συμφωνημένου λεξιλογίου σε μη υπάρχοντες νοηματικούς όρους, ώστε
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να ξεπεραστούν χρονικά εμπόδια κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στην ολομέλεια.
Στην διάρκεια αυτής της συνάντησης, διερευνήθηκαν οι προγενέστερες γνώσεις στα
ηλεκτρικά κυκλώματα. Έννοιες όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, κύκλωμα, η τάση, η αντίσταση, ο
πυκνωτής, ο μικροεπεξεργαστής κ.α., ταυτολογήθηκαν είτε μέσω της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας ΕΝΓ (Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής www.prosvasimo.gr), είτε μέσω της
British Sign Language BSL από την ιστοσελίδα http://www.signbsl.com/. Εδώ θα πρέπει
να σημειώσουμε, ότι γενικότερα τόσο εξειδικευμένα λήμματα, απουσιάζουν από τις
επίσημες πηγές αρκετών γλωσσών. Όταν κάποιο λήμμα δεν βρισκόταν, οι μαθητές
πρότειναν κάποιο που θεωρούσαν αντιπροσωπευτικό της έννοιας.
Μετά την παρουσίαση των υλικών, κατά την προτεινόμενη διαδικασία, προτιμήθηκε ο
αισθητήρας επαφής και χρησιμοποιήθηκε ένας διακόπτης τεσσάρων επαφών. Αντίστοιχα,
ως μετρούμενη μεταβλητή ορίσθηκε ο χρόνος, που μπορεί να μετρηθεί από τον ίδιο τον
μικροεπεξεργαστή χωρίς πρόσθετα υλικά σύνδεσης.
Συζητήθηκαν οι πιθανές χρήσεις και προτάθηκαν διάφορες εφαρμογές όπως του
συναγερμού, μέτρηση του χρόνου αντίδρασης σε αντιληπτικό ερέθισμα.
Επιλέχθηκε η μέτρηση του χρόνου αντίδρασης σε αντιληπτικό ερέθισμα, ως δυνατή
εφαρμογή με λίγα υλικά συνδεσμολογίας. Η ομάδα των κωφών μαθητών, επέλεξε την
μέτρηση του χρόνου αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα. Το σχήμα του κυκλώματος που
πραγματοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήμα 4.

Σχήμα 4. Πραγματοποιούμενο κύκλωμα.
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο η διαδικασία περιλαμβάνει τρία κυρίως βήματα. Κατά την
εκκίνηση του προγράμματος το led ανάβει για μισό δευτερόλεπτο, ορίζοντας την εκκίνηση
της διαδικασίας. Στη συνέχεια και σε τυχαία χρονική στιγμή μεταξύ του επόμενου 1 ου και 4ου
δευτερολέπτου, ανάβει ξανά. Ο χρόνος που μεσολαβεί έως το πάτημα του διακόπτη,
καταγράφεται από τον επεξεργαστή και δίνεται στην έξοδο.
Ο κάθε μαθητής δοκίμασε τον μηχανισμό και τα αντανακλαστικά του συνολικά τριάντα
φορές εντός της ομάδας του, ενώ οι μετρήσεις εξήχθησαν με την χρήση του λογισμικού.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, βρέθηκε ο καλύτερος χρόνος εντός της ομάδας
αλλά και μεταξύ των ομάδων που υπέδειξε και την καλύτερη αντίδραση. Υπολογίστηκε
επίσης ο μέσος χρόνος αντίδρασης κάθε χρήστη αλλά και κάθε ομάδας.
Έγινε γραφική παράσταση σε ομαδοποιημένα δεδομένα χρόνων αντίδρασης και
παρατηρήθηκε η προσέγγιση στην κανονική κατανομής γύρω από μία μέση τιμή Εικ.5.
Συζητήθηκε η ταυτότητα της εικόνας των περισσότερων μελών και έγινε προέκταση σε άλλες
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Σχήμα 5.Δύο από τις σχηματιζόμενες γραφικές παραστάσεις των χρόνων αντίδρασης
Στην ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε, συζητήθηκε η επέκταση της εφαρμογής σε
αγώνες ταχύτητας αθλητών, όπου μπορεί να μετρηθεί η αντίδραση (εκκίνηση) σε ακουστικό
ερέθισμα (κρότος πιστολιού). Επίσης περιγράφηκε συνοπτικά η βιολογική λειτουργία του
νευρικού συστήματος, όπου υπολογίστηκε από τα δεδομένα που εξήχθησαν, χονδρικά η
ταχύτητα του μηνύματος μάτι-εγκέφαλος-δάκτυλο. Συζητήθηκε η επιρροή των
αποτελεσμάτων από κούραση αλλά και έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και το πώς οι ουσίες
επιδρούν. Ειδικότερα προτάθηκε μία συσκευή ελέγχου αντανακλαστικών σε οπτικά
ερεθίσματα πριν την εκκίνηση του αυτοκινήτου αλλά και μία συσκευή ανακάλυψης
ταλέντων οδήγησης ή αθλητών πινγκ-πονγκ για ηλικίες κάτω των δύο ετών.
Παράλληλα από τον εκπαιδευτικό υποστήριξης και τον επιβλέπων καθηγητή
συμπληρώθηκε το αντίστοιχο έντυπο παρατηρήσεων. Ο σχεδιασμός έγινε με σκοπό την
συστηματική εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξιολόγηση της διαδικασίας.Εικ.6

Εικ.6 Το φύλλο παρατηρήσεων του εκπαιδευτικού υποστήριξης .

Συμπεράσματα
Μετά το πέρας των διαδικασιών, και κατά το στάδιο του αναστοχασμού της έρευνας δράσης
επισημάνθηκε ότι οι κωφοί μαθητές ανταπεξήλθαν πλήρως στις απαιτήσεις της διαδικασίας.
Αλλά και η διαδικασία έδρασε καταλυτικά στην επίτευξη του σκοπού.
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Ειδικότερα, η λεξιλογική προετοιμασία ήταν απαραίτητη εξαιτίας των χρονικών
περιορισμών, που εκ των πραγμάτων υπάρχουν. Η εμπλοκή τους ωστόσο ήταν πλήρης,
ολοκληρωμένη και οδήγησε στην επίτευξη πληθώρας στόχων. Η πραγματοποίησή τους
πιστοποιήθηκε από τα αποτελέσματα των διαδικασιών που ακολούθησε η ξεχωριστή ομάδα
τους, από προσωπικές συνεντεύξεις αλλά και από τους πίνακες παρατήρησης του
εκπαιδευτικού υποστήριξης και του επιβλέπων καθηγητή. Ειδικότερα οι μαθητές:
 Συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία προτάσεων για πιθανές χρήσεις των
αισθητήρων.
 Σχεδίασαν σωστά στο χαρτί και με χρήση πραγματικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων, το
κύκλωμα που ζητήθηκε.
 Αναγνώρισαν και επιδιόρθωσαν τις αστοχίες όταν υπήρχαν.
 Ερμήνευσαν τη δημιουργία των αστοχιών αλλά και την επιτυχία της διαδικασίας
επίτευξης του στόχου.
 Γενίκευσαν, αναγνωρίζοντας στην καθημερινότητά τους ανάλογες συσκευές και
ανέπτυξαν ευφάνταστες ιδέες για τις πιθανές μελλοντικές χρήσεις της συγκεκριμένης
συνδεσμολογίας.
 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρόνοι αντίδρασης των κωφών μαθητών όχι μόνο
δεν υπολείπονταν αλλά ήταν και καλύτεροι από τον μέσο όρο των υπολοίπων
μαθητών, γεγονός που ενδυνάμωσε την αυτοπεποίθησή τους
 Ολοκλήρωσαν την διαδικασία στα ίδια χρονικά πλαίσια με τους υπόλοιπους
μαθητές, με μοναδική υποστήριξη την διερμηνεία των οδηγιών που δόθηκαν στην
Ε.Ν.Γ.
 Οι συνομιλίες μεταξύ των ακουόντων μαθητών διεξάγονται με μερική δυσκολία
αλλά πλέον χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υποστήριξης.
 Ανέπτυξαν εξειδικευμένο (STEM) λεξιλόγιο στην φυσική τους γλώσσα, δηλ την
Ε.Ν.Γ.
Ο τελευταίος στόχος δείχνει και μία από τις αδυναμίες που υπάρχουν στην εκπαίδευση
κωφών νοηματιστών στα αντικείμενα των STEM. Η απουσία εξειδικευμένων όρων, δείχνει
την επιφανειακή γνώση που περιέχει γενικότητες και δε διαχωρίζει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά εννοιών αλλά και τεχνολογικών αντικειμένων που πλέον κατακλύζουν τη
ζωή μας. Μάρτυρας των παραπάνω, είναι το γεγονός ότι στο περιβάλλον που περιγράφηκε
νωρίτερα, όχι μόνο αισθάνθηκαν ικανά μέλη αλλά οι ίδιοι μαθητές παρήγαγαν γνώση. Με
την έννοια ότι το Arduino και οι εφαρμογές που μπορούν να δημιουργηθούν, κέρδισαν το
ενδιαφέρον τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ορίζουν αυθόρμητα και να εμπλουτίζουν οι ίδιοι
συνεχώς το λεξιλόγιο που κατείχαν, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες επικοινωνίας εντός
της δραστηριότητας. Αν και οι στόχοι είχαν συμπεριληπτικό χαρακτήρα, μέσα από την
εργασία φάνηκε ότι η ίδια η κοινότητα των Κωφών μπορεί να αποτελέσει μία «κοινότητα
μάθησης». Με αυτή την έννοια, η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να βρει εφαρμογή σε
ομίλους σχολείων εξυπηρετώντας έτσι και συμπεριληπτικούς στόχους, αλλά και σε τμήμα
ειδικού σχολείου που αποτελείται μόνο από κωφούς μαθητές, καθώς η επίτευξη των
γνωστικών στόχων θα συμβάλει στην συμπερίληψη τους σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη
τεχνολογικά κοινωνία.
Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι η εμπλοκή με τα αντικείμενα των STEM με την παραπάνω
μέθοδο ήταν ένα έναυσμα για τη δημιουργία του εξειδικευμένου λεξιλογίου που βοήθησε
στον εμπλουτισμό των νοητικών σχημάτων των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες του εποικοδομισμού και των κοινοτήτων μάθησης, σε
συνδυασμό με τις απεριόριστες δυνατότητες μετατροπών αλλά και το χαμηλό κόστος του
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επεξεργαστή Arduino, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την απαραίτητη
αφόρμηση σε μια διαφοροποιημένη μεν αλλά συμπεριληπτική εκπαιδευτική διαδικασία των
STEM.
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Περίληψη
Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετάται η επίδραση της εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού
σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σενάριο αναπτύχθηκε με προσέγγιση STEM και είναι
αναρτημένο στην υποκοινότητα Mechanic Engineering της κοινότητας Easy Java Simulations, της
πλατφόρμας ODS-ISE (Open Discovery Space–Inspiring Science Education). Έχουν χρησιμοποιηθεί δύο
εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού κώδικα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Καταλυτικός
Μετατροπέας Αυτοκινήτου”. Η εφαρμογή του σεναρίου έγινε σε δύο εργαστηριακούς χώρους σε
πραγματικές συνθήκες. Είναι ανεπτυγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε υπάρχει εμπλοκή κλάδων επιστημών
όπως Μαθηματικά, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Τεχνολογίας. Αυτό εξ ορισμού
είναι μεθοδολογία S.T.E.M. Η εφαρμογή και αξιολόγηση του σεναρίου έγιναν στην αρχή της φετινής
σχολικής χρονιάς (2016-2017), με δείγμα “επιλογής” σαράντα (40) εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους όλων
των κλάδων, της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για την ανάλυση και την εγκυρότητα
των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ποσοτικής ανάλυσης SPSS 17. Η έρευνα
καταδεικνύει ότι η πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου προάγει και βελτιώνει την εκπαιδευτική
διαδικασία. Οι διαθέσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι θετικότατες για την ένταξη
ανάπτυξης και εφαρμογή σεναρίων στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Από την έρευνα αναδεικνύεται
η διάθεση των συμμετεχόντων για συνεργασία με άλλες ειδικότητες.
Λέξεις κλειδιά: Διδακτικό ψηφιακό σενάριο, ISE, STEM

Εισαγωγή
Σε πράξη (8/7/2015) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής παρατηρούμε την προτροπή
για σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων με βάση το S.T.E.M. «Η ένταξη του STEM
προτείνεται από όσους σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα, τόσο γιατί εξυπηρετεί
καλύτερα τη μάθηση μέσα από την ολιστική αντιμετώπιση προβλημάτων, όσο και γιατί
γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και τις εφαρμογές της. Ως εκ τούτου ένα
πλαίσιο διδασκαλίας των επιστημών αυτών μέσα από ένα μοντέλο ένταξης μπορεί να
θεωρηθεί αποτελεσματικότερο για την προετοιμασία των εργαζομένων στο χώρο της
τεχνολογίας και της επιστήμης του 21ου αιώνα».
S.T.E.M. είναι η σύγχρονη και καινοτόμος διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί 4 κλάδους:
Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ηγέτης στον
τομέα αυτό της διδακτικής. Στη σελίδα του Λευκού Οίκου ο Πρόεδρος Barack Obama
επισημαίνει ότι απαιτείται να εκπαιδευτεί πλήθος καθηγητών ειδικευμένων στο S.T.E.M.:
«One of the things that I’ve been focused on as President is how we create an all-hands-on-deck
approach to science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to train an
army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a country are lifting up
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 690-701, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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these subjects for the respect that they deserve». President Barack Obama Third Annual White House
Science Fair, April 2013.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα διδακτικό ψηφιακό σενάριο με προσέγγιση STEM
εφαρμογών. Σε αυτό έχει αναπτυχθεί μοντέλο προσομοίωσης κατασκευασμένο στο Easy
Java Simulations, γίνεται επίσης χρήση του ελεύθερου λογισμικού Tracker analysis video το
οποίο, εισαγάγει την υπολογιστική σκέψη (Computational Thinking) στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Για τις ανάγκες επίσης αυτού του σεναρίου έχουν κατασκευαστεί δύο
εφαρμογές για κινητό ή tablet με λειτουργικό android. Οι δύο εφαρμογές αυτές έχουν
αναπτυχθεί με τη βοήθεια της πλατφόρμας MIT Inventor Αpplication2.

Τι είναι το S.T.E.M. στην εκπαίδευση
Αν αναζητηθεί το ακρωνύμιο S.T.E.M. στο διαδίκτυο θα παρατηρήσουμε ότι γίνεται
αναφορά για μια καινοτόμο προσέγγιση που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι
μόνο τις βασικές Επιστήμες, αλλά επίσης την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.
Το 2015, το ίδρυμα Jack Kent Cooke επιχορήγησε Ακαδημίες και Πανεπιστήμια με το ποσό
των 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, για τους ασθενέστερους οικονομικά φοιτητές που
επιθυμούν να σπουδάσουν S.T.E.M. Στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Obama,
στις 13 Μαρτίου 2015, δηλώνει ότι έχουν διατεθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε
υποστήριξη των προγραμμάτων S.T.E.M στην εκπαίδευση, με το σύνθημα “εκπαιδεύστε να
καινοτομούν”, «Educate to innovate». Στην έκθεση του Observatory on Borderless Higher
Education αναφέρεται ότι πρέπει να εισαχθούν στις Η.Π.Α. 20 – 30% ταλέντα στο S.T.E.M.
από άλλες χώρες. Ακόμη προτείνεται να δοθεί VISA (H-1B) σε μετανάστες που διαθέτουν
Master ή Phd στο S.T.E.M. προκειμένου να εργασθούν. Γενικότερα φαίνεται ότι έχει αρχίσει
να υπάρχει ζήτηση σε τέτοιου είδους θέσεις εργασίας.
Στην Ελλάδα η μοναδική κινητικότητα που διαφαίνεται σήμερα στις S.T.E.M
προσεγγίσεις στα σχολεία είναι στην εκπαιδευτική ρομποτική. Η Beatty A., στο βιβλίο
Successful STEM Education, γράφει ότι σε πολλές περιλήψεις βιβλίων, σχετικά με την
προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να διδάξουν STEM εκπαίδευση, δείχνεται ότι πρέπει
προηγουμένως να ακολουθήσουν επιμόρφωση για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία
τους στα μαθήματα που διδάσκουν, να αναπτύξουν ένα project (portfolio ή ερευνητική
εργασία), να γίνει πρακτική των μαθημάτων που διδάσκουν προκειμένου να εκπαιδευτούν
σε συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις.

Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education)
Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2002) ο όρος “καινοτομία” είναι το άνοιγμα νέων
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, μεταρρυθμίσεων και υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στη
διδακτική.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – (Ο.Ο.Σ.Α.– O.E.C.D.) έκδωσε
το βιβλίο των Vincent. et al., (2014). Στο συγκεκριμένο βιβλίο περιέχεται σειρά ερευνών για
την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση. Οι συγκρίσεις δείχνουν ότι το 70% των
εκπαιδευτικών της Ε.Ε. έχουν καθιερωθεί για τις καινοτομίες τους. Επίσης αναφέρεται ότι η
ένταση των καινοτόμων δράσεων είναι σημαντικότερες στην Ανώτατη Εκπαίδευση παρά
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Κατά τον Ο.Ο.Σ.Α. η καινοτομία δίνει έμφαση στο
αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας το οποίο είναι μετρήσιμο.
Μια καινοτομία στην εκπαίδευση είναι και η Υπολογιστική Σκέψη (Computational
Thinking– C.T.) την οποία έχουμε αξιοποιήσει στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή του
διδακτικού σεναρίου. Σύμφωνα με την εργασία των Μαυρουδή, Πέτρου, Φεσάκη, (2014) «Η
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ανάπτυξη της ικανότητας της υπολογιστικής σκέψης θεωρείται κλειδί για την αξιοποίηση
των υπολογιστικών πόρων από τους πολίτες στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και
την καινοτομία. Επιπλέον, η υπολογιστική σκέψη θεωρείται σημαντική για την προσέγγιση
οποιουδήποτε άλλου επιστημονικού και τεχνολογικού αντικειμένου δεδομένης της
επίδρασης της πληροφορικής στην επιστημολογία και τη μεθοδολογία των γνωστικών
αντικειμένων. Η υπολογιστική σκέψη έγινε το εννοιολογικό όχημα με το οποίο η
Πληροφορική θα αποκτήσει τον πραγματικό της ρόλο στην εκπαίδευση».
Ο όρος Computational Thinking χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Seymont
Papert το 1980
Από το εκπαιδευτικό υλικό “η υπολογιστική επιστήμη και το STEM στην εκπαίδευση”,
(Ψυχάρης, 2015) διαβάζουμε: Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής σκέψης είναι τα εξής:
Ο σχηματισμός-δόμηση εννοιών
Ο συνδυασμός μαθηματικής σκέψης και τεχνικών από την επιστήμη των μηχανικών
Ο υπολογιστικός τρόπος σκέψης οδηγεί σε «ιδέες» και όχι σε «τεχνουργήματα».
Η ολοκληρωμένη S.T.E.M. προσέγγιση είναι σημαντικότατο βήμα για τη σύνδεση της
υπολογιστικής σκέψης με την επίλυση προβλήματος. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στους
μαθητές να μετατρέψουν σύνθετα προβλήματα σε ευκολότερη διαδικασία ακολουθώντας
βήμα-βήμα τα στάδια των φάσεων του σεναρίου (Wing, 2006). Οι εκπαιδευτικοί που
χρησιμοποιούν τεχνικές S.T.E.M. στη διδακτική τους διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντας την
υπολογιστική σκέψη, επιτρέπουν στους μαθητές να εξασκηθούν στην επίλυση προβλήματος
προσπαθώντας και κάνοντας λάθη, (Barr, et al, 2011). Στο σενάριο που αναπτύχθηκε
εντάξαμε την υπολογιστική σκέψη με την αξιοποίηση τριών λογισμικών στο πλαίσιο STEM
προσέγγισης.

Κομβικές δεξιότητες μαθητών/τριών (transversal skills)
Στις κομβικές δεξιότητες περιλαμβάνονται: η ικανότητα να λειτουργεί ο μαθητής/τρια με
κριτική σκέψη, να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να χρησιμοποιεί ψηφιακά “εργαλεία”, να
επιλύει προβλήματα και να εργάζεται συλλογικά-συνεργατικά. Το έργο ATS2020 έχει ως
στόχο την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των κομβικών
δεξιοτήτων των μαθητών των Ευρωπαϊκών χωρών. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους
μαθητές/τριες, ένα καινοτόμο μοντέλο το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που ενσωματώνονται στη διδασκαλία και στη
μάθηση. Αυτό το μοντέλο πρέπει να εφαρμοσθεί και να αξιολογηθεί σε ένα μεγάλου εύρους
πιλοτικό project που περιλαμβάνει συστάσεις, προτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προϋπάρχουσα Κατάσταση
Η διδασκαλία των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση συνεχίζει να
ακολουθεί σήμερα τα στερεότυπα των προηγούμενων δεκαετιών. Στα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών των Επαγγελματικών Λυκείων δεν υπάρχει πρόβλεψη καινοτόμων
παρεμβάσεων στη διδακτέα ύλη των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων των
διαφόρων μηχανολογικών ειδικοτήτων. Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις που με
πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών ακολουθείται το μοντέλο της S.T.E.M. προσέγγισης δεν
υπάρχει η τάση να ενσωματωθούν όλοι οι κλάδοι αυτής (Science, Technology, Engineering,
Mathematics). Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν
πληροφόρηση για τις καινοτομίες και τη συγκεκριμένη μεθοδολογία στη διδασκαλία γιατί
δεν υπάρχει δραστηριοποίηση σχετικών επιμορφώσεων. Την τελευταία δεκαετία, σε διεθνές

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

693

επίπεδο, οι τάσεις και οι υλοποιήσεις S.T.E.M. παρεμβάσεων έχουν ενταχθεί και
ενσωματωθεί στη διδασκαλία από την προσχολική ηλικία έως και την ανώτατη εκπαίδευση.
Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια είναι καινοτομία στη διδακτική των μαθημάτων και
μπορούν να περιέχουν δραστηριότητες των επιστημών που αναφέραμε. Στον Ελληνικό
διαδικτυακό χώρο συναντάμε αρκετά αποθετήρια σεναρίων που αναρτώνται μαθήματα σε
μορφή εμπλουτισμένου σχεδίου μαθήματος. Υπάρχουν όμως μόνο δυο πλατφόρμες
παγκοσμίως που μπορούν να φιλοξενήσουν αξιοπρεπώς ψηφιακά σενάρια με
δραστηριότητες που εκτελούνται online στην πλατφόρμα: η πρώτη είναι η «Αίσωπος» που
άρχισε να λειτουργεί το 2015 με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ο συνολικός αριθμός των
Διδακτικών Σεναρίων, για το Επαγγελματικό Λύκειο που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα
στον Αίσωπο είναι 79, από αυτά μόνο 22 είναι Μηχανολογικά. Η δεύτερη πλατφόρμα είναι
το portal ODS - ISE. Έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να
εισαγάγει την καινοτομία στην εκπαίδευση. Έναρξη λειτουργίας 1/4/2012. Το portal αυτό
έχει πολλές διαδραστικές δυνατότητες και δεν είναι απλά ένα αποθετήριο σχεδίων
μαθήματος ή σεναρίων. Άλλο ένα μοναδικό πλεονέκτημα που παρέχει είναι η εξαγωγή
γνωστικών αποτελεσμάτων.

Αποθετήρια Ψηφιακών Σεναρίων (repository educational scenarios)
Ο προσδιορισμός του διδακτικού σεναρίου δίδεται ολοκληρωμένα και εύστοχα στις
«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική» στο Επιμορφωτικό Υλικό Επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 ΕΑΙΤΥ - (42). Ως εκπαιδευτικό σενάριο θεωρούμε την περιγραφή
μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς
στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να έχει διάρκεια
περισσοτέρων από μία διδακτικών ωρών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σχέδιο
μαθήματος είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση από το εκπαιδευτικό σενάριο. Τα
εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. φιλοξενούνται σε διάφορα αποθετήρια και
πλατφόρμες. Η πιο γνωστή πλατφόρμα στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι το “Φωτόδεντρο,
ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου”.
Αποθετήρια ψηφιακών σεναρίων υπάρχουν αρκετά στο διαδίκτυο, ένα από αυτά είναι η
φιλότιμη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών με το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων
(Didactic Scenarios Repository – DSR). Άλλα Ελληνικά αποθετήρια που λειτουργούν σαν
αποθηκευτικοί χώροι χωρίς τη δυνατότητα on line δραστηριοτήτων είναι: Ιφιγένεια,
Πρωτέας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Blogs που λειτουργούν σαν βιβλιοθήκες.
Οι πλατφόρμες που αναφέρθηκαν, Αίσωπος και OD.S.-I.S.E. είναι μοναδικές και
λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα αποθετήρια. Δίνουν τη δυνατότητα στο
μαθητή/τρια και στον εκπαιδευτικό να κάνουν χρήση διαδραστικών δραστηριοτήτων που
γίνονται online χωρίς να χρειαστεί να “κατεβάσουν” στον υπολογιστή τα ερωτηματολόγια
και τα φύλλα εργασίας. Ένα ακόμη αξιόλογο αποθετήριο είναι το Game - Based Learning
Scenarios, έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Project. Στόχος του είναι η ενίσχυση
της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθημάτων
με λογισμικά που κατασκευάζουν games, όπως για παράδειγμα το Unity. Σήμερα, το
συγκεκριμένο αποθετήριο διαθέτει 60 σενάρια με παιχνίδια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
θεματικών περιοχών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με εξονυχιστική αναζήτηση στο
διαδίκτυο, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άλλη πλατφόρμα που να παρέχει τις δυνατότητες
«Αισώπου» και «ODS-ISE». Σε αυτό το concept δεν υπάρχουν άλλα projects που να
καλύπτουν τις προδιαγραφές αυτές».
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μέσα από το ψηφιακό διδακτικό σενάριο είναι να
επιτευχθεί η ανάπτυξη των κομβικών δεξιοτήτων (transversal skills) των μαθητών/τριών:




Αυτόνομη Μάθηση,
Πληροφοριακός Γραμματισμός,
Επικοινωνία - Συνεργασία,




Δημιουργικότητα - Καινοτομία,
Ψηφιακός Γραμματισμός.

αυτό προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό project της Αξιολόγησης των Κομβικών Δεξιοτήτων,
ATS2020. Οι κομβικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις ικανότητες των μαθητών/τριών να:




σκέφτονται με κριτική σκέψη,
λαμβάνουν πρωτοβουλίες,
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά “εργαλεία”,

 επιλύουν προβλήματα,
 εργάζονται συνεργατικά,
 επικοινωνούν.

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου
Για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού ψηφιακού σεναρίου της παρούσης εργασίας
χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Learning Designer, με ελεύθερη χρήση, η οποία είναι
παραλλαγή του LDSE (Learning Design Support Environment) (Παπανικολάου Κ., 2016).
Στους πέντε τομείς Teaching Learning Activities (T.L.A.-διδακτικές μαθησιακές
δραστηριότητες) που δημιουργήσαμε έλαβαν θέση οι πέντε φάσεις του σεναρίου που στη
συνέχεια αναρτήθηκε στο portal O.D.S. - I.S.E. Στο Learning Designer αναφέρονται οι
σκοποί (aims), οι δραστηριότητες και οι διατιθέμενοι χρόνοι για κάθε μια δραστηριότητα.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Σενάριο στο I.S.E.
Το σενάριο είναι ανηρτημένο στο portal ODS-ISE λόγω των ιδιαίτερων καινοτόμων
εργαλείων που παρέχει για ανάρτηση σεναρίων. Είναι μια υπερσύγχρονη πολυμορφική
πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και τα
σχολεία όλων των βαθμίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απλή εγγραφή το σχολείο μπορεί
να αποκτήσει δωρεάν και εύκολα τη δική του σχολική εκπαιδευτική πύλη. Εισαγάγει την
καινοτομία στην ανάπτυξη και εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων με τα κατάλληλα
“εργαλεία”, ώστε ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να εκτελέσει τα
δικά του διδακτικά σενάρια ή ακόμη να κάνει χρήση σεναρίων άλλων εκπαιδευτικών. Η
πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης σεναρίων πέντε φάσεων, οι φάσεις αυτές είναι
απόλυτα διακριτές, δίδεται η δυνατότητα εξαγωγής των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Η διαδικασία εκτέλεσης του σεναρίου περιλάμβανε αρχικά εκτέλεση πειράματος στο
εργαστήριο αυτοκινήτου (εικόνα 1). Το πείραμα προέβλεπε: α) μέτρηση του ηλεκτρικού
ρεύματος και της τάσεως τροφοδοσίας της αντίστασης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου
καταλύτη β) μέτρηση της θερμοκρασίας πυρακτώσεως και γ) βιντεοσκόπηση της όλης
διαδικασίας θέρμανσης της αντίστασης. Ο καταλυτικός μετατροπέας ήταν ευγενική χορηγία
της εταιρείας Emitec.
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Εικόνα 1. Ο απαραίτητος εξοπλισμός του πειράματος.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων βρέθηκαν ακριβώς ίδια με αυτά που προδιαγράφει η
εταιρεία στο SAE paper 951072 του συγκεκριμένου καταλύτη. Στην Τρίτη φάση του
σεναρίου με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Tracker analysis video οι συμμετέχοντες
υπολόγισαν από το προφίλ RGB τον χρόνο που απαιτείται για την πυράκτωση της
αντίστασης του καταλύτη. Επίσης υπολόγισαν με το μοντέλο προσομοίωσης τον όγκο του
φορέα από την ακτίνα και το ύψος αυτού. Έγινε υπολογισμός του αριθμού των αυλών ροής
καυσαερίων στο μοντέλο και στην φάση αυτοαξιολόγησης ο υπολογισμός έγινε με
μαθηματικές πράξεις για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του μοντέλου. Το ψηφιακό
σενάριο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση:
http://tools.inspiringscience.eu/delivery/view/index.html?id=ed3b0c27c8c74bcf8560ecde3e906782&t
=p

Καινοτομία σεναρίου σε σχέση με παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας
Η εφαρμογή του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της
εργασίας μας, επιβάλλει τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από το μαθητή, με τη μέθοδο
επίλυσης προβλήματος. Ο συνδυασμός αυτός είναι καινοτομία σε σχέση με όσα προβλέπουν
τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σε αυτά, σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά των λέξεων
καινοτομία, πείραμα, S.T.E.M, ψηφιακό διδακτικό σενάριο, εκπαιδευτικά λογισμικά,
μοντέλο προσομοίωσης, επίλυση προβλήματος. Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης του σεναρίου με
χρήση λογισμικών αυξάνει τη δεξιότητα της υπολογιστικής σκέψης. Η πιλοτική εφαρμογή
από εκπαιδευτικούς είναι μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή και καινοτόμος δράση που έγινε
μέσα σε δύο εργαστηριακούς χώρους για να προσεγγιστεί μια νέα μεθοδολογία της
διδακτικής ενός μαθήματος που μέχρι τώρα γινόταν στο εργαστήριο οχημάτων μόνο με
επίδειξη του πραγματικού αντικειμένου. Η ανάπτυξη της διδακτικής ενότητας των
καταλυτικών μετατροπέων με προσέγγιση S.T.E.M. είναι πρωτοποριακή ενέργεια γιατί έχει
εντάξει μοντέλο προσομοίωσης σε μαθήματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
που παραδοσιακά γινόντουσαν στα εργαστήρια δασκαλοκεντρικά. Απώτερος σκοπός είναι
να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν στη διδακτική τους πρακτική οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με
προσεγγίσεις S.T.E.M. Η Wing J. (2006), αναφέρει ότι πρέπει οι καθηγητές να κάνουν την
υπολογιστική σκέψη κοινοτυπία και πρέπει να συμπληρώνει και να συνδυάζει τη
μαθηματική σκέψη με τη σκέψη των Μηχανικών. Η επιστήμη των υπολογιστών δεν είναι
προγραμματισμός, είναι σκέψη σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης.
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Ερευνητικά Ερωτήματα Εργασίας
Τα Ερευνητικά Ερωτήματα της εργασίας είναι :
1. Υπάρχει επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη διδασκαλία μέσω ψηφιακού
διδακτικού σεναρίου που περιλαμβάνει S.T.E.M. προσέγγιση;
2. Με την πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού σεναρίου υπήρξε αύξηση των κινήτρων των
εκπαιδευτικών να εντάξουν ψηφιακά σενάρια στη διδασκαλία των μαθημάτων τους;

Δείγμα, επέκταση αυτού, μέθοδος έρευνας
Το δείγμα μας αποτελείται από 40 Μηχανολόγους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ της ευρύτερης περιοχής πρωτευούσης αλλά και της
περιφέρειας. Το δείγμα είναι “επιλογής” και έγινε μετά από ενημέρωση με Leaflet. Έτσι
εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή που έγινε σε δύο
εργαστήρια. Όλοι έχουν διδάξει εργαστηριακά μαθήματα αυτοκινήτου στο παρελθόν ή τους
έχουν ανατεθεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα της
ειδικότητας των τεχνικών οχημάτων Β και Γ τάξης ΕΠΑ.Λ. Όλοι γνώριζαν πολύ καλά το
γνωστικό μέρος του συγκεκριμένου θέματος του σεναρίου της πιλοτικής εφαρμογής που
συμμετείχαν. Η επέκταση περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους της
Δευτεροβάθμιας Τεχνικής εκπαίδευσης και μακροσκοπικά όλες τις τεχνικές ειδικότητες που
συναντάμε σε αυτήν.

Τα ερωτηματολόγια (Pre-Post) που χρησιμοποιήθηκαν
Σύμφωνα με τη Ζαφειρίου Γ., (2003) το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο που περιέχει μια
σειρά δομημένων ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη σειρά και στις
οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά. Αμφότερα τα ερωτηματολόγια (prepost) που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αυτής της εργασίας είναι δομημένα με
κλειστού τύπου ερωτήσεις που απαντήθηκαν γραπτά.

Εγκυρότητα ερωτηματολογίων
Τα δύο ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σαν εργαλεία έρευνας κρίνονται έγκυρα
για τις ερωτήσεις τους αφού:
a) Περιλαμβάνουν ερωτήσεις που έχουν δημοσιευτεί στην έρευνα:
Korres, K. Kyriazis, A. Psycharis, S. Discovery Learning and the Computational Experiment
in
Higher
Mathematics
and
Science
Education: A
Combined
Approach
doi:10.3991/ijet.v4i4.1044 University of Piraeus, Piraeus, Greece, ASPETE (School of
Pedagogical and Technological Education), Athens, Greece.
b) Περιλαμβάνουν ερωτήσεις από την έρευνα (2007-2008) της πιλοτικής εφαρμογής και
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού πακέτου «επαναληπτικές διαδικασίες» 13
εκπαιδευτικών σεναρίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η οποία απευθυνόταν σε
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Το πακέτο εστίαζε ιδιαίτερα στα fractals και τις
ιδιότητες τους.

Ανάλυση δεδομένων
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία και διαγράμματα από την
ποσοτική ανάλυση που έγινε με το λογισμικό SPSS (version 17) στην έρευνα πριν και μετά
την εφαρμογή του σεναρίου που συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι (όλοι άνδρες).
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Διάγραμμα 1. Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών δείγματος
Στο διάγραμμα 1 παρατηρούμε τους κλάδους των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου και στην έρευνα. Το μεγαλύτερο μέρος (33) είναι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), 5 ήταν Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης και οι 2
Κατώτερων Τεχνικών Σχολών.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (47,5%) του δείγματος είναι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία από
10 έως 20 έτη (διάγραμμα 2). Ένας πολύ μικρός αριθμός δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη
χρήση υπολογιστών ενώ οι υπόλοιποι 38 από τους 40 του δείγματος δήλωσαν ότι
ενδιαφέρονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο 4 από το σύνολο έχουν παρακολουθήσει
κάποιο πρόγραμμα καινοτομιών, το 90 % δεν είχε την τύχη να επιμορφωθεί στις
καινοτομίες στην εκπαίδευση. Το 100% του δείγματος δεν έχει αναπτύξει ψηφιακό
διδακτικό σενάριο. Δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν κάνει κάποια εφαρμογή
σεναρίου.

Διάγραμμα 2. Σύσταση του δείγματος
Επομένως το 5% έχει εφαρμόσει ψηφιακό διδακτικό σενάριο. Η πλειοψηφία του δείγματος,
αφενός δεν γνωρίζει κάποια λογισμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σύγχρονη
διδακτική, αλλά ούτε έχουν κατασκευάσει κάποια προσομοίωση σε κατάλληλο λογισμικό
όπως για παράδειγμα η JAVA. Το 90% δεν είχε γνώση τι είναι το S.T.EM. Όλοι απάντησαν
ότι το περιβάλλον του εργαλείου I.S.E. προδιαθέτει ευνοϊκά. Επίσης η πλειοψηφία αναφέρει
ότι η μάθηση με τη χρήση ψηφιακού σεναρίου προσελκύει τους μαθητές (πίνακας 1). Η
κλίμακα διαθέσεων των απαντήσεων είναι 5βάθμια. Το 1 της κλίμακας είναι “διαφωνώ” και
το 5 “συμφωνώ”. Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται η διάθεση τους απέναντι στο σενάριο.
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Πίνακας 1. Πρόκληση ενδιαφέροντος στη διδακτική μέσω Σεναρίου.

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

4

10,0

10,0

10,0

5

36

90,0

90,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Όλοι συμφωνούν η διδακτική με προσεγγίσεις STEM προκαλεί συμμετοχή στο μάθημα,
(πίνακας 2).
Πίνακας 2. Η διδακτική με προσέγγιση STEM προκαλεί τη συμμετοχή στο μάθημα.

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

1

2,5

2,5

2,5

5

39

97,5

97,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

Όλοι συμφωνούν ότι η διδασκαλία με χρήση ψηφιακού διδακτικού σεναρίου βοηθάει στην
κατανόηση του μαθήματος, (πίνακας 3).
Πίνακας 3. Η διδασκαλία μέσω ψηφιακού σεναρίου βοηθάει στην κατανόηση του
μαθήματος.
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

3

7,5

7,5

7,5

5

37

92,5

92,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

Η διάθεση των εκπαιδευτικών για την προσφορά του σεναρίου ήταν θετικότατη, όλοι
απάντησαν ότι το σενάριο τους πρόσφερε θετικά στοιχεία, (πίνακας 4).
Πίνακας 4 Προσφορά ψηφιακού σεναρίου (post).

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

1

2,5

2,5

100,0

5

39

97,5

97,5

97,5

Total

40

100,0

100,0
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Διάγραμμα 3. Διαθέσεις ανάπτυξης σεναρίου

Διάγραμμα 4. Επηρεασμός της εκπαιδευτικής διαδικασία με την εφαρμογή του
σεναρίου.
Μετά την εκτέλεση του σεναρίου φαίνεται καθαρά η επιδίωξη των συμμετεχόντων να
αναπτύξουν μόνοι τους διδακτικό σενάριο, (διάγραμμα 3). Δύο εκπαιδευτικοί δεν θα το
επιδιώξουν, εννέα απάντησαν με επιφύλαξη και οι είκοσι εννέα θα επιδιώξουν να
αναρτήσουν δικό τους σενάριο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έπρεπε να απαντήσουν αν
συμφωνούν ή διαφωνούν αν το ψηφιακό σενάριο στο ISE βελτιώνει και προάγει την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Όλοι συνηγορούν ότι προάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω σεναρίου στο I.S.E.
επιλέγοντας το 5 και ένας το 4 στη 5βαθμια κλίμακα απαντήσεων (διάγραμμα 4).

Συμπεράσματα
Η πειραματική μας διάταξη ήταν ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε
πιλοτικά από σαράντα εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους όλων των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) της
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου εκτέλεσαν
πείραμα με επίλυση προβλήματος στο εργαστήριο αυτοκινήτου και αύξησε το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Διέθεσαν 200 λεπτά περίπου ο κάθε ένας, σε μικρές
ομάδες και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μέσα σε δύο εργαστήρια (πληροφορικής και
αυτοκινήτων). Οι απαντήσεις τους στα ερωτήματα δείχνουν ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο και
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πρωτότυπο το συγκεκριμένο εγχείρημα. Από το πριν ερωτηματολόγιο (pre) φαίνεται ότι δεν
γνώριζαν τι είναι S.T.E.M., επίσης δεν γνώριζαν τι είναι τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια και
δεν είχαν εικόνα του τι είναι η διδακτική με μοντελοποίηση. Στο μετά ερωτηματολόγιο
(post) οι απόψεις τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, έδειξαν
ότι η εφαρμογή μιας τόσο σύγχρονης μεθοδολογίας, εκτέλεσης σεναρίων με ολοκληρωμένη
προσέγγιση S.T.E.M., επιφέρει βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με το
100% του δείγματος να συμφωνεί, (διάγραμμα 4). Προκύπτει ότι οι κομβικές δεξιότητες
(transversal skills) ενεργοποιούνται δημιουργικά μέσα από ένα σύγχρονο και μοναδικό
(παγκοσμίως) περιβάλλον της υπολογιστικής επιστήμης το O.D.S - I.S.E. Το τεχνολογικά
υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης με πλήρες ψηφιακό διδακτικό σενάριο προκαλεί το
ενδιαφέρον του μαθητή. Επίσης φαίνεται ότι υπήρξε συνεργατική διάθεση χωρίς να
χρειάζεται η βοήθεια του εκπαιδευτικού. Πρέπει να αναφερθούμε στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων που οι συμμετέχοντες μόνοι τους χειρίστηκαν υπολογιστές, εξοπλισμό, έκαναν
μετρήσεις, ανέπτυξαν μόνοι τους το πείραμα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα απεικονίζονται στο
διάγραμμα 3 και δείχνουν ότι η σημαντική πλειοψηφία επιθυμεί να αναπτύξει δικό της
σενάριο στο διδακτικό τους πεδίο. Αν συγκρίνουμε με την πριν κατάσταση (pre
ερωτηματολόγιο) που εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι (39), δεν γνώριζαν την ύπαρξη των
διδακτικών σεναρίων, διαφαίνεται ότι η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου δείχνει αλλαγή
στάσεων και διαθέσεων. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι τα κίνητρα είναι η μεθοδολογία
των λογισμικών, η πρωτοτυπία του εκπαιδευτικού υλικού, το ενδιαφέρον των
δραστηριοτήτων και η προσέγγιση STEM. Τα γνωστικά αποτελέσματα που εξήχθησαν από
το Portal ISE έδειξαν ότι ο χρόνος που εκτελέστηκε το σενάριο από όλους του συμμετέχοντες
ήταν ο προβλεπόμενος από το σχεδιασμό. Οι προϋπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις των
συμμετεχόντων επί των καταλυτών ανέβασε πολύ το μέσο όρο των γνωστικών
αποτελεσμάτων σε υψηλά επίπεδα.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 37 μαθητές της Β΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής θετικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα
σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε μια διδακτική προσέγγιση που είχε ως σκοπό να
μελετήσουν οι μαθητές το φαινόμενο της οριζόντιας βολής ακολουθώντας διαδικασίες STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics). Η δομή του διδακτικού σεναρίου με το οποίο
πραγματοποιήθηκε η διδακτική πρακτική βασίστηκε στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης όπου οι
μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες προσπάθησαν να ανακαλύψουν τους νόμους που διέπουν το
φαινόμενο της οριζόντιας βολής. Στη συνέχεια της εργασίας αναλύεται το διδακτικό σενάριο (σχέδιο
μαθήματος, φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης) καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εντάχθηκε η
μεθοδολογία STEM στη διδακτική πρακτική.
Λέξεις κλειδιά: STEM, οριζόντια βολή, ανακαλυπτική μάθηση

Εισαγωγή
Στην καθημερινή τους ζωή οι μαθητές συναντούν πολλές περιπτώσεις βολών, (οριζόντιων,
κατακόρυφων και πλάγιων), όπως η βολή μιας μπάλας του μπάσκετ, η ρίψη ενός
αντικειμένου από ένα τραπέζι κ.α. Έτσι η οριζόντια βολή αποτελεί ένα αναπόσπαστο
κομμάτι στη μελέτη των κινήσεων (Βλάχος κ.α., 2014; Δαπόντες κ.α., 1996). Στο διδακτικό
σενάριο που εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη, οι μαθητές ακολουθώντας διαδικασίες STEM
μελέτησαν την οριζόντια βολή και καθοδηγήθηκαν ώστε να ανακαλύψουν τους νόμους που
τη διέπουν. Με το STEM ακολουθείται μια ολιστική προσέγγιση της νέας γνώσης σύμφωνα
την οποία οι μαθητές εμπλέκοντας και αξιοποιώντας τις Φυσικές Επιστήμες (Science), την
Τεχνολογία (Technology), την Εφαρμοσμένη Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά
(Mathematics) προσπαθούν να ανακαλύψουν τη νέα γνώση (Moon et. al., 2012). Άλλωστε η
στοχοθεσία μια διδακτικής πρακτικής με βάση το STEM περιλαμβάνει και τους τρεις τομείς
συμπεριφοράς, τον γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό, όπως επίσης και
τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών (Ζησιμόπουλος κ.α., 2002).

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στην τάξη
Σχέδιο μαθήματος
Διδακτικοί στόχοι:
Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι μαθητές έπρεπε:
1. Να συναρμολογήσουν μια πειραματική διάταξη πραγματοποίησης οριζόντιας
βολής.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 702-712, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Να βιντεοσκοπίσουν την κίνηση μιας μικρής σφαίρας που εκτελεί οριζόντια βολή
και να την αναλύσουν χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης βίντεο.
Να επεξεργαστούν πειραματικές μετρήσεις, να σχεδιάσουν γραφικές παραστάσεις
και να εξάγουν συμπεράσματα από αυτές, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Να διακρίνουν ότι η οριζόντια βολή είναι υπέρθεση δυο επί μέρους κινήσεων και
να αναγνωρίσουν τις κινήσεις αυτές.
Να προσδιορίσουν τις εξισώσεις κίνησης και ταχύτητας στην οριζόντια βολή.
Να συνδέσουν τη νέα γνώση με αντίστοιχα φαινόμενα οριζόντιας βολής που
συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.
Να εργάζονται σε ομάδες.

Διδακτική μεθοδολογία:
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη ανακάλυψη και
επιλέχθηκε διότι οι μαθητές ακολουθώντας συγκεκριμένη πορεία ανακαλύπτουν τη νέα
γνώση, ενώ παράλληλα ο διδάσκων δεν χάνει καθόλου τον έλεγχο της διδακτικής
πρακτικής. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν είναι χρονοβόρα και έχει αρκετά καλή
απόκριση στην ελληνική σχολική πραγματικότητα (Χαλκιά, 2012; Ζησιμόπουλος κ.α., 2002).
Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν:
Η ανάλυση του βίντεο της οριζόντιας βολής έγινε με το λογισμικό Tracker έκδοση 4.86. Το
λογισμικό
είναι
ελεύθερο
και
αναζητείται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Το λογισμικό
Tracker προσφέρει δυνατότητες για την ιχνηλασία των σωμάτων που κινούνται, την
επεξεργασία δεδομένων και την γραφική απεικόνιση της θέσης, της ταχύτητας και της
επιτάχυνσης των σωμάτων αυτών. Συγκεκριμένα βιντεοσκοπήθηκε η οριζόντια βολή της
μικρής σφαίρας και στη συνέχεια με το Tracker η κίνηση αναλύθηκε “καρέ-καρέ”.
Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων και η ανάλυσή τους έγινε με το λογισμικό Graph
που
είναι
ελεύθερο
και
αναζητείται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.padowan.dk/download .
Διάρκεια διδασκαλίας:
Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε σε τρεις διδακτικές ώρες. Δυο ώρες
απαιτήθηκαν για την πραγματοποίηση του φύλλου εργασίας και μια για το φύλλο
αξιολόγησης. Πριν την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου προηγήθηκε η εισαγωγή των
μαθητών στη «φιλοσοφία» της ανάλυσης βίντεο (Bryan, 2005) και η εκμάθηση των
λογισμικών Tracker και Graph.
Οργάνωση της τάξης:
Οι 37 μαθητές (20 το σχολικό έτος 2014-2015 και 17 το σχολικό έτος 2015-2016) χωρίστηκαν
σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων η καθεμιά ((Ματσαγγούρας, 2000). Σε κάθε ομάδα έγινε
προσπάθεια οι δεξιότητες του κάθε μέλους να συνδεθούν με το αντίστοιχο τμήμα της STEM
πρακτικής, όπως για παράδειγμα κάποιος μαθητής να αναλαμβάνει κυρίως τη
συναρμολόγηση της πειραματικής διάταξης.
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) με
τον εξής υλικοτεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό:
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•

Μια πειραματική διάταξη πραγματοποίησης οριζόντιας βολής όπως φαίνεται στην
εικόνα 1.

Εικόνα 1. Πειραματική διάταξη πραγματοποίησης οριζόντιας βολής.
Ο αλουμινένιος διάδρομος εφαρμόζει πάνω σε μια βάση και η όλη διάταξη στηρίζεται
ακλόνητα στον εργαστηριακό πάγκο. Από την κορυφή του αλουμινένιου διαδρόμου
αφήνεται να κυλίσει μια μικρή σφαίρα. Η σφαίρα εξέρχεται από το διάδρομο με μια αρχική
ταχύτητα και εκτελώντας οριζόντια βολή συναντά στο τέλος της διαδρομής της τον
οριζόντιο εργαστηριακό πάγκο.
•
•
•
•

Μια βιντεοκάμερα για βιντεοσκόπηση της οριζόντιας βολής της σφαίρας.
Ένας βιντεοπροβολέας.
Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα εργασίας με εγκατεστημένα
τα κατάλληλα λογισμικά.
Μια φωτοπύλη συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό χρονόμετρο.

Φύλλο εργασίας
Στάδιο αφόρμησης:
Η διδασκαλία ξεκίνησε ζητώντας ο διδάσκων από τους μαθητές να αναφέρουν
παραδείγματα βολών από την καθημερινή ζωή και από τις γενικότερες γνώσεις τους. Ο
διδάσκων ζήτησε επίσης από τις ομάδες να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν απλά
πειράματα οριζόντιας βολής σωμάτων και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους.
Δραστηριότητες:
1. Ζητήθηκε από τους μαθητές να συναρμολογήσουν την πειραματική διάταξη τους εικόνας
1, δίνοντάς τους κατάλληλες οδηγίες συναρμολόγησης. Η συγκεκριμένη διάταξη
χρησιμοποιήθηκε τόσο στο φύλλο εργασίας όσο και στο φύλλο αξιολόγησης και για αυτό
απαιτήθηκε από όλες τις ομάδες να εργαστούν με την ίδια διάταξη η οποία υπάρχει σε
οχτάδες στα ΣΕΦΕ των Γενικών Λυκείων.
2. Από την κορυφή του αλουμινένιου διαδρόμου αφήνεται να κυλίσει μια μικρή σφαίρα. Η
σφαίρα εξέρχεται από το διάδρομο με μια αρχική ταχύτητα u0 και εκτελώντας οριζόντια
βολή συναντά στο τέλος της διαδρομής της τον οριζόντιο εργαστηριακό πάγκο.
Προκειμένου οι μαθητές να ιχνηλατήσουν την κίνηση της σφαίρας, βιντεοσκόπησαν την
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πορεία της και την ανέλυσαν “καρέ-καρέ” με το λογισμικό Tracker (εικόνα 2). Το χρονικό
διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών καρέ είναι 0,04s.

Εικόνα 2: Η κίνηση τους σφαίρας καρέ-καρέ στο περιβάλλον του λογισμικού Tracker.
Το λογισμικό Tracker προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής των συντεταγμένων (x,y)
των διαδοχικών σημείων από τα οποία διέρχεται η σφαίρα κατά τη διάρκεια της κίνησής
της. Έτσι οι μαθητές συμπλήρωσαν τον παρακάτω πίνακα 1.
Πίνακας 1. Πειραματικές μετρήσεις
t(s)

t2(x10-4 s2)

x(cm)

y(cm)

0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28

0

0
3,3
6,5
9,9
13,2
16,5
19,8
22,8

0
0,8
3,0
6,9
12,3
19,4
27,9
35,9

64
256
576

3.
α) Με βάση τις τιμές του πίνακα 1, οι μαθητές σχεδίασαν τη γραφική παράσταση x-t.

Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση x-t.
Από τη γραφική παράσταση x-t και δεδομένου ότι στην οριζόντια διεύθυνση (ημιάξονας
Οx) δεν ασκούνται δυνάμεις στη σφαίρα, οι μαθητές καθοδηγήθηκαν να διαπιστώσουν ότι
στην οριζόντια διεύθυνση η σφαίρα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
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β) Από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα x-t υπολογίστηκε το μέτρο της ταχύτητας της
σφαίρας:
Κλίση=Δx/Δt = 82cm/s=u=u0
γ) Με βάση τα παραπάνω οι μαθητές προσδιόρισαν την εξίσωση της ταχύτητας και την
εξίσωση της κίνησης για την κίνηση της σφαίρας στην οριζόντια διεύθυνση:
ux=82=u0 (u σε cm/s)
x=82.t (x σε cm t σε s)
4.
α) Με βάση τους τιμές του πίνακα 1, οι μαθητές σχεδίασαν τη γραφική παράσταση y-t2.

Διάγραμμα 2: Γραφική παράσταση y-t2.
Από τη γραφική παράσταση y-t2 και δεδομένου ότι στην κατακόρυφη διεύθυνση (ημιάξονας
Οy) η σφαίρα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους της και χωρίς αρχική ταχύτητα, οι
μαθητές καθοδηγήθηκαν να διαπιστώσουν ότι η σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση.
β) Με τις πειραματικές τιμές του πίνακα 1 οι μαθητές σχεδίασαν τη γραφική παράσταση y-t,

Διάγραμμα 3: Γραφική παράσταση y-t.
γ) Από τον υπολογισμό τους κλίσης της ευθείας στο διάγραμμα y-t2 μπορεί να
προσδιορισθεί η εξίσωση της κίνησης στην ελεύθερη πτώση της σφαίρας.
Κλίση k=Δy/Δt2 = 481cm/s2
Άρα: y=481.t2 (t σε s και y σε cm)

ή y  1  9,62  t 2 (S.I.)

2
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Μάλιστα επειδή η θεωρητική τιμή τους επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι gθ=9,81m/s2, το
σχετικό πειραματικό σφάλμα στον υπολογισμό του g είναι:
σ% 

9,81  9,62
100%  1,9%
9,81

δ) Για την κίνηση της σφαίρας στην κατακόρυφη διεύθυνση η εξίσωση της ταχύτητας είναι:
uy=9,62.t (t σε s και u σε m/s)
5. Ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν τα διαγράμματα ux-t και uy-t.

Φύλλο αξιολόγησης
Για τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης κάθε ομάδα μαθητών πραγματοποίησε
πείραμα και έλαβε μετρήσεις, με τη βοήθεια της πειραματικής διάταξης που αναφέρεται και
στο φύλλο εργασίας, με τη διαφορά ότι στο τέλος του αλουμινένιου διαδρόμου είχε
τοποθετηθεί μια φωτοπύλη η οποία συνδεόταν με ένα ηλεκτρονικό χρονόμετρο (εικόνα 3).

Εικόνα 3: Πειραματική διάταξη οριζόντιας βολής.
Αν από ένα σημείο του αλουμινένιου διαδρόμου αφήσουμε να κυλίσει μια μικρή σφαίρα
διαμέτρου d, τότε αυτή εξέρχεται από το διάδρομο με μια αρχική ταχύτητα μέτρου u0. Το
χρονόμετρο μετράει το χρόνο Δt διέλευσης της σφαίρας διαμέτρου d=1,5cm μέσα από τη
φωτοπύλη. Η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης της σφαίρας u0 υπολογίζεται από τη σχέση

u0 

d (1). Η σφαίρα εκτελεί οριζόντια βολή και συναντά τον οριζόντιο πάγκο
Δt

αφήνοντας ένα ίχνος στο λευκό χαρτί που βρίσκεται κάτω από το καρμπόν. Για την
καλύτερη μελέτη της οριζόντιας βολής λαμβάνουμε ως σύστημα αναφοράς το ορθογώνιο
σύστημα συντεταγμένων xOy με αρχή Ο(0,0) το σημείο εκτόξευσης του σώματος όπως
φαίνεται στο σχήμα 1. Η απόσταση S μεταξύ της προβολής του σημείου εκτόξευσης στον
πάγκο και του ίχνους στο λευκό χαρτί κάτω από το καρμπόν, ονομάζεται βεληνεκές.
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Σχήμα 1: Οριζόντια βολή.
Ερωτήσεις και δραστηριότητες:
1. Ζητήθηκε από τους μαθητές να δείξουν ότι για την οριζόντια βολή της σφαίρας η εξίσωση
της παραβολικής τροχιάς δίνεται από τη σχέση:

y

1
x2
 g  2 (2)
2
u0

όπου u0 το μέτρο της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης, x η οριζόντια μετατόπιση και y η
κατακόρυφη μετατόπιση της σφαίρας από το σημείο Ο(0,0).
2.
Εάν h είναι η κατακόρυφη απόσταση του σημείου εκτόξευσης από τον οριζόντιο πάγκο και
S το βεληνεκές της σφαίρας (σχήμα 1), τότε η σχέση (2) μπορεί να πάρει τη μορφή:

u20 

g
 S 2  u0 
2h

g
 S (3)
2h

Από τη σχέση (3) προκύπτει ότι η γραφική παράσταση u0 - S είναι μια ευθεία που διέρχεται
από το μηδέν. Από την κλίση της ευθείας μπορούμε να υπολογίσουμε το g.
Με βάση την παραπάνω πληροφορία κάθε ομάδα έλαβε πειραματικές μετρήσεις με τον εξής
τρόπο:
α) Η σφαίρα αφήνεται να κυλίσει από τη θέση Α του διαδρόμου και όταν συναντά τον
οριζόντιο πάγκο αφήνει ένα ίχνος στο λευκό χαρτί κάτω από το καρμπόν. Μετράται το
βεληνεκές S και σημειώνεται η μέτρηση στον πίνακα 2 μαζί με την ένδειξη του χρονομέτρου
Δt. Στη συνέχεια υπολογίζεται η ταχύτητα u0 από τη σχέση (1) με στρογγυλοποίηση στη
μονάδα και συμπληρώνεται η αντίστοιχη στήλη στον πίνακα 2.
β) Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται
διαδοχικά στις θέσεις Β, Γ και Δ.

τρείς φορές τοποθετώντας τη σφαίρα

Πίνακας 2. Πειραματικές μετρήσεις και υπολογισμοί
α/α
μέτρησης

S(cm)

Δt(s)

1
2
3
4
5

0
13,8
17,2
20,1
25,6

0,026
0,022
0,019
0,015

u0(cm/s)
[υπολογισμός από τη
σχέση (1)]
0
58
68
79
100

3.
Με βάση τις τιμές του πίνακα 2 οι μαθητές σχεδίασαν σε μιλιμετρέ χαρτί (και όχι με το
λογισμικό Graph) τη γραφική παράσταση u0 - S.
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Διάγραμμα 4: Γραφική παράσταση u0 - S.
4.
α) Ζητήθηκε να υπολογιστεί η κλίση κ της ευθείας από τη γραφική παράσταση u0 - S.
Κλίση k=Δu0/ΔS = 3,9s-1
β) Από την κλίση της ευθείας υπολογίστηκε η τιμή του g. Για τους υπολογισμούς μετρήθηκε
το ύψος h=35,5cm.

k

g
m
 g  k 2  2  h  g  10,8 2
2h
s

γ) Με βάση τις συγκεκριμένες μετρήσεις το σχετικό πειραματικό σφάλμα στον υπολογισμό
του g είναι:
σ% 

9,8  10,8
100%  10%
9,8

δ) Ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν πιθανές αιτίες για την απόκλιση μεταξύ της
θεωρητικής και της πειραματικής τιμής του g.
5. Στην τελευταία δραστηριότητα δόθηκε στους μαθητές η πληροφορία ότι αν η σφαίρα
αφεθεί από την κορυφή του αλουμινένιου διαδρόμου, τότε ο χρόνος που απαιτείται για τη
διέλευσή της μέσα από τη φωτοπύλη είναι Δt=0,013s. Με βάση αυτό το δεδομένο ζητήθηκε
να βρουν οι μαθητές σε ποια θέση πρέπει να τοποθετηθεί ένα δοχείο με άμμο –που υπήρχε
στον εργαστηριακό πάγκο- ώστε η σφαίρα μετά την εκτόξευσή της να μπει μέσα στο δοχείο.
u0 

d
1,5cm
cm

 115
Δt 0,013s
s

Άρα από τη γραφική παράσταση u0 - S, προκύπτει ότι για u0=115cm/s είναι S=29,4cm.
Τέλος οι μαθητές εκτέλεσαν το αντίστοιχο πείραμα για να ελέγξουν την ορθότητα της
απάντησής τους.
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Αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης
Προκειμένου αξιολογηθεί η δομή του διδακτικού σεναρίου, η επίτευξη των διδακτικών
στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών), τα διδακτικά εργαλεία
(λογισμικά και πειραματική συσκευή) και η μεθοδολογία STEM (Κασσωτάκης, 1981;
Gronlund, 1985), ο διδάσκων συνεκτίμησε και ανέλυσε τα εξής:
•
Τις παρατηρήσεις του από την εφαρμογή του φύλλου εργασίας.
•
Τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο αξιολόγησης.
•
Τη συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας όπως αυτή καταγράφηκε από τους
μαθητές απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υπήρχε στο τέλος του φύλλου
αξιολόγησης.
Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας πραγματοποιήθηκαν εργαζόμενοι οι μαθητές σε
ομάδες, ενώ το φύλλο αξιολόγησης (εκτός από τη λήψη των μετρήσεων) συμπληρώθηκε από
τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Παρατηρήσεις από το φύλλο εργασίας:
- Οι εφτά από τις εννιά ομάδες συναρμολόγησαν σωστά την πειραματική συσκευή (εικόνα 1)
και πραγματοποίησαν το αντίστοιχο πείραμα. Οι δυο ομάδες που δεν κατάφεραν τη
συναρμολόγηση της συσκευής αντιμετώπισαν πρόβλημα κυρίως στη χρησιμοποίηση των
εργαλείων για τη σωστή συναρμογή των εξαρτημάτων. Να σημειωθεί ότι στις δυο αυτές
ομάδες υπήρχαν και μαθητές με πολύ καλές θεωρητικές επιδόσεις στο μάθημα της φυσικής.
- Όλες οι ομάδες βιντεοσκόπησαν την οριζόντια βολή και μόνο μια ομάδα δεν κατόρθωσε
να αναλύσει το βίντεο με το λογισμικό Tracker. Δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική
δυσκολία στη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού.
- Όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν εύστοχα το λογισμικό Graph και σχεδίασαν σωστά τις
γραφικές παραστάσεις που τους ζητήθηκαν.
- Εφτά ομάδες χρησιμοποίησαν εύστοχα τα εργαλεία του λογισμικού Graph,
επεξεργάστηκαν σωστά τις γραφικές παραστάσεις (υπολογισμός κλίσης ευθείας κλπ.) και
προσδιόρισαν σωστά τις εξισώσεις κίνησης και ταχύτητας στην οριζόντια βολή. Στις
υπόλοιπες δυο ομάδες η δυσλειτουργία οφειλόταν κυρίως στην αδυναμία επεξεργασίας
γραφικών παραστάσεων και στην έλλειψη ικανότητας σε μαθηματικούς χειρισμούς.
Να σημειωθεί ότι με την παρέμβαση και την καθοδήγηση του διδάσκοντος σε κάθε
δραστηριότητα, όλες οι ομάδες πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες και κάθε μαθητής
συμπλήρωσε το φύλλο εργασίας του.
Παρατηρήσεις από το φύλλο αξιολόγησης:
- Όλοι οι μαθητές εργαζόμενοι στις ομάδες τους έλαβαν τις πειραματικές μετρήσεις.
- Το 60% των μαθητών απέδειξε την εξίσωση της παραβολικής τροχιάς (σχέση 2). Το 22%
χρησιμοποίησε σωστά τις εξισώσεις κίνησης στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση
αλλά δεν κατάφερε να τις συνδυάσει ώστε να φθάσει στη σχέση (2). Το υπόλοιπο 18% έκανε
κάποιες ατυχείς μαθηματικές πράξεις χωρίς να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.
- Το 73% των μαθητών σχεδίασε σωστά τη γραφική παράσταση u0 – S, ενώ το 27% ή δεν
σχεδίασε καθόλου τη γραφική παράσταση ή τη σχεδίασε λανθασμένα. Έτσι μόνο το 65%
προχώρησε στο σωστό υπολογισμό του g και τον υπολογισμό της απόστασης S που πρέπει
να τοποθετηθεί το δοχείο με την άμμο. Από αυτή την παρατήρηση φάνηκε να υπάρχει μια
υπεροχή του λογισμικού Graph έναντι του κλασικού τρόπου σχεδίασης και ανάλυσης μιας
γραφικής παράστασης.
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Παρατηρήσεις από την εργασία των μαθητών σε ομάδες:
- Σε όλες τις ομάδες η συνεργασία μεταξύ των μαθητών ήταν ικανοποιητική και
αναδείχθηκαν συναισθήματα και καταστάσεις, όπως ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια,
η «ώσμωση» ιδεών και δεξιοτήτων και κυρίως η αποδοχή του διαφορετικού.
- Σε κάθε ομάδα ήταν εμφανής η κατανομή ¨ρόλων¨ με αποτέλεσμα κάποιοι μαθητές να
επιδίδονται καλύτερα στους ψυχοκινητικούς στόχους ενώ κάποιοι άλλοι στους γνωστικούς
στόχους.
- Λίγοι μαθητές (περίπου το 16%) ¨παραπονέθηκαν¨ ότι η εργασία σε ομάδες τους
καθυστερεί γνωστικά και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να δείξουν τις πραγματικές
γνωστικές τους ικανότητες. Να σημειωθεί ότι αυτοί οι μαθητές ήταν επιμελείς και είχαν μια
σχετική ευχέρεια στο να λύνουν ασκήσεις!

Συμπεράσματα-συζήτηση
Το διδακτικό σενάριο στο σύνολό του κρίνεται επιτυχές, αφού κατά μέσο όρο οι γνωστικοί
στόχοι επετεύχθησαν σε ένα ποσοστό περίπου 68%, ενώ οι συναισθηματικοί και οι
ψυχοκινητικοί στόχοι σε ποσοστό 84%. Η καθοριστική συμβολή του λογισμικού Tracker
έγκειται στην ιχνηλάτηση της οριζόντιας βολής, προσφέροντας ένα σύνολο πειραματικών
δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισμικό Graph φάνηκε να εξυπηρετεί αρκετά
τους μαθητές στην χάραξη και επεξεργασία γραφικών παραστάσεων αλλά πρέπει να
χρησιμοποιείται με φειδώ και να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν την
αντίστοιχη εργασία με τον κλασικό τρόπο σε μιλιμετρικό χαρτί, διότι σε αυτή τη δεξιότητα
σημειώνεται μια σχετική υστέρηση. Και τα δυο λογισμικά (Tracker και Graph)
χρησιμοποιήθηκαν με ευκολία από τους μαθητές. Τέλος καθένας από τους τέσσερεις τομείς
του STEM συσχετίστηκε με το διακριτό ρόλο που ανέλαβε κάθε μαθητής στην ομάδα του,
ενώ η συμβολή του STEM ήταν ποιο καθοριστική στην επίτευξη των ψυχοκινητικών και
συναισθηματικών στόχων.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας STEM για τη μελέτη
και άλλων κινήσεων αλλά και η επέκταση της μεθοδολογίας και σε άλλους τομείς των
φυσικών επιστημών. Άλλωστε σε ένα νέο σχολείο που έχει σκοπό να καλλιεργεί τις στάσεις
και τις δεξιότητες των μαθητών και μεταξύ των άλλων να επενδύει και στον τεχνολογικό
γραμματισμό τους (Χαλκιά, 2012), θα πρέπει να αναδεικνύονται όλες οι καινοτόμες
προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και τις αρχές της
παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση της χρήσης διαφορετικών πειραματικών εργαλείων,
συγκεκριμένα του βιωματικού πειράματος, του προσομοιωμένου με τη χρήση του εκπαιδευτικού
λογισμικού Phet Colorado και του συνδυασμού τους στην εννοιολογική κατανόηση των μαθητών Ε΄
δημοτικού στο απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και στη χρήση της κεκτημένης γνώσης σε καθημερινές
καταστάσεις. Αξιοποιήθηκε η πειραματική μέθοδος. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 106 μαθητές
χωρισμένοι σε Ομάδα Ελέγχου, Α΄ Πειραματική και Β΄ Πειραματική Ομάδα που δέχτηκαν διδακτική
παρέμβαση με τα τρία διαφορετικά πειραματικά εργαλεία. Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα αξιολόγησης,
συλλέχτηκαν δεδομένα που ταξινομήθηκαν με την ιεραρχική κλίμακα κατάταξης γνώσεων SOLO και
αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση του συνδυαστικού πειραματικού
μέσου οδηγεί σε βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση και σε καλύτερη ικανότητα επέκτασης της
κεκτημένης γνώσης στην καθημερινή ζωή, μιας και κάθε πειραματικό μέσο έχει τις δικές του μοναδικές
δυνατότητες, που πρέπει να αξιοποιούνται κατά τρόπο που να ταιριάζουν στο στόχο της διδασκαλίας
και στις ανάγκες κάθε πειράματος.
Λέξεις κλειδιά:, Βιωματικό πείραμα, Προσομοιωμένο πείραμα, Phet Colorado, Εννοιολογική
κατανόηση

Εισαγωγή
Έρευνες υποστηρίζουν την αποδοτικότητα του βιωματικού πειράματος στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), μιας και οι μαθητές αποκτούν κινητικές και διανοητικές
ικανότητες, κατασκευάζουν μόνοι τους τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν ερευνητικού τύπου
δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλήματος (Zacharia & Michael, 2016). Κάποιες άλλες
αμφισβητούν την παραπάνω θέση και υποστηρίζουν τη χρήση προσομοιώσεων
διαπιστώνοντας ότι η δυνατότητα οπτικοποίησης των φυσικών φαινομένων, η άμεση
ανατροφοδότηση για τα σφάλματα των μετρήσεων, η δυνατότητα άμεσης αναδιάταξης της
πειραματικής κατασκευής και η εύκολη και γρήγορη διερεύνηση νέων πειραματικών
διατάξεων οδηγεί στην κατανόηση και την άσκηση στην επιστημονική μεθοδολογία
(Jaakkola & Nurmi, 2008; Κώτσης & Ευαγγέλου, 2010).
Άλλες μελέτες ερευνούν τα αποτελέσματα της χρήσης συνδυασμού πραγματικού και
εικονικού πειράματος και διαπιστώνουν ισχυρότερη εννοιολογική κατανόηση (Jong, Linn
& Zacharia, 2013), ακόμα και χωρίς ρητή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό (Jaakkola,
Nurmi & Veermans, 2011) και στατιστικά σημαντικότερο πέρασμα από τις αρχικές ιδέες των
μαθητών στις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις (Jaakkola & Nurmi, 2008).
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Μετά από σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν διεξαχθεί
έρευνες με μαθητές δημοτικού στην ενότητα του ηλεκτρισμού για την αξιολόγηση της
επίδρασης της χρήσης των τριών διαφορετικών πειραματικών εργαλείων - βιωματικού,
προσομοιωμένου πειράματος και του συνδυασμού τους στην εννοιολογική κατανόηση και
στην ικανότητα επέκτασης της αποκτηθείσας γνώσης στην καθημερινή ζωή. Με βάση τα
παραπάνω προέκυψε η ανάγκη διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Τα ερευνητικά
ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
(1) Πώς σχετίζεται η χρήση του βιωματικού πειράματος, του προσομοιωμένου και του
συνδυασμού τους με το βαθμό εννοιολογικής κατανόησης του «απλού ηλεκτρικού
κυκλώματος» στους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού;
(2) Πώς σχετίζεται η χρήση των τριών παραπάνω πειραματικών εργαλείων με την ικανότητα
επέκτασης της κεκτημένης γνώσης στην εξήγηση καθημερινών καταστάσεων για τον
ηλεκτρισμό;

Το λογισμικό Phet Colorado
Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε για τα εικονικά πειράματα το λογισμικό Phet Colorado
(https://phet.colorado.edu/el/) . Το έργο Phet Colorado έχει σχεδιάσει 132 προσομοιώσεις
που καλύπτουν όλο σχεδόν το πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών επιστημών από το
Δημοτικό έως και το Λύκειο, έχουν ελεγχθεί με συνεντεύξεις μαθητών πριν από τη χρήση
τους και είναι ελεύθερα διαθέσιμο online. Οι προσομοιώσεις του λογισμικού αυτού είναι
δυναμικές και προσφέρουν κινούμενη ανάδραση στο δράστη με διασκεδαστικές
παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Μια ποικιλία εικονικών εργαλείων παρατήρησης και μετρήσεων προβλέπεται για την
ενθάρρυνση των μαθητών. Συγκεκριμένα, στις προσομοιώσεις που αφορούν την ενότητα
του ηλεκτρισμού στο Δημοτικό, η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων προσομοιώνει
τη συμπεριφορά τους σε ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μπορούν να
χειριστούν καλώδια, αντιστάτες μπαταρίες κτλ. Κάθε στοιχείο έχει παραμέτρους λειτουργίας
όπως αντίσταση ή τάση που μπορούν να μεταβάλλονται από το χρήστη και να μετριέται η
ένταση με αμπερόμετρο και η τάση με βολτόμετρο σε διάφορα σημεία του κυκλώματος. Οι
λαμπτήρες έχουν μοντελοποιηθεί ως «ωμικοί» προκειμένου να δοθεί έμφαση στο βασικό
μοντέλο κυκλώματος που παρουσιάζεται στα εισαγωγικά μαθήματα φυσικής. Η προσθετική
αξία του λογισμικού Phet Colorado είναι ότι προσομοιώνει εξαιρετικά το μικρόκοσμο μέσα
από κινούμενη εικόνα δίνοντας τη δυνατότητα για τη μέγιστη εφαρμογή του προτύπου
αυτού στην ερμηνεία των μακροσκοπικών φαινομένων(Finkelstein et al., 2005).

Μεθοδολογία
Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχτηκε είναι ο πειραματικός σχεδιασμός. Το πείραμα είναι η
μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί μια ιδέα ή μια πρακτική και να διαπιστωθεί
πόσο επηρεάζει κάποιο αποτέλεσμα. Εφαρμόζεται όταν πρέπει να εξακριβωθεί η ύπαρξη
σχέσης αιτίας- αποτελέσματος ανάμεσα σε μια ανεξάρτητη και μια εξαρτημένη μεταβλητή
(Creswell, 2011). Στην παρούσα έρευνα ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το είδος του
πειραματικού εργαλείου: βιωματικό, προσομοιωμένο ή συνδυασμός βιωματικού και
προσομοιωμένου πειράματος, στη διδασκαλία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος σε
μαθητές της Ε΄ Δημοτικού. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν ο βαθμός εννοιολογικής
κατανόησης των μαθητών στην παραπάνω έννοια και η ικανότητα επέκτασης της
κεκτημένης γνώσης στη εξήγηση καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Οι ερευνητές
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χειρίζονται τις συνθήκες (ανεξάρτητες μεταβλητές) που θα επηρεάσουν τα γεγονότα
(εξαρτημένες μεταβλητές), που ενδιαφέρεται να μελετήσει (Cohen, Manion & Morisson,
2008).
Στην έρευνα πήραν μέρος τρεις αριθμητικά ισοδύναμες ομάδες. Η ομάδα ελέγχου
(control group), που διδάχτηκε το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με την εμπλοκή των μαθητών
σε βιωματικό πείραμα, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις επίσημες οδηγίες
διδασκαλίας της ενότητας του ηλεκτρισμού (Π.Ι., 2003) και δύο πειραματικές ομάδες
(experimental groups). Η πρώτη πειραματική ομάδα (Α΄ experimental group) διεξήγαγε
προσομοιωμένα πειράματα στο διαδραστικό πίνακα με τη χρήση του λογισμικού Phet
Colorado και η δεύτερη πειραματική ομάδα (B΄ experimental group) διεξήγαγε και
βιωματικά και προσομοιωμένα πειράματα με το ίδιο λογισμικό. Η διδακτική μέθοδος
ακολούθησε το ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο που διέπεται από τις αρχές του
εποικοδομητισμού και ακολουθεί τα πέντε στάδια του εισαγωγικού ερεθίσματος,
διατύπωση υπόθεσης, πειραματική αντιμετώπιση (οργάνωση πειράματος, μετρήσεις ,
καταγραφή), εξαγωγή συμπερασμάτων και εμπέδωση –γενίκευση.
Τα πειράματα είτε βιωματικά, είτε προσομοιωμένα έγιναν σε τριμελείς ή τετραμελείς
ομάδες. Στα προσομοιωμένα πειράματα ένας μαθητής από κάθε ομάδα, διαφορετικός κάθε
φορά, σηκωνόταν στο διαδραστικό πίνακα και εκτελούσε με την καθοδήγηση του
δασκάλου το πείραμα, που προβλεπόταν σε κατάλληλα διαμορφωμένο από τον ερευνητή
φύλλο εργασίας.

Οι συμμετέχοντες
Τον πληθυσμό - στόχο της έρευνας αποτέλεσαν 6 τμήματα της Ε΄ τάξης του 25 ου του 174ου
και του 112ου δημοτικού σχολείου Αθηνών. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 36 μαθητές του
Ε1 τμήματος του 25ου και του 174ου δημοτικού, την Α΄ πειραματική ομάδα 35 μαθητές του
Ε2 τμήματος του 174ου και του 112ου δημοτικού και την Β΄ πειραματική ομάδα 35 μαθητές
του Ε1 και του Ε2 τμήματος του 112ου και του 25ου δημοτικού αντίστοιχα.
Και στα 6 τμήματα έγινε διδακτική παρέμβαση 3 ωρών όπως προβλέπεται και από την
αναδιάρθρωση, εξορθολογισμό και διαχείριση της διδακτέας ύλης του ΑΠΣ των Φυσικών
της Ε΄ Δημοτικού (αριθμ. 57/23-09-2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π). Καμία από τις
πειραματικές ομάδες δεν είχε εμπειρία διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα μιας και δεν
υπήρχε στις τάξεις τους. Στις ομάδες αυτές δόθηκε μια επιπλέον διδακτική ώρα για
εξοικείωση με το διαδραστικό πίνακα και το λογισμικό Phet Colorado, διαδικασία
απαραίτητη για τη βελτίωση της διδακτικής αποτελεσματικότητάς του, μιας και ενισχύεται η
ικανότητα ανάγνωσης της οπτικής γλώσσας του λογισμικού.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στις ομάδες της έρευνας ήταν τυχαία κατανεμημένα. Το
πλεονέκτημα του τυχαίου καταμερισμού είναι ότι «οποιοδήποτε συστηματικό σφάλμα του
δείγματος στα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετέχουν στο πείραμα να κατανέμεται
εξίσου στις ομάδες» (Creswell, 2011, σελ. 334). Με την τυχαιοποίηση εξασφαλίζεται ο έλεγχος
των άσχετων χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων που μπορεί να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα και επιτρέπεται η νόμιμη χρήση «μεγάλης γκάμας στατιστικών ελέγχων
συμπερασματολογίας» (Robson, 2010, p. 136).

Πειραματικός σχεδιασμός -Συλλογή δεδομένων
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια:
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(1)
(2)
(3)

Μελέτη αρχικής κατάστασης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 7 ερωτήσεωνPre-test.
Διδακτική παρέμβαση τριών ωρών με το Ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό
μοντέλο.
Μέτρηση συνεπειών παρέμβασης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 7
ερωτήσεων - Post-test.

Τα ερωτηματολόγια της έρευνας στόχευαν να διερευνήσουν τις αρχικές ιδέες των
παιδιών (Pre-test) και το βαθμό εννοιολογικής κατανόησής τους αναφορικά με το ηλεκτρικό
κύκλωμα, κατά πόσο, δηλαδή, οι μαθητές μετακινήθηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση από
τις αρχικές τους ιδέες -μονοπολικό μοντέλο, μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων,
εξασθένησης ρεύματος, μεριστικό μοντέλο- (Post-test ). Τα Pre-test και Post-test, που ήταν
σχεδόν ίδια περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου που ακολουθούνταν από τρεις έως
πέντε προκαθορισμένες απαντήσεις αλλά και την εξήγηση κάθε επιλογής και ερωτήσεις
καθαρά ανοιχτές, όπου οι μαθητές θα επιχειρηματολογούσαν πάνω στην εξήγησή τους.
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την αποδελτίωση των οπτικών και λεκτικών
δεδομένων των ερωτηματολογίων μέσω της ιεραρχικής κλίμακας κατάταξης γνώσεων
SOLO. Η ταξινομία SOLO στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση δεν μπορεί να περιγραφεί
μόνο με ποσοτικά στοιχεία , με τον αριθμό δηλαδή των σωστών απαντήσεων του
υποκειμένου που εξετάζεται. Αντίθετα, η γνώση πρέπει να περιγράφεται με ποιοτικά
στοιχεία που δίνουν βαρύτητα στο γνωστικό περιεχόμενο των απαντήσεων και όχι στην
ποσότητά τους. Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ταξινομείται σε πέντε
στάδια-επίπεδα που εκφράζουν την εξέλιξη της εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών
πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο (Μπέλλου, 2003). Τα διαφορετικά στάδια-επίπεδα
εκφράζουν την αυξανόμενη επιτήδευση στην ικανότητα επίλυσης κάποιων προβλημάτων
(Μπαρκάτσας, 1999).
Η ταξινομία SOLO παρέχει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των επιδόσεων των
μαθητών ως προς την εννοιολογική κατανόηση αξιοποιώντας τη δομή του παρατηρούμενου
μαθησιακού προϊόντος (Μπαρκάτσας, 1999). Ως εκ τούτου, κάθε απάντηση των μαθητών
αξιολογήθηκε ποιοτικά και αναλύθηκε ως προς τις ακόλουθες συνιστώσες:
(1)
Εντοπισμός στοιχείων που περιγράφονται και παραγόντων που εξετάζονται σε
μια αιτιολόγηση.
(2)
Συσχετισμός των δεδομένων (στοιχείων και παραγόντων).
(3)
Εξαγωγή τεκμηριωμένου συμπεράσματος.
Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε για κάθε απάντηση των μαθητών και των τριών
ομάδων - Ομάδα ελέγχου, Α΄ Πειραματική Ομάδα και Β΄ Πειραματική Ομάδα (για
συντομία ΟΕ, APO, BPO αντίστοιχα) μια τιμή από το 1-5 που αντιστοιχεί στα πέντε
επίπεδα- προδομικό, μονοδομικό, πολυδομικό, συσχετιστικό και θεωρητικής γενίκευσης- της
ταξινομίας SOLO και προσδιορίζει το επίπεδο εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών
στο ερώτημα που κάθε φορά ερευνάται.

Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στα φύλλα αξιολόγησης όπως αυτή προέκυψε με
την ταξινομία SOLO, έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v.20. Για κάθε ερώτηση και τον
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τριών ομάδων έγινε αρχικά στα pre-test και post-test στατιστικός έλεγχος κατανόησης μέσω
σύγκρισης των μέσων όρων των δειγμάτων. Για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά στην κατανόηση των μαθητών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση
έγινε έλεγχος κανονικότητας της κατανομής (Analyze → Descriptive Statistics → Explore)
και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανονική κατανομή των αποτελεσμάτων των
δειγμάτων, άρα δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια t-test του παραμετρικού ελέγχου,
ακολουθήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος, όπου δεν εξετάστηκε η ισότητα των μέσων όρων
αλλά η ομοιογένεια.
Ακολουθήθηκε ανά δύο σύγκριση των post-test των ομάδων, OE-APO, OE-BPO και
APO-BPO με μη παραμετρική ανάλυση μέσω της διαδικασίας Independent Samples και το
δείκτη Kruskal-Wallis, που συγκρίνει ανεξάρτητα μεταξύ τους δείγματα, μιας και κανένα
μέλος από τις τρεις ερευνητικές ομάδες δεν συμμετείχε και σε άλλη ομάδα. Αν το
significance level ήταν μεγαλύτερο από 0,05 τότε δεν απορριπτόταν η μηδενική υπόθεση,
ότι, δηλαδή δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω
στην εξαρτημένη. Αν το significance level ήταν μικρότερο από 0,05, τότε απορριπτόταν η
μηδενική υπόθεση και υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής
πάνω στην εξαρτημένη.

Αποτελέσματα –Συμπεράσματα
Στο παρόν κείμενο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα- συμπεράσματα των τριών από τις
επτά ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές (βλπ. Παράρτημα) της έρευνας. Οι δύο πρώτες
ερωτήσεις αφορούν το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ως προς το βαθμό κατανόησης του
διπολικού μοντέλου του κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος και τη διατήρηση της έντασης του
ρεύματος σε όλα τα σημεία του και η τρίτη το δεύτερο ερώτημα, την ικανότητα, δηλαδή,
επέκτασης της κεκτημένης γνώσης στην καθημερινή ζωή.

Μοντέλο κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος
Από την 1η ερώτηση, η οποία ελέγχει αν τα παιδιά κατανοούν το σωστό διπολικό μοντέλο
του κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των ομάδων ΟΕ- APO, ούτε στις ομάδες APO- BPO.
Πάραυτα φαίνεται στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις ΟΕ- BPO. Το αποτέλεσμα
αυτό, ενώ φαίνεται αρχικά αντιφατικό, μπορεί να εξηγηθεί λογικά συσχετίζοντας τα
χαρακτηριστικά της ερώτησης με τις μέσες τιμές επίδοσης που πέτυχε κάθε ομάδα χωριστά.
Η ερώτηση απαιτεί συνδυασμό ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και εννοιολογικής
κατανόησης για την αναγνώριση των δύο επαφών ενός λαμπτήρα, των δύο πόλων μιας
μπαταρίας και του σωστού τρόπου σύνδεσής τους για να φωτοβολήσει ο λαμπτήρας. Έτσι οι
ομάδες ΟΕ και APO ξεκινώντας από ανάλογο στάδιο κατανόησης (αρχικές ιδέες),
αξιοποιώντας κάθε μια τις μοναδικές και διαφορετικές δυνατότητες του βιωματικού και του
προσομοιωμένου πειράματος πέτυχαν ισοδύναμα αποτελέσματα. Επίσης, οι ομάδες APO
και BPO δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους. Η διδακτική
παρέμβαση και στις δύο ομάδες περιλαμβάνει προσομοιωμένο πείραμα που επηρεάζει
θετικά την εννοιολογική κατανόηση μαθητών στα ηλεκτρικά κυκλώματα, μιας και
προσφέρει στο μαθητή άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα σφάλματά του και
δυνατότητα άμεσης αναδιάταξης της πειραματικής κατασκευής, δυνατότητα εκτέλεσης
ευρέως φάσματος πειραμάτων σε δεδομένο χρόνο, άρα περισσότερες πειραματικές εμπειρίες
και πάντα παρατηρήσιμα αποτελέσματα χωρίς να έχει σημασία πόσο πολύπλοκο είναι το

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

718

κύκλωμα (Zacharia & Michael, 2016). Οι ομάδες με στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
επιδόσεις ήταν η ΟΕ και η BPO, με τη δεύτερη να πετυχαίνει αρκετά υψηλότερες επιδόσεις.
Παρόλο που δεν υποτιμώνται οι μοναδικές δυνατότητες των βιωματικών πειραμάτων, που
είναι οι απτές αισθητηριακές πληροφορίες, η απόκτηση ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, η
παρουσία των σφαλμάτων μέτρησης, στοιχεία που αποτελούν τη βάση της συνειδητής
μνήμης και μάθησης (Zacharia & Michael, 2016), φάνηκαν για τις ανάγκες της πρώτης
ερώτησης ανεπαρκείς. Η ομάδα BPO που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες και των δύο
πειραματικών μέσων υπερτερεί σημαντικά.

Σχήμα 1. Σύγκριση μέσων τιμών
Q1PreTestOE (μπλε χρώμα) και
Q1PostTestOE (πράσινο χρώμα)

Σχήμα 2. Σύγκριση μέσων τιμών
Q1PreTestAPO (μπλε χρώμα) και
Q1PostTestAPO (πράσινο χρώμα)

Σχήμα 3. Σύγκριση μέσων τιμών
Q1PreTestBPO (μπλε χρώμα) και
Q1PostTestBPO (πράσινο χρώμα)

Σχήμα 4. Σύγκριση μέσων τιμών
Q1PostTestOE (κίτρινο χρώμα)Q1PostTestAPO (κόκκινο χρώμα)Q1PostTestBPO (πορτοκαλί χρώμα)

Διατήρηση ή όχι του μοντέλου της εξασθένησης του ρεύματος
Στη 2η ερώτηση ελέγχεται η διατήρηση ή όχι του μοντέλου της εξασθένησης του ρεύματος
μετά τη διδακτική παρέμβαση. Οι περισσότεροι μαθητές της ομάδας OE έφτασαν στο
μονοδομικό μοντέλο μετά τη διδασκαλία, δεν παρατηρείται δηλαδή μεγάλη μετακίνηση
από τις αρχικές τους ιδέες. Αντίθετα οι μαθητές των ομάδων APO και BPO εμφάνισαν
σημαντικότερη μετακίνηση (βελτίωση) προς την επιστημονική άποψη πλησιάζοντας το
πολυδομικό μοντέλο εννοιολογικής κατανόησης. Ως εκ τούτου, στις ομάδες OE-APO και
OE-BPO παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις μετά τη διδακτική
παρέμβαση, ενώ στις ομάδες APO-BPO δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
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διαφοροποιήσεις. Τα αποτελέσματα αυτά πιθανότατα εξηγούνται με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε πειραματικού εργαλείου. Η ομάδα OE, που εμπλέκεται στο βιωματικό
πείραμα, έρχεται αντιμέτωπη με τα σφάλματα των μετρήσεων της έντασης με τη χρήση
αμπερόμετρου. Η μέτρηση με το αμπερόμετρο στη τάξη έδειχνε 0.23Α πριν το λαμπτήρα και
0.22Α μετά (διαφορά ασήμαντη, που μπορεί να οφείλεται στην αντίσταση ή το μήκος του
καλωδίου κτλ.), διαφορά, όμως, που οδηγεί στην εγκαθίδρυση της παρανόησης ότι το ρεύμα
εξασθενεί-καταναλώνεται μετά τη διέλευση του από τον λαμπτήρα.
Οι ομάδες APO και BPO, αντίθετα, εμπλέκονται με προσομοιώσεις, έχουν τη
δυνατότητα, λοιπόν, να δοκιμάζουν διάφορες πειραματικές διατάξεις γρήγορα και εύκολα
τοποθετώντας το προσομοιωμένο αμπερόμετρο σε διάφορα σημεία του κυκλώματος.
Παίρνουν άμεση παρατηρήσιμη ανατροφοδότηση, ότι δηλαδή η ένταση του ρεύματος
διατηρείται σταθερή σε όλα τα σημεία του κυκλώματος, χωρίς την ελάχιστη παρέκκλιση (σε
ένα λογισμικό ελέγχονται απόλυτα όλες οι παράμετροι και δε γίνονται σφάλματα), που
δίνει τη δυνατότητα για παραγωγικές συζητήσεις εννοιολογικού περιεχομένου (Zacharia &
Michael, 2016). Η ομάδα BPO, μάλιστα, που ενεπλάκη πρώτα με προσομοιωμένο πείραμα
και έπειτα με βιωματικό πέτυχε τις καλύτερες επιδόσεις, αφού οι μαθητές συλλαμβάνουν
πρώτα τις θεωρητικές αρχές που διέπουν ένα κύκλωμα ότι, δηλαδή, όλα τα στοιχεία ενός
κυκλώματος αλληλεπιδρούν, πως ό,τι συμβαίνει σε ένα σημείο του κυκλώματος το επηρεάζει
ολόκληρο, ανεξάρτητα από το σημείο που συνέβη η αλλαγή (Driver et al., 1998) και έπειτα
αμφισβητούν τις διαισθητικές τους αντιλήψεις μέσω πραγματικού βιώματος,
αποδεικνύοντας ότι οι παραπάνω θεωρητικές αρχές ισχύουν στην πραγματικότητα
(Jaakkola & Nurmi, 2008).

Σχήμα 5. Σύγκριση μέσων τιμών
Q2PreTestOE (μπλε χρώμα) και
Q2PostTestOE
(πράσινο χρώμα)

Σχήμα 6. Σύγκριση μέσων τιμών
Q2PreTestAPO (μπλε χρώμα) και
Q2PostTestAPO (πράσινο χρώμα)

Σχήμα 7. Σύγκριση μέσων τιμών

Σχήμα 8. Σύγκριση μέσων τιμών
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Q2PreTestBPO (μπλε χρώμα) και
Q2PostTestBPO (πράσινο χρώμα)

Q2PostTestOE (κίτρινο χρώμα)Q2PostTestAPO (κόκκινο χρώμα)Q2PostTestBPO (πορτοκαλί χρώμα)

Ερμηνεία θεμάτων σχετικών με τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή
Η 3η ερώτηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ελέγχει κατά πόσο οι μαθητές αυτά
που διδάχτηκαν μπορούν να τα εφαρμόσουν, για να εξηγήσουν θέματα που σχετίζονται με
τον ηλεκτρισμό στην καθημερινή ζωή. Η ερώτηση ερευνά αν οι μαθητές με τις γνώσεις που
απέκτησαν για τη συνδεσμολογία ενός κυκλώματος, μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία
ενός πορτατίφ. Οι ομάδες OE, APO και BPO ξεκίνησαν στα pre-test από αντίστοιχο επίπεδο
εννοιολογικής κατανόησης, το μονοδομικό (δεύτερο) επίπεδο κατανόησης. Οι περισσότεροι,
όμως, μαθητές της ΟΕ μετά την παρέμβαση με βιωματικό πείραμα παρέμειναν στο
μονοδομικό επίπεδο κατανόησης, πετυχαίνοντας ελάχιστα καλύτερες επιδόσεις από τις
αρχικές τους. Οι μαθητές της APO κατέκτησαν το πολυδομικό (τρίτο) επίπεδο κατανόησης,
ενώ οι μαθητές της BPO πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις, ξεπερνώντας αρκετά το
πολυδομικό επίπεδο. Είναι ενδιαφέρον, να παρατηρηθούν και συσχετιστούν τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης με αυτά της 1ης, που ελέγχει την κατανόηση της
συνδεσμολογίας σε ένα κλειστό κύκλωμα και την απόκτηση της επιστημονικά σωστής
άποψης.
Ενώ οι μαθητές του βιωματικού πειράματος στην πρώτη ερώτηση μετά την παρέμβαση
κατακτούν το πολυδομικό (τρίτο) επίπεδο κατανόησης, οι ίδιοι μαθητές στην τρίτη ερώτηση
παραμένουν στο μονοδομικό (δεύτερο) επίπεδο. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι οι μαθητές με το
βιωματικό πείραμα μέσα από τις απτές αισθητηριακές εμπειρίες αποκτούν ψυχοκινητικές
δεξιότητες χειρισμού των στοιχείων ενός κυκλώματος, αλλά αυτές δεν συνοδεύονται από
βαθιά εννοιολογική κατανόηση, απαραίτητη για την επέκταση των γνώσεων σε καθημερινές
καταστάσεις. Απεναντίας οι ομάδες APO και BPO παρουσιάσουν ανάλογα αποτελέσματα
και στην πρώτη και στην τρίτη ερώτηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές αφού κατανοούν τον
τρόπο σύνδεσης ενός κυκλώματος μπορούν να επεκτείνουν και να εφαρμόσουν τη γνώση
και στην πραγματική ζωή.

Σχήμα 9. Σύγκριση μέσων τιμών
Q3PreTestOE (μπλε χρώμα) και
Q3PostTestOE (πράσινο χρώμα)

Σχήμα 10. Σύγκριση μέσων τιμών
Q3PreTestAPO (μπλε χρώμα) και
Q3PostTestAPO (πράσινο χρώμα)
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Σχήμα 12. Σύγκριση μέσων τιμών
Q3PostTestOE (κίτρινο χρώμα)Q3PostTestAPO (κόκκινο χρώμα)Q3PostTestBPO (πορτοκαλί χρώμα)

Συζήτηση - Προοπτικές
Με την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι και η χρήση βιωματικού πειράματος και η χρήση
προσομοιωμένου πειράματος βελτιώνουν την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών. Με
την αξιοποίηση όμως του συνδυασμού τους στη διδασκαλία επιτυγχάνονται καλύτερα
αποτελέσματα και στην βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών και στην
εφαρμογή- επέκταση της κεκτημένης γνώσης στην καθημερινή ζωή. Αυτό συμβαίνει γιατί
κάθε πειραματικό μέσο έχει τις δικές του μοναδικές δυνατότητες, που πρέπει να
αξιοποιούνται κατά τρόπο που να ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε πειράματος, άρα είναι
σημαντικό να μπορεί το ένα να συμπληρώσει το άλλο. Προτείνεται, λοιπόν, συμπερίληψη
προσομοιωμένων πειραμάτων στην διδασκαλία του ηλεκτρισμού, κάτι που προϋποθέτει
αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών των Φυσικών Επιστημών και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Για να μπορεί κανείς να μιλά με μεγαλύτερη ασφάλεια για τη σημασία και
αναγκαιότητα χρήσης νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία,
όπως είναι ο συνδυασμός προσομοιωμένων και βιωματικών πειραμάτων, είναι απαραίτητο
να επεκταθεί η έρευνα και σε άλλες ενότητες των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση
διαφόρων εκπαιδευτικών λογισμικών. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή της
παρούσας έρευνας σε ευρύτερο γεωγραφικά δείγμα μαθητών με διαφορετικά δημογραφικά
χαρακτηριστικά, για να διερευνηθεί αν θα υπήρχαν ανάλογα αποτελέσματα. Επίσης,
ιδιαίτερη σημασία για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό θα είχε να ερευνηθεί αν η βαθύτερη
εννοιολογική κατανόηση που επιτυγχάνεται με τη χρήση συνδυασμού πειραματικών μέσων
έχει «διάρκεια». Με αφετηρία αυτόν τον εκπαιδευτικό προβληματισμό θα μπορούσε να
ερευνηθεί στο υπάρχον δείγμα της παρούσας έρευνας μετά από μερικούς μήνες το επίπεδο
διατήρησης της εννοιολογικής κατανόησης. Ο χώρος της έρευνας παραμένει ανοιχτός για
να δώσει απαντήσεις σε εκπαιδευτικές αγωνίες και προβληματισμούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και απάντησε ξεχωριστά για κάθε εικόνα εάν
ανάβει ή δεν ανάβει το λαμπάκι.
Σημείωσε “Χ” στο τετράγωνο της απάντησης που θεωρείς σωστή:

(Φυσικά Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», σελ.102)
Ανάβει
[ __ ]
Ανάβει
[ __ ]
Ανάβει
[ __ ]
Δεν ανάβει [ __ ]
Δεν ανάβει [ __ ]
Δεν ανάβει [ __ ]
Εξηγώ:
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Στο παρακάτω κύκλωμα όταν το λαμπάκι φωτοβολήσει το ρεύμα επιστρέψει στην
μπαταρία:
Βάλε Χ κάτω από την απάντηση που θεωρείς σωστή:
Λιγότερο

Περισσότερο

Το ίδιο

Δε γνωρίζω
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Εξηγώ:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Αν παρατηρήσεις ένα φωτιστικό γραφείου θα διαπιστώσεις ότι υπάρχει μόνο ένα
καλώδιο που συνδέει τη λάμπα του φωτιστικού με την πρίζα. Μπορείς να εξηγήσεις πως
είναι δυνατή η σύνδεση μόνο του ενός καλωδίου της λάμπας του φωτιστικού με την
πρίζα, έτσι ώστε η λάμπα να ανάβει;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ανάκλαση του φωτός από την πλευρά της Κβαντικής
Ηλεκτροδυναμικής (QED): Σχεδιασμός, υλοποίηση
πρσομοιώσεων και προτάσεις για χρήση στην
εκπαιδευτική διαδικασία
Σιτσανλής Ηλίας1, Πολάτογλου Χαρίτων2
seilias@otenet.gr, hariton@auth.gr
1 ο
1 ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
2
Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Η παρούσα διδακτική παρέμβαση πραγματεύεται την παρουσίαση και την ερμηνεία του φαινομένου
της ανάκλασης του φωτός χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής
κάνοντας χρήση προσομοιώσεων. Η κβαντική ηλεκτροδυναμική είναι η θεωρία που παντρεύει την
ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein και την κβαντική φυσική. Αποτέλεσε πρότυπο ανάπτυξης
θεωριών για να φτάσουμε σήμερα στο καθιερωμένο πρότυπο. Το κομμάτι της ανάκλασης που
παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία είναι από το βιβλίο του Feynman με τίτλο QED «Μια
συναρπαστική παρουσίαση της σύγχρονης αντίληψης για το φως και την ύλη.». Η διδακτική
παρέμβαση στηρίζεται σε ένα σενάριο που προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο
πληροφορικής ή να χρησιμοποιηθεί και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για να πραγματοποιηθεί και
να ολοκληρωθεί απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή οποιαδήποτε φορητή συσκευή
(smartphone, tablet). Είναι γραμμένο σε HTML5 και είναι ανεξάρτητο από λειτουργικό σύστημα ή
πλατφόρμα (iOS, Android, Windows, Linux). Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο - το μόνο που χρειάζεται
είναι ένας φυλλομετρητής.
Στο τέλος οι απαντήσεις από το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας
συγκεντρώνονται από την εφαρμογή και μπορούν να αποσταλούν με e-mail μέσω της ίδιας της
εφαρμογής (κάνοντας χρήση php) στον επιβλέποντα καθηγητή.
Λέξεις κλειδιά: : QED, ανάκλαση φωτός, πλάτος πιθανότητας, προσομοιώσεις

Εισαγωγή
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν για το φως και τους νόμους που το
διέπουν. Η επιστημονική όμως αντιμετώπιση του θέματος αρχίζει με τους Huygens και
Newton. Ο Newton υποστήριξε πως το φως αποτελείται από σωματίδια και μέσω αυτής της
υπόθεσης μπόρεσε να εξηγήσει την ανάκλαση και τη διάθλαση του φωτός. Υπήρχαν όμως
φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με την σωματιδιακή θεωρία. Ένα τέτοιο
φαινόμενο ήταν η διέλευση του φωτός από μια οπή, όπου αντί να σχηματιστεί σε μια
επιφάνεια μια πολύ μικρή φωτεινή περιοχή, φωτιζόταν μια ευρύτερη περιοχή. Άλλο
φαινόμενο που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τη σωματιδιακή θεωρία ήταν οι φωτεινοί και
σκοτεινοί δακτύλιοι που παρατήρησε ο ίδιος ο Νεύτωνας (δακτύλιοι του Νεύτωνα). O
Huygens με την κυματική θεωρία μπόρεσε να ερμηνεύσει τους νόμους της ανάκλασης και
της διάθλασης, αντιμετωπίζοντας το φως ως κύμα. Αν και η θεωρία του Huygens εκδόθηκε
το 1690, δηλαδή δεκατέσσερα χρόνια νωρίτερα από αυτήν του Νεύτωνα λόγω όμως του
κύρους του Νεύτωνα δεν έγινε εύκολα αποδεκτή (Μπιτσάκης, 2008). Με την έλευση της
Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του Maxwell και την πειραματική επιβεβαίωση της από τον
Hertz προέκυψε πως το φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, καταρρίπτοντας την άποψη
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 725-734, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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του Νεύτωνα και επιβεβαιώνοντας αυτή του Huygens. Τα πράγματα όμως δεν έμειναν εκεί.
Η άποψη πως το φως αποτελείται από σωματίδια επανήλθε με τους Planck (μέλαν σώμα) και
Einstein (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Σε εκείνη την πρώιμη εποχή της κβαντικής φυσικής
υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάποια φαινόμενα μπορούσαν να εξηγηθούν με το φως να
θεωρείται ως κύμα και κάποια άλλα με το να θεωρείται ότι αποτελείται από σωματίδια. Είχε
γίνει αποδεκτή η διπλή φύση του φωτός. Ο de Broglie γενικεύοντας πρότεινε πως όλα τα
σωματίδια είναι και κύματα ταυτόχρονα. Όλες οι αντιφάσεις άρθηκαν με την έλευση της
κβαντικής ηλεκτροδυναμική των Feynman, Tomonaga και Schwinger (Nobel Φυσικής,
1965). Το φωτόνιο εδραιώθηκε ως συστατικό του φωτός. Το φως αποτελείται μεν από
σωματίδια, αλλά αυτά δεν έχουν την κλασσική συμπεριφορά των σωματιδίων. Είναι
κβαντικά σωματίδια. Όλα τα γνωστά φαινόμενα της Οπτικής ερμηνεύονται με την QED,
χωρίς την ανάγκη, προκειμένου να ερμηνεύσουμε κάποια φαινόμενα να θεωρούμε πως το
φως είναι κύμα ενώ κάποια άλλα να θεωρούμε πως αποτελείται από σωματίδια. Αρχές, όπως
ακόμη και αυτή της απροσδιοριστίας του Heisenberg, δεν είναι απαραίτητες για να
ερμηνευτεί η συμπεριφορά του φωτός (Feynman, 1985).
Ο Feynman έδωσε μια σειρά από διαλέξεις, για δώσει το περίγραμμα της θεωρίας του,
στο ευρύ κοινό. Οι διαλέξεις αυτές παρουσιάζονται στο βιβλίο του QED «Μια
συναρπαστική παρουσίαση της σύγχρονης αντίληψης για το φως και την ύλη»,
χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα απλή και πάνω από όλα απόλυτα κατανοητή γλώσσα, χωρίς να
είναι απαραίτητες γνώσεις μαθηματικών και φυσικής. Η παρουσίαση του Feynman στο
βιβλίο του είναι εκπληκτική. Πολλοί όμως μαθητές για διάφορους λόγους δεν θα έχουν την
ευκαιρία να το διαβάσουν. Προκειμένου να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις καινούργιες
έννοιες της κβαντομηχανικής και το πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν για να εξηγηθεί
ένα απλό καθημερινό φαινόμενο όπως αυτό της ανάκλασης ήταν η αιτία που σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις καθώς και η πρόταση σεναρίου για την αξιοποίησή
τους. Μετά την εισαγωγή ακολουθεί μια αναφορά στην σημασία των προσομοιώσεων
γενικότερα στην Φυσική και σχετικά με την QED. Το τρίτο τμήμα εστιάζεται στο σχεδιασμό
των προσομοιώσεων και το επόμενο στην παρουσίαση των προσομοιώσεων. Στο πέμπτο
τμήμα αναφέρουμε τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή και τέλος παραθέτουμε τα
συμπεράσματα
Το σενάριο βρίσκεται στην διεύθυνση www.seilias.gr/QED. Από την
παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία και για την
εκτέλεση του σεναρίου χωρίς πρόσβαση στο internet. Σε μια τέτοια
περίπτωση επειδή δεν μπορεί να αποσταλούν οι απαντήσεις θα πρέπει να
τυπωθούν τα συνοδευτικά έντυπα.

Η σημασία των προσομοιώσεων για την κατανόηση της Φυσικής
Οι προσομοιώσεις δεν αποτελούν πανάκεια αλλά σε μερικές περιπτώσεις υπερτερούν έναντι
όλων των άλλων μεθόδων διδασκαλίας. Στην προκειμένη περίπτωση η διαδικασία που
περιγράφεται δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με πείραμα. Το πείραμα ελέγχει τα
αποτελέσματα που προβλέπει η θεωρία δηλαδή το πείραμα θα ελέγξει αν η γωνία
πρόσπτωσης είναι ίση με την γωνία ανάκλασης αλλά δεν θα εξηγήσει πως
πραγματοποιήθηκε αυτό. Στα πλαίσια μιας θεωρίας θα πρέπει δοθούν μια σειρά από
ορισμούς για έννοιες όπως πλάτος πιθανότητας, φάση, σύνθεση διανυσμάτων κλπ. στις
οποίες οι προσομοιώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση τους.
Οι προσομοιώσεις αποτελούν αναπαραστάσεις κάποιων καταστάσεων και στηρίζονται σε
θεωρίες μαθηματικών και φυσικών μοντέλων. Οι μαθητές κάνοντας χρήση των
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προσομοιώσεων έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν, να μελετήσουν τους νόμους, να
διαπιστώσουν τις συσχετίσεις των διαφόρων μεγεθών να κάνουν υποθέσεις και να
οδηγηθούν σε συμπεράσματα, καθιστώντας τες έτσι ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο.
Παρέχουν ορισμένες δυνατότητες τις οποίες δεν τις συναντάμε σε άλλα διδακτικά εργαλεία
και καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια
(Τζιμογιάννης, Κωσταδήμας, Μικρόπουλος, 1998· Κόμης, 2004).

Πλεονεκτήματα Προσομοιώσεων












Μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένη μάθηση ακολουθώντας τους ρυθμούς του
μαθητή με άμεση ανατροφοδότηση (Tao, 1997· Γεροπούλου, Γιουρτσίδης, Ευθυμιάδου,
Κυρίτσης, Μανάφη, Σαπουνάς, Τζελέπη, 2014).
Είναι δυνατόν να προσομοιωθεί ένα πείραμα ανεξάρτητα από την κλίμακα του μήκους
και του χρόνου και να γίνονται εύκολα αντιληπτά τα φαινόμενα που δεν είναι
παρατηρήσιμα από τις ανθρώπινες αισθήσεις. (Vrellis, Avouris & Mikropoulos, 2016).
Δεν απαιτούνται ακριβά υλικά ούτε ακριβός εξοπλισμός και η διαδικασία
πραγματοποιείται με ασφάλεια (Κόμης, 2004).
Δίνει τη δυνατότητα επανάληψης του ίδιου φαινομένου (Κόμης, 2004).
Επειδή δεν υπάρχει πιθανότητα βλάβης του εξοπλισμού ούτε χρονικός περιορισμός οι
μαθητές δεν χρειάζεται να ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες προκειμένου να
κατασκευάσουν ενεργά τις γνώσεις τους (Vrellis et al, 2016).
Είναι δυνατόν να αποκλειστούν όλα τα μη διδακτικά συναφή αντικείμενα και
διαδικασίες από το πείραμα (Vrellis et al, 2016).
Είναι δυνατόν να ρυθμίζουν την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος για να ταιριάζει
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα (Vrellis et al, 2016).
Μπορεί να είναι η μοναδική προσέγγιση σε κάποιες περιπτώσεις (Κόμης, 2004).

Μειονεκτήματα Προσομοιώσεων




Σε μια προσομοίωση το μοντέλο που την διέπει έχει ήδη δημιουργηθεί από κάποιον
άλλον.
Μπορεί να μην αντανακλά με ακρίβεια την υπό μελέτη κατάσταση.
Η αφαίρεση πολλών στοιχείων της πραγματικότητας δημιουργεί παρανοήσεις (Κόμης,
2008).

Μεθοδολογία
Οι κανόνες
Ο Feynman χρησιμοποιεί δύο κανόνες. Ο 1 ος κανόνας εισάγει την έννοια της πιθανότητας.
Σε κάθε συμβάν αντιστοιχείται ένα βέλος. Το τετράγωνο του βέλους είναι ίσο με την
πιθανότητα πραγματοποίησης του συμβάντος. Ο 2ος κανόνας αναφέρει πως αν κάποιο
συμβάν μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους τότε πρέπει να
προσθέσουμε τα βέλη όλων των δυνατών τρόπων για να βρούμε το τελικό βέλος το οποίο θα
μας δώσει την πιθανότητα πραγματοποίησης του συμβάντος. Όταν ένα φωτόνιο εκπέμπεται
από μια πηγή φωτός μπορεί να ανακλαστεί από οποιαδήποτε περιοχή του καθρέφτη και όχι
μόνο από την κεντρική. Έτσι για κάθε δυνατό τρόπο έχουμε και ένα βέλος. Στο τέλος πρέπει
να συνθέσουμε όλα τα βέλη για να βρούμε το τελικό. Όλα τα βέλη όμως δεν έχουν την ίδια
κατεύθυνση. Κατά την διάρκεια κίνησης του φωτονίου το βέλος περιστρέφεται με συχνότητα
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ίση με αυτήν που αντιστοιχεί στο χρώμα του. Η περιστροφή σταματά όταν το φωτόνιο
ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή φωτός (φωτοπολλαπλασιαστή). Επειδή ένας μαθητής θα
ήταν δύσκολο να καταλάβει τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω, υπάρχει η ανάγκη να
οπτικοποίησης, ή ακόμη καλύτερα να δημιουργηθεί προσομοίωση.

Σχεδιασμός των προσομοιώσεων
Στην προσομοίωση για την ανάκλαση προσομοιώνεται η διαδικασία που περιγράψαμε
παραπάνω. Δημιουργούνται σχήματα με βάση τους κανόνες που αναφέρθηκαν, δηλαδή
σχεδιάζονται πάρα πολλές πιθανές διαδρομές φωτονίων. Σε κάθε μια διαδρομή
αντιστοιχείται ένα βέλος το οποίο έχει στραφεί κατά μια γωνία, η οποία είναι ανάλογη του
χρόνου κίνησης του φωτονίου και της συχνότητας του χρώματος. Τα βέλη αυτά
προστίθενται με τους κανόνες της σύνθεσης των διανυσμάτων και σχηματίζεται ένα τελικό
βέλος. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί είναι αδύνατον να γίνουν με το «χέρι», ούτε μπορούν να
περιγράφουν εύκολα με λόγια και να γίνουν άμεσα αντιληπτά. Θα μπορούσαμε ίσως, να
χρησιμοποιήσουμε κάποια σχήματα. Τα σχήματα έχουν δύο βασικά μειονεκτήματα: το ένα
είναι πως δεν μπορείς να κάνεις αλλαγές σε αυτά και το δεύτερο ότι δεν δείχνουν κίνηση.
Πολλές προσομοιώσεις καλύπτουν αυτό το κενό. Με μια προσομοίωση μπορούμε να
δημιουργήσουμε πχ 30 σχήματα στο δευτερόλεπτο και έχουμε την δυνατότητα να την
σταματήσουμε σε κάθε στιγμή, να αλλάξουμε παραμέτρους, έτσι ώστε να σχεδιαστούν τα
σχήματα από την αρχή χωρίς να χάνεται πολύς χρόνος. Παράγονται σχήματα με ακρίβεια
με τον ρυθμό που καθορίζει ο χρήστης.
Έγινε προσπάθεια, σε κάθε κομμάτι που απαιτείται εξήγηση, να δημιουργηθεί και η
αντίστοιχη προσομοίωση, ώστε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να
ανακαλύψει ο μαθητής τις διάφορες πτυχές του προβλήματος. Έγινε επίσης προσπάθεια να
είναι το περιβάλλον λιτό, αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία
έχουν διαταχθεί με τρόπο, ώστε να δημιουργείται ένα εύχρηστο περιβάλλον για το χρήστη.
Επίσης επιλέχθηκε να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας για την πλαισίωση της
διερεύνησης και την δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.

Υλικοτεχνική υποδομή
Οι απαιτήσεις σε υποδομές είναι οι ελάχιστες δυνατές. Για την πραγματοποίηση του
σεναρίου χρειάζεται μια συσκευή με πρόσβαση στο internet (το σενάριο μπορεί να
αποθηκευτεί και τοπικά και να εκτελεστεί χωρίς σύνδεση internet. Σε μια τέτοια περίπτωση
όμως δεν μπορούν να αποσταλούν κάπου τα αποτελέσματα αλλά να τυπωθούν). Είναι
γραμμένο σε HTML5 και τρέχει σε όλες τις φορητές ή σταθερές συσκευές χωρίς να απαιτείται
η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος ή κάποιου πρόσθετου στον φυλλομετρητή. Το μόνο
απαραίτητο λογισμικό είναι ένας φυλλομετρητής, πρόγραμμα το οποίο υπάρχει
εγκατεστημένο σε οποιαδήποτε συσκευή. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ποντίκι, γιατί
κάποιες διαδικασίες απαιτούν λεπτότερους χειρισμούς, αν και όλες οι λειτουργίες μπορούν
να πραγματοποιηθούν και σε οθόνες αφής.
Αφού συμπληρωθεί το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί για
αξιολόγηση. Για να έχει ο καθηγητής μια πλήρη εικόνα του συμπληρωμένου φύλλου
εργασίας μαζί με τα σχήματα προτείνεται να υπάρχει εγκατεστημένος ένας εικονικός
εκτυπωτής αρχείων .pdf ώστε να αποσταλούν τα αποτελέσματα με e-mail ή να αναρτηθούν
σε υπηρεσίες νέφους. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο μαθητής συμπληρώνει το όνομά
του ή ένα ψευδώνυμο και τη διεύθυνση e-mail του καθηγητή, όπου θα αποσταλούν τα
κείμενα που έχει πληκτρολογήσει. Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα συγκεντρώνει τις
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απαντήσεις (χωρίς τα σχήματα) και τις αποστέλλει με το πάτημα του κουμπιού χωρίς να
είναι απαραίτητο ο χρήστης να έχει δικό του λογαριασμό e-mail.

Διδακτική προσέγγιση
Το διδακτικό μοντέλο που ακολουθείται στο σενάριο βασίζεται στη διερευνητική μάθηση με
τη βοήθεια των προσομοιώσεων. Η χρήση προσομοιώσεων και γενικότερα η χρήση των ΤΠΕ
μεταβάλει την τυπική μετωπική διδασκαλία σε μαθητοκεντρική και συνεργατική με τη
δημιουργία ομάδων χωρίς την αυθεντία του δασκάλου (Σολομωνίδου, 2002). Το θέμα του
σεναρίου προκαλεί συζητήσεις και προβληματισμό πάνω στις καινούργιες ιδέες και στην
νέα προσέγγιση των φυσικών φαινομένων. Παράλληλα, μπορεί να εφαρμοστεί και ως εξ
αποστάσεως διδασκαλία, επειδή δεν απαιτεί φυσική παρουσία του καθηγητή. Μπορεί έτσι
να προσφέρει εξατομικευμένη μάθηση, όπου ο μαθητής ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς
(Ράπτης & Ράπτη, 2001).
Η διερευνητική μάθηση είναι μια διδακτική προσέγγιση στην οποία οι μαθητές αποκτούν
γνώσεις και ικανότητες με την διατύπωση υποθέσεων και την επαλήθευση ή διάψευσή τους
μέσα από πειραματισμούς. Οι προσομοιώσεις μπορούν να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο
σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση (Ton de Jong, 2007). Σύμφωνα με τον Hansen (1990), οι
μαθητές συγκρατούν το 25% από αυτά που ακούν, το 45% από αυτό που ακούν και βλέπουν
και το 70% όταν χειρίζονται, ελέγχουν και τροποποιούν διάφορες παραμέτρους ενός
πειράματος κάνοντας εφαρμογή των όσων διδάσκονται. Οι κατάλληλες προσομοιώσεις
αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να διαμορφώσουν το περιβάλλον και να επιτρέπουν
στους μαθητές να το ελέγχουν και να πειραματίζονται (Bravo, van Joolingen, & de Jong,
2006).
Με μια προσομοίωση έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε πάρα πολλά σχήματα με
μεγάλη ακρίβεια και να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση της κίνησης, προβάλλοντας
αυτές τις εικόνες διαδοχικά. Μπορούμε να μεταβάλλουμε κάποιες παραμέτρους, να δούμε
τις επιδράσεις τους και να εξάγουμε συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών των
μεταβολών.

Σκοπός του Σεναρίου
Ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικές αρχές της
κβαντικής ηλεκτροδυναμικής και να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω ενασχόληση τους
με τη Φυσική. Ο μαθητής θα πρέπει να αιτιολογεί πως :

Το φως αποτελείται μεν από σωματίδια (φωτόνια), τα οποία δεν υπακούν τους νόμους
της κλασσικής φυσικής αλλά τους νόμους της κβαντικής φυσικής.

Ένα συμβάν έχει μια πιθανότητα να πραγματοποιηθεί. Ένα φωτόνιο ακολουθεί
διάφορες διαδρομές που μπορεί να μην είναι ευθύγραμμες.

Η ανάκλαση του φωτός δεν πραγματοποιείται μόνο διαμέσου της διαδρομής για την
οποία η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την γωνία ανάκλασης, αλλά από όλες τις
δυνατές διαδρομές

Από το τμήμα του καθρέφτη, για το οποίο η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την γωνία
ανάκλασης, σχεδόν όλα τα βέλη έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, με αποτέλεσμα όταν
προστίθενται και να δίνουν μεγάλη συνεισφορά στο συνολικό πλάτος πιθανότητας.

Τα βέλη από τα υπόλοιπα μέρη ενός καθρέφτη αλληλοαναιρούνται και η ανάκλαση
από αυτά τα τμήματα του καθρέφτη έχει μικρή συνεισφορά στο πλάτος πιθανότητας.
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Παρουσίαση Σεναρίου
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το σενάριο είναι τμήμα της οπτικής και συγκεκριμένα αναφέρεται στο φαινόμενο της
ανάκλασης από την σκοπιά της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής. Η καινούργια γνώση είναι ο
τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων, όπου επικρατεί η έννοια της πιθανότητας και δεν
είναι αιτιοκρατικά. Από την πλευρά των μαθηματικών εμπλέκεται η πρόσθεση
διανυσμάτων.

Συσχέτιση και συμβατότητα με το Πρόγραμμα σπουδών και το Αναλυτικό
Πρόγραμμα, Προτάσεις
Το σενάριο δεν είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών Λυκείου και είναι
μια διδακτική πρόταση για μαθητές (και όχι μόνο) που έχουν την περιέργεια να γνωρίσουν
τις βασικές αρχές της κβαντικής φυσικής. Μια πρόταση θα ήταν να πραγματοποιηθεί ως
επέκταση της θεωρίας της ανάκλασης που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο της Β Λυκείου.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών (project) και ίσως
κάποιοι μαθητές να ασχοληθούν από μόνοι τους και να βρουν την όλη εργασία ελκυστική
και ενδιαφέρουσα.

Παρανοήσεις, εναλλακτικές ιδέες, δυσκολίες
Οι απόψεις των μαθητών είναι η κλασσική αντίληψη πως όταν το φως ανακλάται από μια
κατοπτρική επιφάνεια οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης είναι ίσες μεταξύ τους.
Θεωρούν πως έχει μια καλά καθορισμένη πορεία και δεν υπάρχει περίπτωση παρέκκλισης
απ’ αυτήν. Τα σωματίδια του φωτός (φωτόνια) συμπεριφέρονται σαν ελαστικές μπάλες που
όταν συγκρούονται, ακολουθούν νομοτελειακά μια τελείως καθορισμένη πορεία κινούμενα
πάντα ευθύγραμμα και με συγκεκριμένη ταχύτητα. Η έννοια της πιθανότητας είναι
άγνωστη γι’ αυτούς και δεν την συνδέουν με την κίνηση των σωμάτων. Το να αντιληφθεί
κάποιος ότι ο κόσμος μας είναι πιθανοκρατικός έχει αρκετές δυσκολίες.

Παρουσίαση προσομοιώσεων – φύλλου εργασίας
Το φαινόμενο της ανάκλασης του φωτός είναι γνωστό σε όλους. Μπορούμε να δείξουμε
με ένα LASER την πορεία του φωτός όταν αυτό ανακλαστεί σε έναν καθρέφτη. Πορεία που
είναι παρόμοια με αυτήν που ακολουθεί ένα ελαστικό μπαλάκι όταν πέσει πάνω σε μια λεία
επιφάνεια. Από την προσομοίωση μπορεί να εξαχθεί πως η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με
την γωνία ανάκλασης. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι το φως αποτελείται από
σωματίδια. Άποψη που είχε και ο ίδιος ο Νεύτωνας όταν διαπραγματεύτηκε φαινόμενα με
το φως. Έτσι οι μαθητές εύκολα αποδέχονται ότι το φως αποτελείται από σωματίδια τα
οποία ονομάζονται φωτόνια.
Η πρώτη προσομοίωση δείχνει την εικόνα που έχουν οι περισσότεροι μαθητές για τα
φωτόνια. Στην συνέχεια εισάγουμε τις δύο βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας: Πρώτος
κανόνας: Η πιθανότητα πραγματοποίησης ενός συμβάντος είναι ίση με το τετράγωνο του
πλάτους της πιθανότητας. Για την κατανόηση της παραπάνω αρχής έγινε η δεύτερη
προσομοίωση, όπου ο χρήστης μπορεί να σύρει το διάνυσμα που αναπαριστά το πλάτος
πιθανότητας σχηματίζοντας ένα τετράγωνο όπου το εμβαδόν είναι ίσο αριθμητικά με την
πιθανότητα πραγματοποίησης του συμβάντος.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

731

Ο δεύτερος κανόνας απαιτεί άθροιση διανυσμάτων και δείχνετε στην τρίτη προσομοίωση
που δημιουργήθηκε. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει βέλη και να διαγράψει βέλη. Για να βρει
το συνολικό βέλος (συνισταμένη) αρκεί να σύρει τα διανύσματα και τα καταστήσει
διαδοχικά. Επιλέγοντας «Συνισταμένη» σχεδιάζεται η συνισταμένη.
Στην τέταρτη προσομοίωση δείχνονται φωτόνια να ακολουθούν τυχαίες διαδρομές και
να καταλήγουν στον ανιχνευτή. Σε κάθε διαδρομή προστίθεται και ένα βέλος.
Με την πέμπτη προσομοίωση εξηγείται ποια θα είναι η γωνία στροφής κάθε βέλους που
παριστάνει το πλάτος πιθανότητας για τη διαδρομή ενός φωτονίου. Το υποθετικό
χρονόμετρο κάθε φωτονίου περιστρέφεται με κάποια συχνότητα. Αρχίζει να περιστρέφεται
με την εκπομπή του φωτονίου και σταματά με την απορρόφησή του από τον ανιχνευτή.
Μπορεί εύκολα να γίνει σύγκριση με την αντίστοιχη περιστροφή για ένα φωτόνιο του μπλε
χρώματος.
Η έκτη προσομοίωση (Σχήμα 1.) είναι η κύρια προσομοίωση του σεναρίου στην οποία
σχεδιάζονται φωτόνια να ακολουθούν πολλές πιθανές διαδρομές ακόμη και αυτές που τις
θεωρούμε απίθανες για ανάκλαση. Αυτό φυσικά είναι και το νόημα της θεωρίας. Όλα έχουν
μια πιθανότητα να συμβούν. Σε κάθε διαδρομή του φωτονίου αντιστοιχείται και ένα πλάτος
πιθανότητας με διαφορετική γωνία στροφής για το καθένα, λόγου του διαφορετικού χρόνου
κίνησης του φωτονίου σε κάθε διαδρομή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σύρει τα βέλη
για να βρει το συνολικό βέλος, αλλά ταυτόχρονα να δει το αποτέλεσμα αν επιλέξει σύνθεση.

Σχήμα 1. Υπολογισμός πιθανότητας ανάκλασης φωτός
Στην προσομοίωση φαίνεται η συνεισφορά κάθε τμήματος στο τελικό πλάτος
πιθανότητας. Για περιοχές εκτός της κλασσικής τα βέλη κάνουν κύκλους και
εξουδετερώνονται, ενώ στην κεντρική περιοχή τα βέλη δεν αλληλοαναιρούνται με
αποτέλεσμα να έχουμε ένα μεγάλο πλάτος πιθανότητας, άρα και πιθανότητα ανίχνευσης
του φωτός.
Μπορούμε να ενισχύσουμε την πιθανότητα πραγματοποίησης ανάκλασης από τα
«λάθος» τμήματα του καθρέφτη δημιουργώντας ένα φράγμα περιθλάσεως (Σχήμα 2).
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Σχήμα 2. Φράγμα περίθλασης
Τέλος μπορούμε να δείξουμε πάλι με τις ίδιες αρχές ότι το φως δεν ακολουθεί
υποχρεωτικά ευθύγραμμη πορεία, αλλά στην περιοχή της ευθύγραμμης διάδοσης τα πλάτη
πιθανότητας έχουν σχεδόν την ίδια κατεύθυνση καθιστώντας την ευθύγραμμη διάδοση την
πιο πιθανή. Αυτό φαίνεται στην προτελευταία προσομοίωση, όπου όταν μεταβάλλουμε λίγο
τη διαδρομή γύρω από την ευθύγραμμη, (μετακινώντας σημεία ελέγχου της καμπύλης) το
χρονόμετρο μεταβάλλεται αργά. Αν οι μεταβολές γίνονται όταν η διαδρομή του φωτός δεν
είναι ευθύγραμμη, τότε τα βέλη κάνουν κύκλους και δίνουν τελικά σχεδόν μηδενικό πλάτος
πιθανότητας.
Στην 1η ερώτηση του φύλλου εργασίας, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν την
αιτία για την οποία τα διανύσματα έχουν διαφορετικό προσανατολισμό.
Στις ερωτήσεις 2 – 4 θα πρέπει να προσθέσουν όλα τα διανύσματα προκειμένου να
υπολογίσουν το συνολικό πλάτος πιθανότητας και να ελέγξουν αν το αποτέλεσμα που
βρήκαν συμφωνεί με αυτό που υπολογίζει ο υπολογιστής. Αν τα αποτελέσματα δεν
συμφωνούν θα πρέπει να αναζητήσουν την αιτία του λάθους και αν χρειαστεί να
επαναλάβουν την διαδικασία. Ο υπολογισμός της συνισταμένης γίνεται σε τρία βήματα.
Αρχικά καλούνται να συνθέσουν τα πρώτα 10 διανύσματα που αντιστοιχούν στο αριστερό
τμήμα του καθρέφτη που έχει μικρή πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το γεγονός (με
αποτέλεσμα τα βέλη να αλληλοεξουδετερώνονται και να δίνουν μηδενικό αποτέλεσμα).
Στην συνέχεια πρέπει να συνθέσουν τα 10 διανύσματα που προέρχονται από το κεντρικό
τμήμα του καθρέφτη τα οποία αντιπροσωπεύουν την περιοχή με την μεγαλύτερη
πιθανότητα ανάκλασης. Τέλος πρέπει να συνθέσουν τα 10 εναπομείναντα διανύσματα από
το δεξιό τμήμα του καθρέφτη που οδηγούν και αυτά σε μηδενική συνεισφορά.
Με τις ερωτήσεις 5 και 6 καλούνται να ανακαλύψουν ποιο τμήμα του καθρέφτη
συνεισφέρει περισσότερο στο πλάτος πιθανότητας. Τους ζητείται μετακινήσουν τον
καθρέφτη σε διάφορες περιοχές και να μικρύνουν το μέγεθος του παρατηρώντας την
διαφορά στο πλάτος πιθανότητας στις διάφορες θέσεις.
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Οι ερωτήσεις 7 και 8 αποτελούν επέκταση του σεναρίου για φαινόμενα συμβολής και
περίθλασης. Στην 7η ερώτηση πρέπει να δημιουργήσουν ένα φράγμα περίθλασης.
Αφαιρώντας τμήματα του καθρέφτη πετυχαίνουμε να μην εξουδετερώνονται τα
διανύσματα και να έχουμε ένα μεγάλο πλάτος πιθανότητας ακόμα και από περιοχές με
μικρή πιθανότητα ανάκλασης.
Με την τελευταία προσομοίωση μπορεί να ερμηνευτεί το φαινόμενο της περίθλασης με
την σωματιδιακή φύση του φωτός. Όταν η οπή είναι μεγάλη τότε υπάρχουν πολλές
εναλλακτικές διαδρομές αλλά μόνο από την κεντρική περιοχή έχουμε μεγάλο πλάτος
πιθανότητας έτσι εμφανίζεται το φωτόνια συμπεριφέρονται ως κλασσικά σωματίδια. Αν η
οπή είναι μικρή τότε δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές και σχεδόν όλες οι
διαδρομές απαιτούν τον ίδιο χρόνο με αποτέλεσμα η πιθανότητα να βρούμε το φωτόνιο σε
οποιαδήποτε διαδρομή είναι η ίδια.
Οι ερωτήσεις 9-12 είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες μπορούν να απαντηθούν
χωρίς να απαιτούνται δεξιότητες διατύπωσης και αξιολογούν τους κύριους στόχους του
σεναρίου.

Αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή.
Το σενάριο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δύο τμήματα (48 μαθητές, θετικού προσανατολισμού)
της Β’ Λυκείου. Επιλέχθηκε η Β’ Λυκείου γιατί το θέμα της ανάκλασης αποτελεί αντικείμενο
του προγράμματος σπουδών, έχουν σχετικά άνεση χρόνου και δεν υπάρχει το άγχος των
πανελληνίων εξετάσεων. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων (14
ομάδες) στην αίθουσα της πληροφορικής. Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν μεγαλύτερο
από τα συνηθισμένα, ακόμη και μαθητές που συνήθως είναι αδιάφοροι με το μάθημα και
ασχολήθηκαν με τις προσομοιώσεις.
Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο χειρισμό του λογισμικού. Τα ποσοστά των
απαντήσεων στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας (www.seilias.gr/QED) φαίνονται στο
Σχήμα 3.
Όλοι μπόρεσαν να βρουν την συνισταμένη των διανυσμάτων εφαρμόζοντας της
αντίστοιχη προσομοίωση. Στο κομμάτι όπου οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις
απόψεις τους δυσκολεύτηκαν στην διατύπωση και οι απαντήσεις τους δεν ήταν
ολοκληρωμένες (1η-7η). Όταν όμως τους ζητήθηκε να απαντήσουν στις ερωτήσεις κλειστού
τύπου (9η-12η) τα ποσοστά ήταν βελτιωμένα.

Αποτελέσματα
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Σχήμα 3. Κατανομή απαντήσεων
Δυσκολεύτηκαν όπως ήταν αναμενόμενο στην περίπτωση του φράγματος περίθλασης και
στο φαινόμενο της περίθλασης (7η & 8η). Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν
αποτελούσαν σκοπούς της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης αποτελούν μια επέκταση
του σεναρίου για το πως ερμηνεύεται με την χρήση της έννοιας των φωτονίων (σωματίδια),
το φαινόμενο της συμβολής και της περίθλασης χωρίς την χρήση της κυματικής φύσης του
φωτός.

Συμπεράσματα
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προσομοιώσεις για την μελέτη του φαινομένου της
ανάκλασης σύμφωνα με την κβαντική ηλεκτροδυναμική που ενώνει την κβαντική με την
θεωρία της σχετικότητας. Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη των προσομοιώσεων στηρίζεται
σε ήδη δοκιμασμένες προσομοιώσεις από κλασσικά θέματα φυσικής. Οι προσομοιώσεις με
κατάλληλο σενάριο έδωσαν στους μαθητές τη δυνατότητα, στην πιλοτική εφαρμογή, να
έρθουν σε επαφή με την έννοια της πιθανότητας και πως αυτή χρησιμοποιείται στην Φυσική.
Το σενάριο αποτελεί μια πρόταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της
ερευνητικής εργασίας (project) για την Β’ Λυκείου. Χωρίς την χρήση προσομοιώσεων οι
μαθητές/τριες θα ήταν αδύνατο να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της κβαντικής
ηλεκτροδυναμικής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδοσης των μαθητών Λυκείου σε θέματα
προγραμματισμού Η/Υ με την αξιοποίηση της μεθόδου STEM (με χρήση του συστήματος Arduino) σε
σχέση με τη χρήση της Ψευδογλώσσας καθώς και η μελέτη των διαθέσεων – στάσεων των μαθητών
απέναντι στη μέθοδο STEΜ. Η διδακτική παρέμβαση που προτείνουμε περιλαμβάνει εννέα
ολοκληρωμένα φύλλα εργασίας με χρήση του μικροελεγκτή Arduino και του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος Ardublock. Για τις ανάγκες του μαθήματος της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, το οποίο είναι
γραπτώς εξεταζόμενο στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Ψευδογλώσσας, στην πρότασή μας έχουμε
ενσωματώσει την Ψευδογλώσσα. Στο μάθημα επιλογής της Α’ τάξης «Εφαρμογές Υπολογιστών» μπορεί
να εφαρμοστεί χωρίς τις αναφορές στην Ψευδογλώσσα.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η μεθοδολογία STEM στη διδασκαλία του
προγραμματισμού συνέβαλε στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και η πλειοψηφία των μαθητών
εξέφρασε θετικές απόψεις για τη μεθοδολογία STEM.
Λέξεις κλειδιά: Προγραμματισμός υπολογιστών, STEM, Arduino

Εισαγωγή
Οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν πολλές γνωστικές δυσκολίες στην
διδασκαλία του προγραμματισμού. Η Ελευθεριώτη κ.α. (2010) αναφέρει ότι: «Αρκετές
έρευνες δείχνουν ότι ο προγραμματισμός αποτελεί, για την πλειονότητα των μαθητών, µια
ελάχιστα ελκυστική δραστηριότητα. Οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το
διαδίκτυο, για λογισμικά γενικής χρήσης και, κυρίως, για τα ηλεκτρονικά παιγνίδια.». Ο
Παπαδάκης κ.α. (2014) αναφέρει ότι: «Οι μαθητές περιγράφουν τα μαθήματα
προγραμματισμού ως υπερβολικά τεχνικά, αποκομμένα από τον πραγματικό κόσμο και
στερούμενα δημιουργικότητας (Khuloud & Gestwicki, 2013). Οι Forte και Guzdial (2004)
θεωρούν ότι η κύρια αιτία αποτυχίας ή πρόωρης εγκατάλειψης των μαθημάτων
προγραμματισμού αποτελεί η αντίληψη των μαθητών ότι δεν είναι ενδιαφέροντα ή
χρήσιμα.».
Ένας τρόπος για να γίνει ελκυστικό το μάθημα του προγραμματισμού είναι η εμπλοκή
των μαθητών σε STEM δραστηριότητες. Συνδυάζοντας την υπολογιστική σκέψη, και κατ’
επέκταση τον προγραμματισμό, με το STEM, οι μαθητές διερευνούν και εφαρμόζουν
υπολογιστικές προσεγγίσεις εντός των γνωστικών πεδίων του STEM (Jona, Wilensky,
Trouille, Horn, Orton, Weintrop, & Beheshti, 2014).

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 735-746, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Το ερευνητικό ενδιαφέρον της εργασίας επικεντρώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα
των μαθητών Λυκείου που διδάσκονται το μάθημα του προγραμματισμού των υπολογιστών
με την μέθοδο STEM, αξιοποιώντας την πλατφόρμα Arduino. Συγκεκριμένα,
θα
εφαρμόσουμε την μέθοδο STEM (με αξιοποίηση της πλατφόρμας Arduino) στη διδασκαλία
του προγραμματισμού, για τη διδασκαλία των βασικών αλγοριθμικών δομών (δομή
ακολουθίας, δομή επιλογής και δομή επανάληψης), και θα προσπαθήσουμε να
διερευνήσουμε πως επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών και τις στάσεις τους απέναντι στη
νέα μέθοδο STEM.
Σύμφωνα με τον Ορφανάκη κ.α. (2014) ο συνδυασμός του Scratch για Arduino (S4A) και
οι εφαρμογές που μπορούν να δημιουργήσουν οι μαθητές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα
Arduino, τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν πρακτικές εφαρμογές που είναι κοντά
στα ενδιαφέροντά τους, μετατρέποντας τον προγραμματισμό, από μια βαρετή διαδικασία,
σε ένα διασκεδαστικό εργαλείο.
Η πλατφόρμα Arduino πολλές φορές παραπέμπει σε συστήματα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής. Σειρά ερευνών (Coxon, 2009; Coxon & Chandler, 2009; Mataric, Koenig & FeilSeifer, 2007; Melchior, Cutter & Cohen, 2004; Oppliger, 2002; Pea & Collins, 2008), έχει δείξει
πως η ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής συμβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος, της
ενασχόλησης αλλά και των επιδόσεων των παιδιών στις Θετικές Επιστήμες (Θωμόπουλος,
2013). Στην συγκεκριμένη έρευνα δεν θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα Arduino ως ένα
έτοιμο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής αλλά ως έναν μικροελεγκτή (microcontroller) τον
οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για την σχεδίαση και τον προγραμματισμό ενός πραγματικού
συστήματος (το οποίο μπορεί να είναι και ρομποτική κατασκευή). Μέσα από τη σχεδίαση τα
παιδιά μαθαίνουν. Η σχεδίαση ενός πραγματικού, έστω και απλού, συστήματος είναι μία
διαδικασία που συνδυάζει θεωρητικές ιδέες και έννοιες, από πολλά διαφορετικά
αντικείμενα, τη φυσική, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά. Προγραμματίζοντας ένα
τέτοιο σύστημα, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία του προγραμματισμού και
κατανοούν καλύτερα τις βασικές αλγοριθμικές δομές. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
ερευνητικής εργασίας επιβεβαίωσαν τους παραπάνω ισχυρισμούς μας.
Ενώ υπάρχουν προτάσεις αξιοποίησης της πλατφόρμας Arduino στην διδασκαλία του
προγραμματισμού (Δουκάκης & Χριστοπούλου, 2015; Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014) δεν
υπάρχουν αρκετές έρευνες, για το Λύκειο, που να έχουν εφαρμόσει διδακτικές παρεμβάσεις,
στο μάθημα της Πληροφορικής, εντός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με την
μέθοδο STEM (με χρήση της πλατφόρμας Arduino) ώστε να έχουμε αξιοποιήσιμα και
αξιόπιστα συμπεράσματα.

Τι είναι το STEM
Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη οι αρμόδιοι φορείς των
χωρών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική αναφέρονται στο STEM. Ο όρος «STEM»
[Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο
χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που
αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα
Μαθηματικά.
Ο όρος «εκπαίδευση STEM» αναφέρεται στη διδασκαλία και τη μάθηση στους τομείς της
Eπιστήμης, της Tεχνολογίας, της Mηχανικής και των Mαθηματικών. Κατά κανόνα
περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης - από την
προσχολική ηλικία έως το μεταδιδακτορικό επίπεδο - τόσο κατά την διάρκεια του
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κανονικού ωρολογίου προγράμματος (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας) όσο και κατά την
διάρκεια δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μετά την λήξη του κανονικού ωρολογίου
προγράμματος (π.χ. προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων) (Gonzalez & Kuenzi, 2012).
Η λογική και οι πρακτικές του STEM ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ με βασικό σκοπό την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας στα πεδία του STEM και την εμπλοκή των μαθητών σε
δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.
Σήμερα, κέντρα STEM υπάρχουν σε όλα τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια και σε πολλά
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ υπάρχουν και ειδικά σχολεία STEM. Προς την
ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ευρώπη. Σύμφωνα με το European Schoolnet
(http://www.eun.org/focus-areas/stem) η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί έργα που
προωθούν το STEM στην εκπαίδευση με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων μαθητών στα
πεδία του STEM λόγω των ελλείψεων σε επαγγελματίες στους τομείς των θετικών επιστημών
που προβλέπονται τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Kearney
(2015), για το European Schoolnet, το 80% των 30 χωρών (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο
Βασίλειο) που συμμετείχαν σε έρευνα για το STEM στην εκπαίδευση, αναφέρουν ότι η
εκπαίδευση STEM είναι προτεραιότητα του εκπαιδευτικού τους συστήματος σε εθνικό
επίπεδο, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Όλες οι χώρες (εκτός από την Αυστρία, την Ελλάδα
και την Τουρκία) δίνουν μεγάλη σημασία και προτεραιότητα στην ενσωμάτωση του STEM
στα προγράμματα σπουδών της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, και αυτό συνδέεται
συχνά με την ενσωμάτωση της διερευνητικής μάθησης και της διδασκαλίας των κοινωνικοοικονομικών πτυχών της επιστήμης. Η Ελλάδα δεν έχει αυτόνομη στρατηγική για την
εκπαίδευση STEM. Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του έργου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο
21ου αιώνα)» έχουν υλοποιηθεί διάφορες δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση STEM.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής: α) Εισαγωγή του μαθήματος «Φυσική με πειράματα» στην
Α’ Γυμνασίου, β) Νέα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική και γ) Εισαγωγή του
μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο.

Μεθοδολογία STEM
Σύμφωνα με τον Ψυχάρη (2016) η μεθοδολογία που ακολουθεί το STEM είναι η εγκάρσια
διεπιστημονικότητα που εστιάζει στην επίλυση αυθεντικών  πραγματικών προβλημάτων με
την επιλογή θεωριών  εννοιών και εργαλείων από διάφορες επιστήμες ώστε να λυθεί ένα
πρόβλημα ή να δημιουργηθεί μια κατασκευή που να συνδυάζει έννοιες και εργαλεία από τις
τέσσερις επιστήμες του STEM. Η υλοποίηση του STEM στην διδακτική και την εκπαίδευση,
προφανώς δεν απαιτεί εξειδίκευση των μαθητών και φοιτητών με έννοιες από τα τέσσερα
γνωστικά πεδία αλλά μπορεί να ενσωματωθεί στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων ή
των ΑΕΙ μέσω κυρίως της χρήσης της μεθοδολογίας του STEM σε συνδυασμό με την
ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Μια
τέτοια μέθοδος είναι για παράδειγμα η χρήση απλών αλγορίθμων για την επίλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με τις βιωματικές εμπειρίες των μαθητών-φοιτητών και έχουν
την ανάγκη ολοκλήρωσης των τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων (Ψυχάρης, 2016).
Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό
πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική
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μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη
της λύσης (Ψυχάρης, 2016).
Σύμφωνα με την Morrison (2006) οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν μια εκπαίδευση
τύπου STEM θα είναι:










Ικανοί να λύνουν προβλήματα - να θέτουν ερωτήσεις και προβλήματα, να
σχεδιάζουν έρευνες για την συλλογή δεδομένων, να συλλέγουν και να οργανώνουν
δεδομένα, να εξάγουν συμπεράσματα, και να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα τους
σε νέες και καινοτόμες καταστάσεις.
Καινοτόμοι - χρησιμοποιούν δημιουργικά τις έννοιες και αρχές της Επιστήμης,
των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας εφαρμόζοντάς τες στη διαδικασία της
Μηχανικής Σχεδίασης (engineering design process).
Αυτοδύναμοι - είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν το δυναμισμό και ισχυρά
εσωτερικά τους κίνητρα για να προσδιορίσουν μιαν ατζέντα δράσης, να
αναπτύξουν και να κερδίσουν την αυτοπεποίθησή τους, και να δουλεύουν μέσα σε
αυστηρά καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
Λογικοί στοχαστές - είναι ικανοί να εφαρμόζουν λογικές διαδικασίες σκέψης της
Επιστήμης, των Μαθηματικών και της Μηχανικής Σχεδίασης (engineering design)
στην καινοτομία και στην εφεύρεση.
Τεχνολογικά εγγράμματοι - είναι ικανοί να κατανοούν και να εξηγούν τη φύση
της τεχνολογίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, και να
εφαρμόσουν την τεχνολογία κατάλληλα.

H ανάλυση διαφορετικών STEM προγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών
αποκάλυψε ότι οι ερευνητές και οι καθηγητές συμφωνούν σε δύο βασικούς παράγοντες για
την ολοκλήρωση του STEM (Wang et.al, 2006):
 επίλυση προβλήματος μέσω της ανάπτυξης λύσεων
 διερεύνηση
Συνεπώς, στη διδασκαλία με τη μέθοδο STEM δεν δίνουμε σημασία μόνο στην γνώση
περιεχομένου, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και
διερευνητικής μάθησης.

Ερευνητικά προβλήματα
Τα ερευνητικά προβλήματα με τα οποία ασχολήθηκε η παρούσα εργασία είναι τα εξής:




Μελέτης της επίδοσης των μαθητών σε θέματα προγραμματισμού Η/Υ με την
αξιοποίηση της μεθόδου STEM (με χρήση του συστήματος Arduino) σε σχέση με τη
χρήση της ψευδογλώσσας.
Μελέτη των διαθέσεων – στάσεων των μαθητών απέναντι στη μέθοδο STEΜ (με
χρήση του συστήματος Arduino)

Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα σχεδιάστηκε για τους μαθητές Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού).
Περιλαμβάνει την εφαρμογή της μεθόδου STEM (με χρήση του μικροελεγκτή Arduino) για
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τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγραμματισμού υπολογιστών. Η συγκεκριμένη
μέθοδος εφαρμόστηκε στο 1ο ΓΕΛ Αρτέμιδος και στο 2ο ΓΕΛ Αρτέμιδος κατά τη διάρκεια
του Α’ Τετραμήνου, του σχολικού έτους 2016-2017, στα μαθήματα «Εφαρμογές
Υπολογιστών» (μάθημα επιλογής Α’ Λυκείου) (Πανσεληνάς κ.α., 2016) και «Εισαγωγή στις
Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» (μάθημα Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου) (Δουκάκης
κ.α., 2014).
Στην πειραματική παρέμβαση συμμετείχαν μαθητές (n=44) και από τα δύο Λύκεια της
Αρτέμιδος. Στην ομάδα ελέγχου (n=68) συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Β’ τάξης του 2ου
Λυκείου Αρτέμιδος. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του
δείγματος.
Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Σχολική μονάδα

1ο

Πλήθος

Αγόρια/
Κορίτσια

Τάξη

ΓΕΛ Αρτέμιδος

21

10/7

Β

2ο ΓΕΛ Αρτέμιδος

23

10/14

Α

2ο ΓΕΛ Αρτέμιδος

68

37/30

B

Σύνολο

Μάθημα
Εισαγωγή στις
Αρχές της
Επιστήμης των ΗΥ
Εφαρμογές
Υπολογιστών

Προγραμματιστικό
περιβάλλον
Arduino
Ardublock
Arduino
Ardublock

Εισαγωγή στις
Διερμηνευτής της
Αρχές της
Γλώσσας
Επιστήμης των ΗΥ

112

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος
SPSS.

Διδακτική μεθοδολογία
Σύμφωνα με το ΠΣ, η διδακτική του μαθήματος βασίστηκε στον κοινωνικό εποικοδομισμό
και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών». Η διδασκαλία
πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω φύλλων εργασίας με δραστηριότητες που κέντρισαν το
ενδιαφέρον των μαθητών. Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο
πληροφορικής. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή.
Οι μαθητές πολύ γρήγορα θέλησαν να τροποποιήσουν τα προτεινόμενα κυκλώματα που
υλοποιήθηκαν στο breadboard (μονάδα για την κατασκευή προσωρινών κυκλωμάτων που
δεν απαιτούν απολύτως καμία συγκόλληση) και να αλλάξουν τις παραμέτρους των εντολών
του προγράμματος (στο Ardublock) για την υλοποίηση των επιπλέον δραστηριοτήτων στο
τέλος κάθε φύλλου εργασίας.
Όσον αφορά τη διδακτική προσέγγιση υιοθετούμε τις βασικές ιδέες του Piaget και του
Papert: «Ο διδάσκων οφείλει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν οι
μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους». Η διδακτική προσέγγιση είναι θεμελιωμένη
στη θεωρία μάθησης του εποικοδομητισμού διότι ο μαθητής χτίζει τη γνώση του
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ανιχνεύοντας, διερευνώντας και αλληλεπιδρώντας οπτικά με τις βασικές εντολές της
γλώσσας προγραμματισμού Ardublock δημιουργώντας απλά προγράμματα.

Περιγραφή εκπαιδευτικής παρέμβασης
Τα μαθήματα στα οποία εφαρμόστηκε η μέθοδος STEM με χρήση του μικροελεγκτή
Arduino είναι: το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών» της Α΄ Λυκείου και το
μάθημα γενικής παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» της Β΄
Λυκείου. Οι αντίστοιχες διδακτικές ενότητες που αφορούν τη διδασκαλία του
προγραμματισμού Η/Υ είναι οι παρακάτω:
Πίνακας 2. Διδακτικές ενότητες
Τάξη
Α΄

Μάθημα

Ενότητα

Εφαρμογές
Υπολογιστών

7.1 Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές
Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις
προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο,
κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή
έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους
δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Β΄

Εισαγωγή στις
Αρχές της
Επιστήμης των
Υπολογιστών

2.2.7 Εντολές και δομές αλγορίθμου
Στόχοι της ενότητας είναι οι μαθητές να:
 διακρίνουν τις βασικές εντολές και δομές που
χρησιμοποιούνται σε έναν αλγόριθμο.
 υλοποιούν αλγορίθμους σε ψευδογλώσσα στο
ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον
διδακτικής υποστήριξης μαθημάτων Πληροφορικής
Γυμνασίου-Λυκείου, «Αλγοριθμική-Προγραμματισμός»
(http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/).
 επιλέγουν την κατάλληλη αλγοριθμική δομή, ανάλογα
με το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Υπολογιστών»
της Α΄ Τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η
αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές
εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον
πραγματικό κόσμο.
Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές
της Επιστήμης των Υπολογιστών» της Β΄ Τάξης προτείνεται να χρησιμοποιούνται αυθεντικά
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παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο ή/και παραδείγματα που εμπλουτίζουν τις
γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι μαθητές σε προηγούμενες τάξεις. Επίσης, χρειάζεται να
ακολουθούνται εκπαιδευτικές τεχνικές που εμπλέκουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική
διαδικασία (ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές), όπως ο καταιγισμός ιδεών, η διερευνητική
προσέγγιση, η αυτενέργεια, η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, το μαύρο κουτί, η διαχείριση
λάθους κ.α.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μας
παρέμβασης ακολουθήσαμε την παρακάτω διδακτική προσέγγιση STEM με χρήση του
μικροελεγκτή Arduino:
Πίνακας 3. Στόχοι διδακτικής παρέμβασης
Διδακτική
ώρα
1η

Φύλλο εργασίας
Λαμπάκι LED που
αναβοσβήνει

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αναγνωρίσουν διάφορες μορφές
αναπαράστασης του αλγορίθμου (Οπτικές
και κειμενικές γλώσσες προγραμματισμού).
Εισαγωγή στη δομή ακολουθίας.
Εισαγωγή στη δομή επανάληψης (η
διαδικασία loop του Arduino)

2η

Φωτεινός σηματοδότης

Να γνωρίσουν τη δομή ακολουθίας.

3η

Ρύθμιση της
φωτεινότητας ενός LED
με ποτενσιόμετρο

Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής.
Να χρησιμοποιούν έτοιμες συναρτήσεις στο
περιβάλλον του Ardublock.
Να γνωρίσουν την εντολή
θέσε_αναλογική_ακίδα (set_analog_pin).

4η

Αυτόματο φωτάκι νυκτός

Να γνωρίσουν τη δομή επιλογής.
Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της
δομής επιλογής.

5η

6η

Χριστουγεννιάτικα
φωτάκια (σταδιακή
αύξηση και μείωση
φωτεινότητας ενός LED)

Να γνωρίσουν τη δομή επανάληψης.

Θερμόμετρο εξωτερικού
χώρου

Να χρησιμοποιούν μια μεταβλητή.

Να χρησιμοποιούν τη δομή επανάληψης.
Να χρησιμοποιούν την εντολή
θέσε_αναλογική_ακίδα (set_analog_pin).
Να μπορούν να επιλέγουν τον κατάλληλο
τύπο μεταβλητής ανάλογα με το είδος και το
εύρος των αποθηκευμένων τιμών
Τύποι δεδομένων.
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7η

Δημιουργώ τα δικά μου
χρώματα με το RGB LED

Να χρησιμοποιούν την εντολή
θέσε_αναλογική_ακίδα (set_analog_pin).
Να εφαρμόζουν την επαναληπτική δομή
στην ανάπτυξη απλών προγραμμάτων.

8η

Ανιχνευτής απόστασης

Να χρησιμοποιούν τη δομή επιλογής.
Να χρησιμοποιούν έτοιμες συναρτήσεις στο
περιβάλλον του Ardublock.
Να επιλέγουν την κατάλληλη αλγοριθμική
δομή, ανάλογα με το πρόβλημα.

9η

Αυτόνομο ρομποτικό
όχημα αποφυγής
εμποδίων

Να δημιουργούν διαδικασίες στο Ardublock.
Να γνωρίσουν τη διαδικασία κλήσης
αλγόριθμου από αλγόριθμο στο Ardublock.
Να συνδυάζουν αλγοριθμικές δομές και
δεδομένα/δομές δεδομένων για να
δημιουργήσουν κώδικα/πρόγραμμα.

Στην ιστοσελίδα http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/odhgies.pdf έχουν αναρτηθεί οι
οδηγίες που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης.
Φύλλα εργασίας
Τα φύλλα εργασίας έχουν αναρτηθεί στις παρακάτω ιστοσελίδες.
Πίνακας 4. Φύλλα εργασίας
Τίτλος φύλλου εργασίας

Ιστοσελίδα

Λαμπάκι LED που αναβοσβήνει

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE1.pdf

Φωτεινός σηματοδότης

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE2.pdf

Ρύθμιση της φωτεινότητας ενός
LED με ποτενσιόμετρο

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE3.pdf

Αυτόματο φωτάκι νυκτός

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE4.pdf

Χριστουγεννιάτικα φωτάκια
(σταδιακή αύξηση και μείωση
φωτεινότητας ενός LED)

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE5.pdf

Θερμόμετρο εξωτερικού χώρου

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE6.pdf

Δημιουργώ τα δικά μου
χρώματα με το RBG LED

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE7.pdf
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http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE8.pdf

Αυτόνομο ρομποτικό όχημα
αποφυγής εμποδίων

http://robotics-edu.gr/data/etpe2017/FE9.pdf
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Πειραματική διαδικασία
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην πειραματική παρέμβαση (n=44) υλοποίησαν τα φύλλα
εργασίας του πίνακα 4. Στους μαθητές της ομάδας ελέγχου (n=68) ακολουθήθηκε η κλασική
μέθοδος διδασκαλίας με τη χρήση του διερμηνευτή της Γλώσσας. Πριν τη εφαρμογή της
πειραματικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισοδυναμίας των ομάδων, της
πειραματικής και της ομάδας ελέγχου, όσον αφορά τις γνώσεις των μαθητών στον τομέα του
προγραμματισμού διότι ένα από τα ερευνητικά προβλήματα που μελετήσαμε αφορούσε την
επίδοση των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα της έρευνας διότι οι
τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στην επίδοση των μαθητών μετά την εφαρμογή της
πειραματικής παρέμβασης θα οφείλονται στην ίδια την πειραματική παρέμβαση και όχι σε
διαφορές που υπήρχαν εξ αρχής. Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας, οι μαθητές κλήθηκαν να
απαντήσουν σε τεστ αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων που έπρεπε να γνωρίζουν από τις
προηγούμενες σχολικές χρονιές. Τα αποτελέσματα του t-test έδειξαν ότι η πειραματική
ομάδα (n=43, M=52.09, SD=14.52) και η ομάδα ελέγχου (n=67, M=52.24, SD=15.29) δε
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά όσο αφορά τις επιδόσεις των μαθητών πριν την
πειραματική παρέμβαση, t(108)= -0.50, p=0.96.

Αποτελέσματα έρευνας
Πρώτος σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδοσης των μαθητών σε θέματα
προγραμματισμού Η/Υ με την αξιοποίηση της μεθόδου STEM (με χρήση του συστήματος
Arduino) σε σχέση με τη χρήση της Ψευδογλώσσας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε η
σύγκριση της επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου μετά
την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος ttest ανεξάρτητων δειγμάτων. Από τον έλεγχο Levene’s για την ισότητα των διακυμάνσεων,
F(1, 110)=7.68, p=0.007, προέκυψε ότι οι διακυμάνσεις είναι άνισες και επομένως
χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα του t-test για άνισες διακυμάνσεις. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών μεταξύ της
πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, t(110)=2.007, p=0.047. Οι μαθητές της
πειραματικής ομάδας (n=44, Μ=16.50, SD=3.43) πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από τους
μαθητές της ομάδας ελέγχου (n=68, Μ=14.82, SD=5.36). Όπως αναφέρθηκε στην
προηγούμενη παράγραφο, οι ομάδες δε διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τις επιδόσεις,
επομένως οι διαφορές στις επιδόσεις που προέκυψαν μπορούν να αποδοθούν στη διδακτική
παρέμβαση με τη μέθοδο STEM.
Δεύτερος σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων των μαθητών για τη
μέθοδο STEM. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές της πειραματικής ομάδας μετά το τέλος της
διδακτικής παρέμβασης συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σε όλες τις ερωτήσεις οι θετικές απόψεις των
μαθητών υπερισχύουν των αρνητικών. Η μέθοδος STEM (ποσοστό 52.63%) προκάλεσε το
ενδιαφέρον των μαθητών, τους επέτρεπε να συμμετέχουν ενεργητικά στο μάθημα (ποσοστό
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63.16%), να αυτενεργούν (ποσοστό 50%), να πειραματίζονται με τις έννοιες (ποσοστό
44,74%) και να αναστοχάζονται (ποσοστό 44,74%).
Πίνακας 5. Απόψεις μαθητών για τη μέθοδο STEM
Ερωτήσεις

Θετικές (%)

Ουδέτερες (%)

Αρνητικές (%)

Η μέθοδος STEM προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για το μάθημα ;

52,63

15,79

31,58

Οι δυνατότητες που προσφέρει η
μέθοδος STEΜ στην κατανόηση και την
μελέτη των εννοιών που διδάχθηκαν,
προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για τον
προγραμματισμό αυτό καθ’ αυτό;

42,11

34,21

23,68

Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να
συµµετέχετε ενεργητικά στο μάθημα ;

63,16

18,42

18,42

Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να
αυτενεργείτε (να κάνετε ενέργειες
σχετικά µε τους στόχους του μαθήματος
µε δική σας πρωτοβουλία);

50,00

15,79

34,21

Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να
πειραματίζεστε µε τις έννοιες και τα
χαρακτηριστικά των εννοιών;

44,74

23,68

31,58

Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να
αναστοχάζεστε (να ανακεφαλαιώνετε
και να ξανασκέφτεστε) σχετικά µε τις
έννοιες και τις δραστηριότητες µε τις
οποίες ασχοληθήκατε;

44,74

31,58

23,68

Πως θα χαρακτηρίζατε την παρουσίαση
και εξήγηση των απαιτούμενων
πληροφοριών από το φύλλο εργασίας µε
το οποίο εργαστήκατε;

55,26

23,68

21,05

Πως θα χαρακτηρίζατε τον βαθμό της
καθοδήγησης από το φύλλο εργασίας µε
το οποίο εργαστήκατε;

52,63

26,32

21,05

Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για συζήτηση των μαθητών
μεταξύ τους;

55,26

18,42

26,32

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

745

Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να
σχεδιάζετε ενέργειες και να εκτιµάτε τα
αποτελέσµατά τους;

47,37

34,21

18,42

Η διδακτική προσέγγιση STEM επέτρεπε
να λαµβάνετε αποφάσεις (να
διατυπώνετε εναλλακτικές οπτικές
γωνίες και τρόπους αντιμετώπισης
προβλημάτων και να αποφασίζετε για
τον πλέον κατάλληλο);

47,37

39,47

13,16

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η μεθοδολογία STEM στη διδασκαλία
του προγραμματισμού συνέβαλε στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Η πλειοψηφία
των μαθητών(της πειραματικής ομάδας) εξέφρασε θετικές απόψεις για τη μεθοδολογία
STEM. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργητικά
και πειραματίστηκαν πολλές φορές τόσο με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που κλήθηκαν να
υλοποιήσουν όσο και με τα προγράμματα που δημιούργησαν.
Η σχεδίαση ενός πραγματικού, έστω και απλού, συστήματος είναι μία διαδικασία που
συνδυάζει θεωρητικές ιδέες και έννοιες, από πολλά διαφορετικά αντικείμενα, τη φυσική, τα
ηλεκτρικά κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά. Προγραμματίζοντας ένα τέτοιο σύστημα, οι
μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία του προγραμματισμού και κατανοούν καλύτερα τις
βασικές αλγοριθμικές δομές. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας
επιβεβαίωσαν τους παραπάνω ισχυρισμούς μας.
Πιστεύουμε ότι ο προγραμματισμός Η/Υ είναι απαραίτητος σε όλα τα γνωστικά πεδία του
STEM. Αξιοποιώντας τη μέθοδο STEM στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ το
μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό, οι μαθητές εμπλέκονται με την επίλυση αυθεντικών
προβλημάτων, γίνονται πιο δημιουργικοί, μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα και
κατανοούν την αξία του προγραμματισμού των υπολογιστών.
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη προσέγγιση STE(A)M (Science, Technology, Engineering,
Arts, Mathematics) αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε έναν
κόσμο που συνεχώς αλλάζει, το νηπιαγωγείο δεν δύναται να παραμένει αδιάφορο στις εξελίξεις. Έτσι, η
προσέγγιση STE(A)M φαίνεται να βρίσκει τα θεμέλια της στην προσχολική εκπαίδευση όλο και
περισσότερο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι έρευνες που συστηματοποιούνται και πληθαίνουν
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εισαγωγή ενός πλαισίου STE(A)M στο νηπιαγωγείο, καθώς
φαίνεται τα θετικά αποτελέσματα σε πρώιμη ηλικία να παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα ζωή
των παιδιών. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η
STE(A)M εκπαίδευση και γίνεται μια πρώτη επισκόπηση για την έρευνα που έχει υλοποιηθεί στα
πλαίσια του νηπιαγωγείου.
Λέξεις κλειδιά: STEM, STEAM, νηπιαγωγείο, προγράμματα σπουδών, πλαίσιο εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Προγράμματα STEM φαίνεται να κερδίζουν χώρο στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα
με τα τελευταία ευρήματα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, το Νηπιαγωγείο μπορεί να
παίξει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, ξεκινώντας η έμφαση STEM από αυτόν τον
χώρο ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στο μέλλον (Torres-Crespo et al., 2004).
Είναι γεγονός πως όταν προσφέρονται στα παιδιά αναπτυξιακά κατάλληλες και υψηλής
ποιότητας φροντίδα και εκπαίδευση, τότε έχουν περισσότερες πιθανότητες να αξιοποιήσουν
την έμφυτή τους περιέργεια και να επιτύχουν σε κάθε τομέα ανάπτυξής τους. Τέτοια
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται μαθητοκεντρικά και ενισχύουν την μάθηση σε
διάφορους τομείς STEM (Kermani & Aldemir, 2015).
Σύμφωνα με τον Chesloff (2013) τα παιδιά είναι γεννημένοι επιστήμονες και μηχανικοί.
Όπως και για την STEM εκπαίδευση, έτσι και η επένδυση στην προσχολική ηλικία είναι ένα
πολύ σημαντικό ζήτημα. Φαίνεται πως η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση μειώνει
τις κακές επιδόσεις στο μέλλον της εκπαίδευσης των παιδιών, μειώνει τις συλλήψεις
ανηλίκων κατά ένα τρίτο, και ενισχύει την συμμετοχή των παιδιών στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση κατά ένα τρίτο. Επιπλέον, ενισχύει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
κατά 80% και την εργασία κατά 23%. Τα υψηλής ποιότητας μαθησιακά περιβάλλοντα στην
προσχολική εκπαίδευση προσφέρουν στα παιδιά μια δομή για να βασιστεί η φυσική τάση
που τους διέπει να εξερευνούν, να χτίζουν και να αμφισβητούν (Chesloff, 2013).
Σύμφωνα με τους Mantzicopoulos et al. (2009) η ενασχόληση των παιδιών με τις φυσικές
επιστήμες σε μικρή ηλικία, σε συνδυασμό με άλλους τομείς όπως η τεχνολογία, βοηθά τα
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 747-757, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους προς την επιστήμη.
Επίσης επηρεάζουν την απόδοση στο σχολείο και την εκπαίδευσή τους.
Oι εμπειρίες των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους είναι πολύ σημαντικά για τον
εγκέφαλο και την ανάπτυξή τους (Kermani & Aldemir, 2015). Η έρευνα υποστηρίζει ότι η
στάση και η μάθηση απέναντι στις επιστήμες διαμορφώνονται κυρίως στα πρώτα χρόνια της
εκπαίδευσης και είναι δύσκολο να αλλάξουν στην συνέχεια της ζωής τους (Archer et al.,
2010).
Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές ασκούν πιέσεις για την εστίαση της εκπαίδευσης STEM
στο Νηπιαγωγείο, καθώς υπερθεματίζουν τη σημαντικότητα για τα μικρά παιδιά να
έρχονται σε επαφή με προσεγγίσεις STEM που θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφύγουν
δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον (Elkin et al., 2014).
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία επιχειρεί μια πρώτη ανασκόπηση σε
προσεγγίσεις STE(A)M που προσανατολίζονται στην προσχολική ηλικία, μια σύντομη
περιγραφή τους, και μια πρώτη κατηγοριοποίησή τους, εστιάζοντας επιπλέον στην
εφικτότητα της άμεσης ενσωμάτωσής τους στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Η
εργασία δομείται ως εξής: αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και στη συνέχεια
παραδείγματα STE(A)M προσεγγίσεων που σχετίζονται με το νηπιαγωγείο. Ακολούθως
παρατίθενται τα συμπεράσματα και η καταληκτική συζήτηση.

Θεωρητικό Πλαίσιο
Η ορολογία STEM εισήχθη το 1990 από το National Science Foundation και από τότε
χρησιμοποιείται ως γενική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και προσέγγισης που
αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα πεδία που αυτή περικλείει (Science-Φυσικές Επιστήμες,
Technology-Τεχνολογία, Engineering-Μηχανική & Mathematics-Μαθηματικά) (Bybee,
2010). Η εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ολιστική προσέγγιση αναλυτικού
προγράμματος και εκπαιδευτικών οδηγιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων, προσεγγίζοντας
όλες τις περιοχές STEM σαν μία, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ τους (Morrison, 2006; Morrison
& Bartlett, 2009).
Μέσα από την εκπαίδευση STEM, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες του
21ου αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η πολύπλοκη επικοινωνία
και η συστηματική σκέψη (NRC, 2010). Γενικά, η εκπαίδευση STEM φαίνεται να έχει αρκετά
οφέλη, καθώς οι μαθητές γίνονται καλύτεροι στην επίλυση προβλημάτων, γίνονται
καινοτόμοι, εφευρέτες, τεχνολογικά εγγράμματοι και καλλιεργούν την λογική σκέψη
(Morrison, 2006). Επίσης, οι μαθητές εξελίσσονται σε εγγράμματους STEM μέσα από τέτοιου
είδους εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Ο γραμματισμός (literacy) STEM περιλαμβάνει την
εννοιολογική κατανόηση, τις διαδικαστικές δεξιότητες και τις ικανότητες των ατόμων να
αντιμετωπίζουν όχι μόνο ατομικά, αλλά κοινωνικά και παγκόσμια ζητήματα (Bybee, 2010).
Η εκπαίδευση STEM περιγράφεται ως το κέντρο ολοκληρωμένων επιστημονικών κλάδων, η
διεπιστημονική ένωση μεταξύ διακριτών κλάδων ή ως αυτόνομη οντότητα (Morrison, 2006).
O Sanders (2009) υποστηρίζει ότι η έννοια της ολοκληρωμένης STEM εκπαίδευσης
περιλαμβάνει προσεγγίσεις όπου αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία και την μάθηση μεταξύ δύο
ή και περισσότερων τομέων STEM, και ανάμεσα σε ένα STEM μάθημα και ένα ή
περισσότερα σχολικά μαθήματα.
Ένα πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα STEM επιτυγχάνεται πιο εύκολα στο δημοτικό
σχολείο όπου μόνο ένας δάσκαλος έχει την περισσότερη ώρα της μέρας με τους μαθητές του,
σε αντίθεση με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου η συνεργασία των διάφορων
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καθηγητών είναι σχεδόν απαραίτητη (Roberts, 2012). Ομοίως με το δημοτικό, η
ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM στο νηπιαγωγείο φαίνεται να είναι εφικτή.
Ένα σημαντικό όφελος της εκπαίδευσης STEM είναι η δυνατότητα που προσφέρει στον
μαθητή να καλλιεργεί την ικανότητα να μεταφέρει τη μάθηση σε διάφορα πλαίσια. Οι
μαθητές μπορούν να λύσουν νέα προβλήματα και να εξάγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι
σε προηγούμενη γνώση και αρχές που έχουν ήδη έρθει σε επαφή μέσω της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Φαίνεται ότι η επιλογή εκπαιδευτικών
στρατηγικών όπως η επίλυση προβλημάτων μέσα από αναλυτικά προγράμματα STEM,
μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους και
να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην τάξη (Havice, 2009).
Τελευταία, μια νέα τάση γίνεται εμφανής, η οποία προτείνει την αξιοποίηση της Τέχνης
(Art) στην εκπαίδευση STEM, για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
μεταξύ των μαθητών μέσα από έναν ελκυστικό τρόπο εκπαίδευσης STEM. Έτσι η Τέχνη
προτείνεται ως ένα πρόσθετο συστατικό που οδηγεί στην δημιουργία του STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art & Mathematics) (Stemtosteam, n.d.). Hands-on και
δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEΜ, χρησιμοποιώντας πολλές από τις
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δημιουργικές τέχνες, φαίνεται να ελκύουν το ενδιαφέρον
των νέων στους τομείς STEM. Η Τέχνη, όπως και η Μηχανική, ασχολούνται με την εύρεση
απαντήσεων σε προβλήματα και αναζητούν οπτικές λύσεις χρησιμοποιώντας διαδικασίες
σχεδιασμού (ASL, n.d.).
Πολλοί επιστήμονες, μαθηματικοί και μηχανικοί γνωρίζουν πως οι τέχνες είναι
σημαντικές για την επιτυχία τους και χρησιμοποιούν δεξιότητες από τις τέχνες ως
επιστημονικά εργαλεία. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν: α) να βασίζεται κάποιος στην
περιέργεια, β) να παρατηρεί με ακρίβεια, γ) να μπορεί να αντιληφθεί ένα αντικείμενο σε
διαφορετική μορφή, δ) να κατασκευάζει νοήματα και να εκφράζει τις παρατηρήσεις
κάποιου με ακρίβεια, ε) να συν-εργάζεται αποτελεσματικά με άλλους, στ) να σκέφτεται
αντικείμενα χωρικά, και ζ) να αντιλαμβάνεται κιναισθητικά. Αυτές οι δεξιότητες δεν
διδάσκονται συνήθως στα πλαίσια του STEM αλλά απαντώνται στο γράψιμο, τον χορό, τη
μουσική, τη ζωγραφική, το θέατρο. Οι τέχνες αναπτύσσουν την δημιουργικότητα, την
επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, την πρωτοβουλία και την
συνεργασία (Sousa & Pilecki, 2015).
Τα παιδιά από την γέννησή τους μέχρι την ηλικία των οκτώ κάνουν τα πρώτα τους
βήματα στη ζωή της γνώσης, της εξερεύνησης και των ερωτήσεων. Το ταξίδι τους ξεκινά
αρχικά με τους συγγενείς και τα αντικείμενα γύρω τους και στη συνέχεια, γρήγορα το
περιβάλλον τους επεκτείνεται σε μια κοινότητα πολύ μεγαλύτερη από το σπίτι και την
οικογένεια. Ενώ η κάθε μαθησιακή εμπειρία ενός παιδιού είναι μοναδική, πολλές
σημαντικές εμπειρίες δεν είναι διαδεδομένες σε όλα τα παιδιά. Η μεγάλη απόσταση των
δεξιοτήτων των παιδιών που γίνεται εμφανής και διογκώνεται κατά τα πρώτα χρόνια στο
νηπιαγωγείο και το σχολείο κάνουν φανερές τις ανισότητες ανάμεσα στα παιδιά και
ιδιαίτερα στους τομείς STEM, όπου συνήθως τα παιδιά από χαμηλά οικονομικά στρώματα
έρχονται σε δύσκολη θέση απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά (Pasnik & Hupert, 2016).
Επιπλέον, είναι σημαντικό για τα παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση να λαμβάνουν
ποιοτική εκπαίδευση στα μαθηματικά, καθώς αργότερα δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα
σε περισσότερο πολύπλοκα ζητήματα. Φαίνεται ότι από μικρή ηλικία σχηματίζονται
διαφορές στην απόδοσή τους στα μαθηματικά ανάμεσα στα παιδιά ανάλογα με το
οικονομικό και φυλετικό τους υπόβαθρο. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μπορεί να μάθουν
σημαντικό περιεχόμενο STEM χωρίς να το αντιληφθούν. Με τη βοήθεια του Αναλυτικού
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Προγράμματος και του εκπαιδευτικού τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν την έμφυτη
περιέργειά τους και να μάθουν έννοιες και περιεχόμενα Φυσικών επιστημών και
Μαθηματικών. Τα παιδιά πρέπει να προσεγγίζουν τέτοια θέματα μέσα από κατάλληλα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την ηλικία τους (Bishop-Josef et al., 2016).
Η προσχολική εκπαίδευση πρέπει να προσεγγίσει με δυναμική την εκπαίδευση STEM. Οι
εκπαιδευτικοί στην προσχολική εκπαίδευση ή στην πρώιμη εκπαίδευση πιθανόν ήδη να
εφαρμόζουν μέρη της προσέγγισης STEM σε καθημερινή βάση, χωρίς να το
αντιλαμβάνονται. Είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών να δουλέψουν με τα παιδιά αυτής της
ηλικίας χρησιμοποιώντας κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές για να προωθήσουν
δεξιότητες STEM (Torres-Crespo et al., 2014). Σύμφωνα με τον Hunter (2015), τα παιδιά
πρέπει από μικρή ηλικία να αναπτύσσουν ενδιαφέρον στο STEM για να επιτύχουν σε
αυτούς τους τομείς όταν μεγαλώσουν.
Είναι σημαντικό πως η βιβλιογραφία ολοένα και περισσότερο υποστηρίζει τη
σημαντικότητα της εμπλοκής των παιδιών με την εκπαίδευση STEM σε μικρή ηλικία. Οι
Stone-MacDonald et al. (2012) υποστηρίζουν πως τα παιδιά είναι μηχανικοί, λύτες
προβλημάτων και μπορούν να συνεργαστούν με άλλους, με απεριόριστες δυνατότητες στην
ηγεσία, την δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποφύγουν
φυλετικά στερεότυπα στην εκπαίδευση των παιδιών, και αυτό μπορεί να γίνει με την
ενθάρρυνση όλων των παιδιών ανεξαρτήτου φύλου για συμμετοχή σε προγράμματα STEM
από μικρή ηλικία. Αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την εισαγωγή της μηχανικής στο
νηπιαγωγείο, όπου σύμφωνα με έρευνες είναι η κατάλληλη ηλικία για την εισαγωγή της,
ενισχύοντας το ενδιαφέρον των παιδιών και των δύο φύλλων για τομείς STEM (TorresCrespo et al., 2014).
Έχουν γίνει προσπάθειες δημιουργίας Αναλυτικών Προγραμμάτων STEM στο εξωτερικό.
Ένα παράδειγμα είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα «Collections: A STEM-Focused
Curriculum» από Heritage Museums & Gardens» (Bardige & Russel, 2014). Το
συγκεκριμένο απευθύνεται αποκλειστικά για το Νηπιαγωγείο προσφέροντας αναλυτικές
οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Επίσης, το Boston’s Children’s
Museum έχει δημοσιεύσει έναν τόμο με δραστηριότητες STEM για παιδιά προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας (Fredericks & Kravette, 2014).
Άλλες προσπάθειες εισαγωγής STEM στο νηπιαγωγείο εντοπίζονται να δίνουν έμφαση
στην εισαγωγή της Μηχανικής στο νηπιαγωγείο και ιδιαίτερα στην ιδέα ότι οι μηχανικοί
σχεδιάζουν Τεχνολογίες χρησιμοποιώντας Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά για να το
καταφέρουν. Επίσης προωθείται η δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από την φαντασία
τους και τη δημιουργία αντικειμένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν (Pantoya et al.,
2015). Ακόμη, summer camps εστιάζουν στην προσέγγιση της μηχανικής από παιδιά
προσχολικής ηλικίας μέσω παιχνιδιού με θετικά αποτελέσματα τόσο για τα παιδιά όσο και
για τους εκπαιδευτικούς (Torres-Crespo et al., 2014). Οι Bagiati & Evangelou (2016)
εξετάζουν γενικά την εισαγωγή της μηχανικής στην προσχολική εκπαίδευση στα πλαίσια
STEM εκπαίδευσης.
Επίσης, εντοπίζονται προσπάθειες για STEM εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο αξιοποιώντας
τη ρομποτική. Ένα παράδειγμα είναι η εισαγωγή του εκπαιδευτικού ρομπότ KIBO
(http://kinderlabrobotics.com/kibo/) που χρησιμοποιείται στην προσχολική και
πρωτοσχολική ηλικία (Σχήμα 2). Έχει αναπτυχθεί ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα για να
βελτιωθεί η εισαγωγή του STEM σε αυτές τις ηλικίες μέσα από τον προγραμματισμό και την
εκπαιδευτική ρομποτική αυξάνοντας τις ευκαιρίες των παιδιών να λύσουν προβλήματα και
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να δουλέψουν συνεργατικά (Williams et al., 2012; Bers et al., 2013; Sullivan et al., 2015;
Sullivan & Bers, 2016).
Η εκπαίδευση STE(A)M στο νηπιαγωγείο φαίνεται να είναι εφικτή και στο ελληνικό
Νηπιαγωγείο. Οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ (ΥΠΔΒΜΘ, 2003) του Νηπιαγωγείου συμφωνούν με
τους στόχους και τα πιθανά οφέλη που προσφέρει η εκπαίδευση STE(A)M. Επιπλέον, το
Νηπιαγωγείο δίνει έμφαση στην διαθεματικότητα, τις δεξιότητες και την εξάσκησή τους.
Επίσης στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΥΠΔΒΜΘ, 2011) για το νηπιαγωγείο γίνεται
αναφορά στις «βασικές ικανότητες» που προωθούνται μέσα από αυτό: α) επικοινωνία, β)
δημιουργική σκέψη, γ) προσωπική ταυτότητα και αυτονομία, και δ) κοινωνικές ικανότητες
και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Επίσης ενώ παρουσιάζονται
ξεχωριστές μαθησιακές περιοχές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, υπάρχουν συνδέσεις ανάμεσα
σε όλες τις μαθησιακές περιοχές και οι βασικές ικανότητες παραμένουν ίδιες. Φαίνεται ότι τα
προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα δεν διαφέρουν κατά πολύ στην
φιλοσοφία με την εκπαίδευση STE(A)M, αν και δεν αναφέρονται σε αυτούς τους τομείς
άμεσα. Υπάρχει όμως ελευθερία στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και μπορούν να
υλοποιήσουν προγράμματα STE(A)M στο Νηπιαγωγείο.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία μελετά δραστηριότητες και προσεγγίσεις που
αφορούν το πεδίο STE(A)M και το νηπιαγωγείο. Παρουσιάζονται παραδείγματα που έχουν
υλοποιηθεί σε παιδιά νηπιαγωγείου και γίνεται μια προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν.
Επιπλέον, έχοντας θεμελιώσει τη σημαντικότητα του πεδίου STE(A)M για την προσχολική
ηλικία, εξετάζεται η δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης τέτοιων προσεγγίσεων στην ελληνική
εκπαίδευση. Έτσι η εργασία αποπειράται να ανοίξει τη σχετική συζήτηση για την
αναγκαιότητα σχεδιασμού εξειδικευμένων αναλυτικών προγραμμάτων ή ενδεχόμενα την
τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Παραδείγματα STE(A)M στο Νηπιαγωγείο
Οι Christenson & James (2015) παρουσιάζουν το πώς η περιοχή του οικοδομικού υλικού στο
νηπιαγωγείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων STEM.
Υποστηρίζεται ότι η καλά σχεδιασμένη και προσβάσιμη περιοχή του οικοδομικού υλικού
στο νηπιαγωγείο μπορεί να υποστηρίξει σχεδιασμένες μαθησιακές εμπειρίες για τα παιδιά,
ιδιαίτερα στον τομέα της μηχανικής. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διατηρούν όλα τα
χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των παιδιών σε αυτή την περιοχή, καθώς ενσωματώνουν
προσεγγίσεις STEM, με αναπτυξιακά κατάλληλη προσέγγιση και εστίαση στη διαδικασία
του Σχεδιασμού. Στο ίδιο άρθρο γίνεται προσέγγιση κυρίως της Μηχανικής (Engineering)
και της διαδικασίας Σχεδιασμού (engineering design process). Ειδικότερα, στην περιοχή του
οικοδομικού υλικού: α) τα παιδιά μαθαίνουν πώς να προσδιορίζουν ένα πρόβλημα, β) να
αναζητούν λύσεις, γ) να κατασκευάζουν και να δοκιμάζουν πρωτότυπα, και δ) να
μοιράζονται τα αποτελέσματα με τους φίλους τους και την οικογένειά τους.
Η έρευνα των Pantoya et al. (2015) εστιάζει στην Μηχανική στο νηπιαγωγείο και εξετάζει
την λογοτεχνία που υπάρχει για την ανάπτυξη της Μηχανικής στην προσχολική και
πρωτοσχολική ηλικία. Τονίζεται η έλλειψη σε κατάλληλα βιβλία-παραμύθια για αυτόν τον
τομέα και την ηλικία, ενώ προτείνεται και αξιοποιείται ένα βιβλίο κατάλληλο για τα παιδιά,
εστιάζοντας στη διαδικασία του Σχεδιασμού, το Ελέφαντες Μηχανικοί (Engineering
Elephants) που φαίνεται στο Σχήμα 1. Το βιβλίο αυτό βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε μια
πρώτη επαφή με τη Μηχανική, μέσα από ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με το τι κάνει ένας
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μηχανικός. Τα παιδιά σε αυτή την έρευνα κλήθηκαν επίσης να δημιουργήσουν ένα σχέδιο
για κάτι που θα σχεδίαζαν και θα ανέπτυσσαν αν ήταν οι ίδιοι μηχανικοί, σε σχετικό
«φύλλο του Μηχανικού» που προσέφερε το βιβλίο. Η έρευνα στόχευε στην εισαγωγή των
παιδιών στην ιδέα ότι οι μηχανικοί σχεδιάζουν τεχνολογίες και χρησιμοποιούν τις
επιστήμες και τα μαθηματικά για να το πετύχουν, καθώς και να ενισχύσει την
δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από τη φαντασία τους για πράγματα που θα
μπορούσαν να φτιάξουν. Τέλος, τα παιδιά που συμμετείχαν σε δραστηριότητα με το
συγκεκριμένο βιβλίο (δυνατή ανάγνωση) φαίνεται να ανέπτυξαν μια ταυτότητα της
μηχανικής και κατανόησαν ότι οι μηχανικοί σχεδιάζουν τεχνολογίες. Η συντριπτική
πλειοψηφία, επίσης, μπορούσε να μπει στην θέση ενός μηχανικού και να σχεδιάσει ένα
τεχνολογικό μέσο, και ένα μεγάλο μέρος των παιδιών έκαναν σχέδια σε άμεση συσχέτιση με
θέματα που κάλυπτε το βιβλίο. Αντίθετα, τα παιδιά που δεν συμμετείχαν σε αντίστοιχη
δραστηριότητα δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το έργο ενός μηχανικού, ούτε να
αναπτύξουν ιδέες σχετικά με την μηχανική γενικότερα.

Σχήμα 1. Το βιβλίο Ελέφαντες Μηχανικοί (Engineering Elephants)
Οι Torres-Crespo et al. (2014) περιγράφουν την δημιουργία STEM Summer Camp για
παιδιά νηπιακής ηλικίας με έμφαση στις δεξιότητες πάνω στη μηχανική, καθώς και τα
μαθηματικά. Σε αυτή την κατασκήνωση τα παιδιά είχαν την ευκαιρία: α) να
χρησιμοποιήσουν το οικοδομικό υλικό στο ελεύθερο παιχνίδι τους, β) να εμπλακούν σε
δραστηριότητες STEM, γ) να κληθούν να λύσουν διάφορα προβλήματα, δ) να έρθουν σε
επαφή με ιστορίες τόσο σε βιβλία όσο και σε ταμπλέτα (technology & language arts), και ε)
να δημιουργήσουν διάφορες κατασκευές (ηλεκτρικά κυκλώματα κ.α.).
Μια σειρά εργασιών εστιάζουν στη ρομποτική και την μηχανική, προτείνοντας ένα
ρομποτικό σετ για παιδιά μικρής ηλικίας (Bers et al., 2013; Sullian et al., 2015; Sullivan et al.,
2015; Sullivan & Bers, 2016). Προτείνεται η αξιοποίηση του ρομπότ KIBO (Σχήμα 2), καθώς
παρατηρήθηκε έλλειψη σε εργαλεία για μηχανική και προγραμματισμό στις μικρές ηλικίες.
Το KIBO σετ αποτελείται από το υλικό (hardware - robot) και λογισμικό (software - tangible
programming blocks). Το συγκεκριμένο ρομπότ δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά ηλικίας 5-7
να εμπλακούν ενεργά σε ρομποτικές δραστηριότητες. Διαθέτει 2 μοτέρ, 1 αισθητήρα ήχου, 1
αισθητήρα απόστασης, 1 αισθητήρα φωτός, 1 λαμπάκι και 1 υποδοχή usb. Τα παιδιά
μπορούν να επεμβαίνουν στην δομή του ρομπότ αλλά και στον προγραμματισμό του.
Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένα μικρό αναλυτικό πρόγραμμα για παιδιά νηπιαγωγείου, όπου
προωθεί την εξοικείωση με το KIBO, τους αισθητήρες του και τον προγραμματισμό του.
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Σχήμα 2. Το ρομπότ KIBO και τα τουβλάκια προγραμματισμού του
Στο άρθρο των Elkin et al. (2014) περιγράφεται η υλοποίηση ενός αναλυτικού
προγράμματος ρομποτικής σε Μοντεσοριανό νηπιαγωγείο. Οι ερευνητές σε συνεργασία με
τη νηπιαγωγό χρησιμοποίησαν τα Lego WeDo και το προγραμματιστικό περιβάλλον
LabVIEW, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα 6 μαθημάτων με τίτλο «Η παιδική χαρά:
Διευκολύνοντας μια πολύπλευρη διαδικασία σχεδιασμού μέσω της Ρομποτικής και του
Προγραμματισμού». Εστίασαν κυρίως στην μηχανική και τη ρομποτική, αλλά η
νηπιαγωγός προσπάθησε να εμπλέξει τις τέχνες και τα μαθηματικά. Τα σημεία στα οποία
δόθηκε η μεγαλύτερη έμφαση ήταν: α) τη διαδικασία μηχανικού, β) τα μέρη του ρομπότ, γ)
ο προγραμματισμός, και δ) οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στις απλές μηχανές. Η
νηπιαγωγός συνδύασε το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα με την Αρχαία Ελλάδα και
υλοποίησε ένα αναλυτικό πρόγραμμα που αναπτυσσόταν στους εξής τομείς: α) Η
διαδικασία Σχεδιασμού (τα παιδιά επισκέπτονται μια παιδική χαρά, φτιάχνουν μη
ρομποτικές κατασκευές και τέλος συζητούν για την επιτυχία ή την αποτυχία του
μαθήματος), β) «Τι είναι ένα ρομπότ;» (συζήτηση για το τι είναι ένα ρομπότ, κατασκευή
ρομπότ με WeDo, εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον του WeDo), γ) «Τι είναι ένα
πρόγραμμα;» (παιχνίδι με τις εικόνες προγραμματισμού, δημιουργία και προγραμματισμός
μια ρομποτικής τραμπάλας, ελεύθερο παιχνίδι με τα ρομποτικά εξαρτήματα), δ) «Τι είναι οι
επαναλήψεις;» (εκμάθηση ενός τραγουδιού, εκμάθηση επαναλήψεων για κινήσεις της
ρομποτικής τραμπάλας, συζήτηση για την έκβαση της δραστηριότητας), ε) «Τι είναι οι
αισθητήρες» (καθοδηγούμενη δραστηριότητα για συζήτηση σχετικά με τις πέντε αισθήσεις
των ανθρώπων, πρόσθεση αισθητήρων κίνησης και κλίσης στην ρομποτική τραμπάλα,
δραματοποίηση για τις αισθήσεις των ανθρώπων και των ρομπότ), και στ) Αρχαία
ρομποτική παιδική χαρά (τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες, δημιουργία και
προγραμματισμός της ρομποτικής παιδικής χαράς, παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος
σε γονείς και άλλους).
Οι Bagiati & Evangelou (2016) εξετάζουν την εισαγωγή της μηχανικής στο νηπιαγωγείο
και εντοπίζουν έναν δρόμο για την εισαγωγή της μέσα από το παιχνίδι των παιδιών.
Επισημαίνουν τις συνδέσεις που εντοπίζονται ανάμεσα στο πως μαθαίνουν τα παιδιά και
στους στόχους της μηχανικής στην εκπαίδευση. Ο σκοπός της έρευνας τους ήταν να
εξετάσουν συστηματικά τις αυθόρμητες δραστηριότητες των παιδιών για να εξετάσουν
πιθανές σχέσεις τους με μηχανικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα κατά την ενασχόληση των
παιδιών στο οικοδομικό υλικό. Τέλος, κατέγραψαν μέσα από επιτόπιες παρατηρήσεις το
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ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών με οικοδομικό υλικό, παζλ, Lego κ.α. για να συγκεντρώσουν
τα δεδομένα τους.
Τέλος, οι Schroeder & Kirkorian (2016) χρησιμοποίησαν μέσα απεικόνισης (screen
media), εξετάζοντας την προοπτική τους για να διδαχθούν δεξιότητες STEM σε παιδιά
νηπιακής ηλικίας. Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να εξετάσει το βαθμό στον οποίο η
εξοικείωση και η αλληλεπίδραση επηρεάζει τη μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας
από παιχνίδια STEM. Τα παιδιά έπαιξαν ένα STEM παιχνίδι και είδαν σε βίντεο έναν
ερευνητή να παίζει ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν ταμπλέτες,
ατομικά, για να παίξουν παιχνίδια που είναι βασισμένα σε τηλεοπτικές παιδικές σειρές. Τα
παιχνίδια ήταν δύο ειδών: α) Παιχνίδι ποσοτήτων (σύγκριση ποσοτήτων και μεγεθών), και
β) παιχνίδι «ανάπτυξης» (σειρά βιολογικής ανάπτυξης φυτών ή ζώων).
Παρατηρείται ότι οι προσεγγίσεις STE(A)M που περιγράφηκαν παραπάνω μπορούν να
ταξινομηθούν σε 3 βασικές κατηγορίες: α) αξιοποίηση του υλικού που υπάρχει στο σχολείο
(Torres-Crespo et al., 2014; Christenson & James, 2015, Bagiati & Evangelou, 2016), β)
αξιοποίηση της ρομποτικής και άλλων ΤΠΕ (Bers et al., 2013; Elkin et al., 2014; Sullian et al.,
2015; Sullivan et al., 2015; Schroeder & Kirkorian, 2016; Sullivan & Bers, 2016;), και γ)
Αξιοποίηση της λογοτεχνίας (Pantoya et al., 2015). Επίσης, τα περισσότερα παραδείγματα
εστιάζουν την προσοχή τους στον τομέα της Μηχανικής και ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην
διαδικασία Σχεδιασμού.
Οι προσεγγίσεις STE(A)M που αξιοποιούν υλικό που υπάρχει στο σχολείο (Torres-Crespo
et al., 2014; Christenson & James, 2015, Bagiati & Evangelou, 2016) θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν άμεσα στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Το οικοδομικό υλικό, για παράδειγμα,
είναι μία από τις περιοχές που υπάρχουν στα ελληνικά νηπιαγωγεία και οι προσεγγίσεις
αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή για την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών.
Επίσης, τον τελευταίο καιρό η ρομποτική φαίνεται να αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο
στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρώντας αυξημένο αριθμό επιστημονικών
δημοσιεύσεων αλλά και πανελληνίων διαγωνισμών. Αυτό, καθιστά την ενσωματωση της
ρομποτικής στο νηπιαγωγείο πιο εύκολη. Το παράδειγμα των Elkin et al. (2014) με το σετ
Lego WeDo, το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο στην Ελλάδα, θα μπορούσε να αποτελέσει
πηγή έμπνευσης και για την ελληνική πραγματικότητα. Από την άλλη, το ρομπότ KIBO δεν
φαίνεται να μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στο ελληνικό νηπιαγωγείο καθώς είναι δύσκολο
να προμηθευτεί κανείς το συγκεκριμένο ρομπότ. Τέλος, λογοτεχνία εστιασμένη στην
μηχανική για παιδιά νηπιαγωγείου δεν φαίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα, γεγονός το
οποίο δυσκολεύει την υλοποίηση παραδειγμάτων παρόμοιων με των (Pantoya et al., 2015).

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, φαίνεται η
προσπάθεια εισαγωγής ενός εκπαιδευτικού πλαισίου STE(A)M στο νηπιαγωγείο. Φαίνεται,
ωστόσο, ότι οι περισσότερες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο
της προσχολικής εκπαίδευσης έχοντας προσανατολισμό STE(A)M δίνουν έμφαση κυρίως
στην εισαγωγή της Μηχανικής και της διαδικασίας Σχεδιασμού. Η έρευνα δείχνει ότι όταν ο
εκπαιδευτικός εισάγει την διαδικασία Σχεδιασμού αυξάνεται ο χρόνος συμμετοχής των
παιδιών στις δραστηριότητες, καθώς αυξάνονται οι «μηχανικές» ενέργειες που τα παιδιά
πραγματοποιούν και η πιθανότητα να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα (Wang et al.,
2013).
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Στην Ελλάδα, πολύ πρόσφατα άρχισε να κερδίζει ενδιαφέρον η εκπαίδευση STE(A)M
τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια. Ωστόσο, οι έρευνες κυρίως στο
εξωτερικό, τονίζουν τη σημαντικότητα τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας
να εμπλέκονται σε εκπαίδευση STE(A)M, καθώς υπάρχουν σημαντικά οφέλη και
πλεονεκτήματα για τα παιδιά που παρακολουθούν τέτοιου είδους εκπαίδευση τόσο σε
ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Torres-Crespo et al., 2004; Mantzicopoulos et al.,
2009; NRC, 2010; Stone-MacDonald, 2012; Elkin at al., 2014; Pasnik & Hupert, 2016;
Mission:readiness; 39). Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
STE(A)M και στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Φαίνεται ότι πολλές από τις προσεγγίσεις που
περιγράφηκαν στην παρούσα εργασία εύκολα εφαρμόσιμες στο ελληνικό νηπιαγωγείο.
Ιδιαίτερα τα παραδείγματα που αξιοποιούν το υλικό που βρίσκεται στο νηπιαγωγείο
μπορούν να αποτελέσουν μια αρχή υλοποίησης παρόμοιων προσεγγίσεων και στην Ελλάδα.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της εκπαίδευσης STE(A)M στις μικρές ηλικίες,
καθώς και τα προγράμματα ΔΕΠΠΣ (2003) και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το
Νηπιαγωγείο (2011), φαίνεται ότι μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα STE(A)M στο
Νηπιαγωγείο από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης. Τα σχετικά προγράμματα
του Νηπιαγωγείου αφήνουν κάποια ελευθερία για τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση
τέτοιου είδους προσεγγίσεων. Βέβαια, σημαντικό θα ήταν να διερευνηθεί η ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για να μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα
STE(A)M, αλλά και η διάθεσή τους για κάτι τέτοιο, μέσα από επιμορφωτικές δράσεις.
Η παρούσα εργασία προσπάθησε να κατηγοριοποιήσει κάποια παραδείγματα
δραστηριοτήτων STE(A)M από το εξωτερικό τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και
στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη του στοιχείου
της Τέχνης στις προσεγγίσεις αυτές, αναλογιζόμενοι και την ιδιαίτερη προσοχή που
φαίνεται να έχει πλέον η ψηφιακή αφήγηση, αλλά και προσεγγίσεις όπως αυτές του
Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) (Melliou et al., 2014). Πρόκειται για προσεγγίσεις
που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης και στην αναγνώρισηκατανόηση πολλαπλών οπτικών γωνιών εξέτασης και εναλλακτικών προσεγγίσεων ενός
ζητήματος (Μπράτιτσης, 2015). Αυτά συνάδουν με τη στοχοθεσία της εκπαίδευσης STE(A)M,
αφού η επίλυση προβλημάτων που κατέχει κεντρική θέση σε αυτήν σχετίζεται άμεσα με την
αναγνώριση μοτίβων, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, το σχεδιασμό και εναλλακτικών
λύσεων, κλπ. Παράλληλα, μπορούν ευκολότερα να ενσωματωθούν στο χώρο της
προσχολικής εκπαίδευσης, αφού η αφήγηση και οι σχετιζόμενες προσεγγίσεις κατέχουν ήδη
σημαντική θέση εκεί. ΄
Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την εργασία προς την κατεύθυνση της κατασκευής
ενός στοιχειοθετημένου αναλυτικού προγράμματος με στοχευμένες δραστηριότητες
STE(A)M που να συνδυάζουν τις προτάσεις τις διεθνούς βιβλιογραφίας και τις εμπειρίες
από τις μεμονωμένες προσπάθειες που αναδεικνύονται σιγά σιγά στην ελληνικής
βιβλιογραφία.
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Περίληψη
Παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας που αφορά τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού
προϊόντος με θέμα «Το σχολείο μας». Ο σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές
να αποκτήσουν ικανότητες αξιοποίησης των πολυμέσων για τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού
προϊόντος καλλιεργώντας συγχρόνως ικανότητες οπτικοακουστικού γραμματισμού. Υλοποιήθηκε στο
μάθημα της Πληροφορικής της β’ τάξης του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Η παρατήρηση της διδακτικής πορείας και οι απαντήσεις των μαθητών σε
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης έδειξαν ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για θέματα οπτικοακουστικού
γραμματισμού και επιθυμούν το συνδυασμό της διδασκαλίας των πολυμέσων με την καλλιέργεια του
οπτικοακουστικού γραμματισμού. Επίσης επιθυμούν να δημιουργούν οπτικοακουστικά προϊόντα και
στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας άλλων μαθημάτων. Το διαδικτυακό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο
wevideo που συνδέθηκε με την εφαρμογή υπολογιστικού νέφους google drive διευκόλυνε την από
απόσταση συνεργασία των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία πολυμέσων, οπτικοακουστικός γραμματισμός, wevideo, φωτο-ιστορία,
συνεργατικά εργαλεία

Εισαγωγή
Καθημερινά είμαστε αποδέκτες πολλών οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Τα μέσα (media)
αποτελούν σημαντικό τμήμα της επικοινωνίας μας και είναι πολύ σημαντικό το
εκπαιδευτικό σύστημα να συμβαδίζει με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και να
καλλιεργεί την κριτική στάση των μαθητών απέναντι στο περιεχόμενο των μέσων (Ivanović,
2014). Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός επιτρέπει στα παιδιά να υπερβούν το ρόλο του
απλού θεατή – καταναλωτή της εικόνας αναπτύσσοντας κριτική στάση απέναντι στις εικόνες
και αναλαμβάνοντας ακόμη και το ρόλο του παραγωγού – δημιουργού εικόνας (Γρόσδος,
2009). Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της
εκπαιδευτικής κοινότητας, που επιλέγει να ασχολείται με τα πολυτροπικά κείμενα, το λόγο
της εικόνας και την πρόσληψη του, κ.α. (Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, 2005)
Οι μαθητές μας ζουν σε ένα οπτικοακουστικό και ψηφιακό περιβάλλον και για το λόγο
αυτό δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό κινητοποίησης για τη δημιουργία ενός
οπτικοακουστικού προϊόντος. Η εξέλιξη στο χώρο της Πληροφορικής καθιστά τη
δημιουργία ενός οπτικοακουστικού προϊόντος με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας βίντεο
πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τα σχέδια εργασίας που αξιοποιούν τα
λογισμικά επεξεργασίας βίντεο όλο και πληθαίνουν. Μέσω της διαδικασίας δημιουργίας
ενός οπτικοακουστικού προϊόντος με τη βοήθεια του υπολογιστή οι μαθητές καλλιεργούν
τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες οπτικού γραμματισμού καθώς και δεξιότητες υψηλού

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 759-769, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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επιπέδου που αφορούν την ανάλυση και τη σύνθεση των πληροφοριών που θέλουν να
παρουσιάσουν. Τι θα συμπεριλάβουν και που θα εστιάσουν είναι καθοριστικό στην
δημιουργία ενός τέτοιου προϊόντος (Hoffenburg & Handler, 2001).
Έχει γίνει μεγάλος διάλογος για τους γραμματισμούς γενικότερα καθώς και ειδικότερα
για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και τον πληροφορικό γραμματισμό (Livingstone,
2004). Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό (2011) υιοθετεί τον
εξής ορισμό «Ο όρος πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) περιγράφει την ικανότητα
των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία
επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση,
αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση
προβλημάτων και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης
(knowledge society)». Σύμφωνα με την Ασλανίδου (2003) «Ένας διευρυμένος ορισμός του
οπτικού αλφαβητισμού θα περιελάμβανε τη μελέτη των συμβόλων, των καναλιών της
πληροφόρησης, της επικοινωνίας και τις αντανακλάσεις τους πάνω στην ανθρώπινη
συμπεριφορά.» Το παιδαγωγικό ενδιαφέρον για τους πολυγραμματισμούς αυξάνεται
διαρκώς (Γρόσδος, 2009). Η Unesco (2016) θεωρεί σημαντικό το συνδυασμό του
οπτικοακουστικού γραμματισμού με τον πληροφορικό γραμματισμό. Ο συνδυασμός αυτός
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη β’ τάξη του Γυμνασίου
για το σχολικό έτος 2016 – 2017 (ΥΠΠΕΘ, 2016) στην ενότητα «Δημιουργώ και εκφράζομαι
με πολυμέσα και παρουσιάσεις» οι μαθητές μεταξύ των άλλων καλούνται να εργαστούν με
αρχεία εικόνας και ήχου, να δημιουργήσουν ψηφιακά βίντεο μικρής διάρκειας, κ.α. Επίσης
στην ενότητα «Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου» μεταξύ των άλλων
επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων στο
Διαδίκτυο. Οι ίδιες οδηγίες ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν και να
υλοποιούν σχέδια εργασίας και να αξιοποιούν ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό. Επίσης για
την α’ τάξη του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-17 εισάγονται κάποιοι στόχοι
οπτικοακουστικού γραμματισμού, οι οποίοι για τα επόμενα σχολικά έτη προτείνονται για
τη β’ τάξη. Η ενδεικτική δραστηριότητα Πληροφορικού και Οπτικοακουστικού
Γραμματισμού των παραπάνω οδηγιών επιχειρεί να καλλιεργήσει στους μαθητές κριτική
στάση απέναντι σε μια ταινία π.χ. ένα βίντεο από το YouTube για την ασφαλή και
υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, για τα προσωπικά
δεδομένα, κ.α. Δηλαδή, επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι οποίες θα αναπτύξουν την
κριτική ικανότητα του θεατή με απώτερο στόχο τον οπτικοακουστικό γραμματισμό. Η
διδασκαλία των πολυμέσων μπορεί να καλλιεργήσει στους μαθητές τις τεχνικές δεξιότητες
που θα χρειαστούν για να περάσουν από το ρόλο του θεατή στο ρόλο του δημιουργού ενός
οπτικοακουστικού προϊόντος. Με βάση το σκεπτικό αυτό προτείνεται το παρόν σχέδιο
εργασίας, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει τη διδασκαλία των πολυμέσων στο μάθημα της
Πληροφορικής στη β’ τάξη του Γυμνασίου με την καλλιέργεια του οπτικοακουστικού
γραμματισμού και να ευαισθητοποιήσει σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για το
συνδυασμό της διδασκαλίας των πολυμέσων με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και της
προοπτικής σχεδιασμού διαθεματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αυτό.
Στο προτεινόμενο σχέδιο εργασίας αξιοποιούνται η εφαρμογή υπολογιστικού νέφους
google drive (https://www.google.com/drive/using-drive/) και η διαδικτυακή εφαρμογή
επεξεργασίας βίντεο wevideo (https://www.wevideo.com/ ), η οποία μπορεί να συνδεθεί
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με την πλατφόρμα του google drive. Η εφαρμογή wevideo προσφέρει στο χρήστη δωρεάν
διάρκεια βίντεο 5 λεπτά το μήνα και μνήμη 1 GB. Οι χρήστες της πλατφόρμας google drive
μπορούν να αποθηκεύουν σε αυτή αρχεία και να έχουν σε αυτά διαδικτυακή πρόσβαση
μέσω υπολογιστών, ταμπλετών και έξυπνων τηλεφώνων. Επίσης μπορούν να κάνουν τα
αρχεία τους κοινόχρηστα με άλλα άτομα (https://www.google.com/drive/using-drive/).
Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας παρέχονται και διαδικτυακά εργαλεία, όπως είναι το
λογισμικό επεξεργασίας συνεργατικών εγγράφων google docs. Το λογισμικό wevideo είναι
επίσης μια διαδικτυακή εφαρμογή και η χρήση του είναι εύκολη και δεν απαιτεί
επαγγελματικές γνώσεις (https://www.wevideo.com/).
Το προτεινόμενο σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-17 στη β’ τάξη του
Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο μάθημα της
Πληροφορικής. Το τμήμα στο οποίο υλοποιήθηκε περιλαμβάνει 26 μαθητές και στο μάθημα
της Πληροφορικής διαιρείται σε δύο υποτμήματα 13 ατόμων. Σε κάθε υποτμήμα
σχηματίστηκαν 4 ομάδες, από τις οποίες οι τρεις είχαν τρία άτομα και η μία τέσσερα άτομα.
Στο πρώτο υποτμήμα οι μαθητές δημιούργησαν μόνοι τους τις ομάδες τους. Στο δεύτερο
υποτμήμα οι μαθητές δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν μόνοι τους τις ομάδες τους λόγω
διαφωνιών και οι ομάδες δημιουργήθηκαν με τυχαίο τρόπο. Στο δεύτερο υποτμήμα οι
ομάδες αρχικά χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να συμφωνήσουν στον τρόπο
λειτουργίας τους. Οι συγκεκριμένοι μαθητές στην α΄ τάξη του Γυμνασίου διδάχτηκαν το
μάθημα της Πληροφορικής με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό
Γραμματισμό (2011). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προβλέπει συνεχόμενο δίωρο
στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα τη Πληροφορικής. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα της
προηγούμενης εξοικείωσης των μαθητών με τα συνεργατικά εργαλεία της πλατφόρμας
υπολογιστικού νέφους google drive. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης
εισήχθησαν στο πειραματικό σχολείο με κλήρωση και όχι με εξετάσεις.
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται ο σκοπός, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η
διδακτική πορεία του σχεδίου εργασίας. Ακολουθούν τα αποτελέσματα και τέλος
συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Μεθοδολογία
Ο γενικός σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες
αξιοποίησης των πολυμέσων για τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού προϊόντος
καλλιεργώντας συγχρόνως ικανότητες οπτικοακουστικού γραμματισμού.
Για τη δημιουργία της εργασίας επιλέχτηκε το θέμα «Το σχολείο μου», επειδή οι μαθητές
έχουν πρότερες και οικείες αναπαραστάσεις για το θέμα αυτό. Το οπτικοακουστικό προϊόν
επιλέχτηκε να είναι μια φωτο-ιστορία που θα δημιουργηθεί με φωτογραφίες που θα
βγάλουν οι μαθητές και στη συνέχεια θα εισάγουν στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές αναμένεται να είναι ικανοί να κάνουν τα εξής:
 Να προσδιορίζουν το σκοπό του οπτικοακουστικού προϊόντος τους
 Να προσδιορίζουν το κοινό, στο οποίο απευθύνεται
 Να σχεδιάζουν την πορεία της εργασίας τους πριν από την επεξεργασία στον
υπολογιστή
 Να χρησιμοποιούν συνεργατικά έγγραφα
 Να λαμβάνουν τις φωτογραφίες της φωτο-ιστορίας τους
 Να δικαιολογούν την οπτική γωνία λήψης των φωτογραφιών τους
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Να χρησιμοποιούν διαδικτυακό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο
Να εισάγουν τις φωτογραφίες στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο
Να αντιληφθούν την σημασία του μοντάζ
Να κάνουν το μοντάζ των φωτογραφιών τους
Να βρίσκουν μουσική με ελεύθερα δικαιώματα χρήσης
Να εισάγουν τη μουσική της επιλογής τους στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο
Να εισάγουν λεζάντες και εφέ με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας βίντεο
Να αναλύουν την γλώσσα, να κατηγοριοποιούν, να περιγράφουν και να διακρίνουν
τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται το νόημα μέσα από το συνδυασμό εικόνων, ήχων
και λέξεων.
Σε επίπεδο στάσεων οι μαθητές αναμένεται να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε
οπτικοακουστικά προϊόντα, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων
και να εθιστούν στην ομαδική εργασία.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός.
Οι μαθητές έχουν ξαναχρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του google drive και τα
συνεργατικά έγγραφα google docs.
Ακολουθεί η προτεινόμενη διδακτική πορεία:
1η διδακτική ώρα
Διαμορφώνονται ομάδες 3 – 4 ατόμων. Κάθε ομάδα καλείται να προσδιορίσει το σκοπό
της φωτο-ιστορίας που θα δημιουργήσει και το κοινό, στο οποίο απευθύνεται. Δημιουργεί
ένα φάκελο στο google drive, στον οποίο αποθηκεύει τα αρχεία της. Ο φάκελος είναι
κοινόχρηστος με όλα τα μέλη της ομάδας και τον εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια δημιουργεί
ένα έγγραφο των google docs, στο οποίο γράφει τον τίτλο που θα δώσει στη φωτο-ιστορία
της και τα ονοματεπώνυμα των δημιουργών της. Επίσης καταγράφει το σκοπό της εργασίας
και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Τέλος, κάθε ομάδα σχεδιάζει και καταγράφει την
πορεία της εργασίας της πριν από την επεξεργασία στον υπολογιστή.
Ανάθεση εργασίας: Οι μαθητές καλούνται να βγάλουν δέκα φωτογραφίες του σχολείου
τους και να τις «ανεβάσουν» στον κοινόχρηστο φάκελο της ομάδας τους στο google drive.
2η διδακτική ώρα
Ο εκπαιδευτικός κάνει επίδειξη της χρήσης του διαδικτυακού λογισμικού επεξεργασίας
βίντεο wevideo. Συγκεκριμένα, δείχνει πώς μπορεί το wevideo να συνδεθεί στο google drive
και πώς οι μαθητές μπορούν να «ανεβάσουν» τις φωτογραφίες τους στο wevideo και να
ξεκινήσουν τη δημιουργία της φωτο-ιστορίας τους.
3η διδακτική ώρα
Ο εκπαιδευτικός κάνει σύντομη εισήγηση εμπλουτισμένη με ερωταποκρίσεις για το
μοντάζ και τα είδη του. Οι μαθητές καλούνται να εισάγουν τις φωτογραφίες τους στη φωτοιστορία που ξεκίνησαν κάνοντας το μοντάζ που επιθυμούν. Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται
στο ρόλο του ήχου και στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των μουσικών κομματιών.
Καλεί τους μαθητές να βρουν μουσικά κομμάτια με ελεύθερα δικαιώματα χρήσης για τη
φωτο-ιστορία τους.
4η διδακτική ώρα
Ο εκπαιδευτικός δείχνει την εισαγωγή εφέ και λεζάντας και οι μαθητές καλούνται να τα
χρησιμοποιήσουν, όπου κρίνουν ότι ενδείκνυται.
5η διδακτική ώρα
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Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη φωτο-ιστορία της. Οι υπόλοιποι μαθητές καλούνται σε μια
φόρμα να δηλώσουν ποιος πιστεύουν ότι είναι ο σκοπός της εργασίας της συγκεκριμένης
ομάδας και σε ποιον απευθύνεται. Ακολουθεί συζήτηση.
6η διδακτική ώρα
Γίνεται συζήτηση αναστοχασμού για τη σημασία του σχεδιασμού του οπτικοακουστικού
προϊόντος, του ρόλου της λήψης των φωτογραφιών, του μοντάζ και του μιξάζ για την
επίτευξη του σκοπού που τέθηκε. Κάθε ομάδα δικαιολογεί την επιλογή της οπτικής γωνίας
λήψης των φωτογραφιών της και του μοντάζ της.
Αξιοποιείται Φύλλο Εργαστηριακής Δραστηριότητας, που περιέχει τα βήματα του
σχεδίου εργασίας. Η αξιολόγηση των προϊόντων γίνεται βάσει ρουμπρίκας με τους εξής
άξονες - κριτήρια: Προσδιορισμός σκοπού – κοινού και σχεδιασμός της εργασίας πριν την
υλοποίηση στον υπολογιστή, ποιότητα φωτογραφιών, χρήση εφέ, χρήση λεζάντας, ήχος
(χρήση, πνευματικά δικαιώματα), σχέση βίντεο με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ομαδική
εργασία, τήρηση χρονοδιαγράμματος.
Στην αξιολόγηση των μαθητών πέρα από την αξιολόγηση του τελικού παραδοτέου της
ομάδας, λαμβάνεται υπόψη η προσωπική συμβολή στην ομαδική εργασία καθώς και η
συμμετοχή του μαθητή στις διαδικασίες της ολομέλειας της τάξης. Σημειώνεται ότι οι
μαθητές καλούνται στο έγγραφο τους να καταγράψουν τους ρόλους τους στην ομάδα και
να δώσουν σχετικές εξηγήσεις μετά την παρουσίαση της εργασίας τους. Επίσης κατά την όλη
πορεία του σχεδίου εργασίας ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη λειτουργία των ομάδων στο
μάθημα, αλλά και μέσω των διαδικτυακών εργαλείων.

Αποτελέσματα
Το σχέδιο εργασίας κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών και είχαν ενεργό συμμετοχή.
Ζητήσαμε από τους μαθητές να μην αποκαλύψουν στους συμμαθητές τους το σκοπό του
βίντεο που θα δημιουργήσουν και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αυτό έδωσε έναν
παιγνιώδη χαρακτήρα στη διαδικασία. Όλες οι ομάδες κατέγραψαν το σκοπό και το κοινό
της εργασίας που θα δημιουργούσαν. Επίσης κατέγραψαν επιγραμματικά τη διαδικασία
που σκόπευαν να ακολουθήσουν. Όλες οι ομάδες επέλεξαν να προβάλουν θετικές πλευρές
του σχολείου και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτότητά του και την ιδιαίτερη
φυσιογνωμία του.
Οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη λήψη των φωτογραφιών. Μερικές
ομάδες θέλησαν να εισχωρήσουν στα «άδυτα» του σχολείου αναζητώντας χώρους, που δεν
είναι σε κοινή θέα π.χ. το βεστιάριο. Έτσι διερεύνησαν και ανακάλυψαν πτυχές του
σχολείου τους που με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας δεν είχαν ανακαλύψει. Επίσης
χρειάστηκε να προγραμματίσουν καλά το χρόνο τους, ώστε να βρίσκουν τους χώρους που
θέλουν κενούς. Αποφεύχθηκε η απεικόνιση προσώπων στις φωτογραφίες για να μην
προκύψουν θέματα αδειών. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αντιλήφθηκαν τα όρια των
προσωπικών δεδομένων. Κάποιες ομάδες θέλησαν να χρησιμοποιήσουν λίγο περισσότερες
από δέκα φωτογραφίες. Τους επιτράπηκαν μικρές αποκλίσεις. Μερικές ομάδες ζήτησαν να
χρησιμοποιήσουν μια πανοραμική φωτογραφία του σχολείου που βρήκαν στο Διαδίκτυο
και τους επιτράπηκε, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφία από τόσο
ψηλά. Μία ομάδα χρησιμοποίησε εκτός από τις δικές της φωτογραφίες και παλιές
φωτογραφίες του σχολείου που βρήκε στο Διαδίκτυο. Αυτό συνέβη γιατί η συγκεκριμένη
ομάδα θέλησε να δείξει την πορεία του σχολείου στο χρόνο. Μερικές ομάδες επιχείρησαν να

764

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

βγάλουν φωτογραφίες υποκειμενικής λήψης και να δώσουν προοπτική στο χώρο. Όταν
ρωτήθηκαν αν έχουν ειδικές γνώσεις φωτογραφίας, απάντησαν αρνητικά.
Οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα με το ανέβασμα των φωτογραφιών
στο google drive και την εισαγωγή τους στο wevideo. Γενικά οι μαθητές εξοικειώθηκαν
γρήγορα με τη χρήση του διαδικτυακού λογισμικού επεξεργασίας βίντεο wevideo. Κάποιες
φορές παρουσιάστηκε πρόβλημα με την ταχύτητα του Διαδικτύου, το οποίο προκάλεσε
διδακτικό θόρυβο. Όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν λεζάντες και εφέ. Μερικές ομάδες
έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στη γλωσσική επεξεργασία της λεζάντας.
Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα είδη του μοντάζ για τα οποία
ενημερώθηκαν από την εκπαιδευτικό και συμμετείχαν πολύ ενεργά στις ερωταποκρίσεις. Για
το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων χρειάστηκε να γίνει εποικοδομητικός διάλογος για
να πεισθούν όλοι οι μαθητές ότι πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Οι ομάδες
επέλεξαν κάποιες από τις μουσικές που υπάρχουν στο λογισμικό του wevideo ή κάποια
μουσική που δίνει άδεια ελεύθερης χρήσης.
Μετά την παρουσίαση της κάθε εργασίας οι μαθητές καλούνταν να γράψουν γρήγορα σε
ένα χαρτί ποιος πιστεύουν ότι είναι ο σκοπός και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το
συγκεκριμένο οπτικοακουστικό προϊόν. Σε όλες τις περιπτώσεις βρήκαν το σκοπό, αλλά σε
κάποιες περιπτώσεις υπέθεταν ότι το κοινό ήταν ευρύτερο από αυτό που είχαν επιλέξει οι
δημιουργοί. Διέκριναν έτσι τις ιδιαίτερες αποχρώσεις των λέξεων και των ήχων.
Οι μαθητές κλήθηκαν να εξηγήσουν με ποια κριτήρια επέλεξαν τον τρόπο λήψης των
φωτογραφιών τους. Ζητήσαμε από τους μαθητές που έβγαλαν φωτογραφίες να εξηγήσουν
γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη οπτική γωνία. Αναφέρθηκαν στην προσπάθεια τους να
βγάλουν κάποια πανοραμική φωτογραφία ή να δώσουν στο θεατή την αίσθηση ότι κινείται
μέσα στο χώρο (μια υποκειμενική διάσταση). Ακολούθησε παρουσίαση για τις κατηγορίες
πλάνων με βάση την κλίμακα και τα είδη οπτικής γωνίας και τα μηνύματα που στέλνουν.
Σε ερωτήματα του τύπου «Αν ήθελες να παρουσιάσεις κάτι ως μεγαλειώδες πώς θα το
φωτογράφιζες ή πώς θα το κινηματογραφούσες;», «Αν ήθελες να παρουσιάσεις κάτι ως
ασήμαντο, πώς θα το φωτογράφιζες ή πώς θα το κινηματογραφούσες;» αρκετοί μαθητές
έδωσαν άμεσα πολύ εύστοχες απαντήσεις. Μερικές ομάδες μετά τον αναστοχασμό θέλησαν
να προβούν σε βελτιώσεις του οπτικοακουστικού προϊόντος τους.
Η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε μια παρουσίαση για το μοντάζ και τα είδη του και μια
παρουσίαση για τα πλάνα, τις κατηγορίες πλάνων με βάση την κλίμακα και τα είδη οπτικής
γωνίας λήψης των φωτογραφιών (Ασλανίδου, 2003).
Παρακάτω παρατίθενται ο σκοπός και το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα
οπτικοακουστικά προϊόντα όπως διατυπώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές.
Εργασία 1: «Το βίντεο της ομάδας μας απευθύνεται σε γονείς και μαθητές εκτός αλλά και
εντός σχολείου και τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν το σχολείο μας. Έχει ως σκοπό την
παρουσίαση και προβολή του σχολείου.»
Εργασία 2: «Το βίντεο απευθύνεται στους αποφοίτους του σχολείου. Θα τους ενημερώσουμε
για τις νέες αναβαθμισμένες αίθουσες όπως της πληροφορικής, το εργαστήριο χημείας,
βιολογίας και φυσικής. Το σχολείο μας έχει αλλάξει πολύ από τότε που χτίστηκε. Αυτό το
βίντεο λοιπόν απευθύνεται στους απόφοιτους του σχολείου μας, με στόχο να μπορέσουν να
διακρίνουν την εξέλιξη του σχολείου στο πέρασμα του χρόνου, πάντα προς το καλύτερο.»
Εργασία 3: «Ο στόχος είναι οι μαθητές του σχολείου να μάθουν καλύτερα το εργαστήριο της
Τεχνολογίας και οι μαθητές των άλλων σχολείων να έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν.»

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

765

Εργασία 4: «Το βίντεο προορίζεται για τους γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά
τους στο σχολείο μας. Το βίντεο παρουσιάζει συμμετοχές και επιτυχίες σε διαγωνισμούς και
εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποίησε ή στις οποίες συμμετείχε το σχολείο μας.»
Εργασία 5: «Με την δημιουργία του βίντεο “Το σχολείο μου, το σπίτι μου!”, επιδιώκουμε να
βοηθήσουμε τα καινούρια παιδιά του σχολείου να εξοικειωθούν με το νέο περιβάλλον. Το
βίντεο έχει σκοπό να παρουσιάσει τη γενική λειτουργία και τις εγκαταστάσεις του σχολείου,
καθώς και τις ιδιαιτερότητες του σε σχέση με τα άλλα σχολεία. Το βίντεο απευθύνεται στα
παιδιά, τα οποία είναι καινούρια στο σχολείο μας αλλά και στους γονείς τους.»
Εργασία 6: «Σκοπός μας είναι: Να αναδείξουμε τις αίθουσες-χώρους του σχολείου μας. Πιο
συγκεκριμένα, θα υπενθυμίσουμε στους μαθητές τους ιδιαίτερους χώρους που διαθέτει το
σχολείο, που πιθανότατα να μην γνώριζαν.»
Εργασία 7: «Το βίντεο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης μας και έχει ως
σκοπό να δείξει τη μοναδική αρχιτεκτονική του σχολείου μας μέσα από φωτογραφίες και
ένα βίντεο.»
Εργασία 8: «Η εργασία μας έχει ως στόχο να δείξει μία διαφορετική πλευρά των
“απαρατήρητων” πινάκων του σχολείου μας. Απευθύνεται στους μαθητές. Θέλουμε να
τραβήξουμε φωτογραφίες από τους αγαπημένους μας ζωγραφικούς πίνακες (κυρίως)
παλιών μαθητών του σχολείου με μία παλιά Polaroid κάμερα και να τις συγκρίνουμε με την
αληθινή εικόνα.»
Θελήσαμε να αξιολογήσουμε την όλη διαδικασία και για το λόγο αυτό οι μαθητές
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο
στάλθηκε στους 26 συμμετέχοντες μαθητές και απαντήθηκε από τους 24. Στον πίνακα 1
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων κλειστού τύπου «Ναι – Όχι» και στον
πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων κλειστού τύπου στην
πεντάβαθμη κλίμακα Likert.
Με βάση τον πίνακα 1, 13 μαθητές είχαν δημιουργήσει κάποιο βίντεο πριν το
συγκεκριμένο σχέδιο έρευνας. Οι 6 δήλωσαν ότι το βίντεο αυτό αφορούσε κάποιο μάθημα ή
κάποια σχολική δραστηριότητα (π.χ. anti-bulling, πείραμα Φυσικής). Οι 9 από τους 14
μαθητές χρησιμοποίησαν το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο moviemaker. Κανείς δεν είχε
χρησιμοποιήσει προηγούμενα το διαδικτυακό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο wevideo.
Με βάση τον πίνακα 2 η δημιουργία ενός βίντεο με θέμα το σχολείο τους άρεσε στην
πλειοψηφία των μαθητών σε τουλάχιστον μέτριο βαθμό. Επίσης η πλειοψηφία βρήκε τη
δημιουργία του βίντεο, αλλά και την παρακολούθηση των βίντεο των άλλων ομάδων,
ενδιαφέρουσα σε τουλάχιστον μέτριο βαθμό. Επιπλέον η πλειονότητα των μαθητών βρήκε
ενδιαφέροντα σε τουλάχιστον μέτριο βαθμό αυτά που έμαθε για τα μηνύματα που μπορεί
να στείλει κάποιος μέσω ενός βίντεο. Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών ο βαθμός
δυσκολίας του σχεδίου εργασίας ήταν προσιτός. Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι
ενοχλήθηκε πάρα πολύ όταν η ταχύτητα του Διαδικτύου ήταν χαμηλή.
Με βάση τον πίνακα 1, οι 20 από τους 24 μαθητές θα ήθελαν στις εργασίες κάποιων
μαθημάτων αντί για γραπτό λόγο να δημιουργούν ένα οπτικοακουστικό προϊόν. Σε
σχετικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου εξήγησαν ότι βρίσκουν τον τρόπο αυτό περισσότερο
ενδιαφέρον και ευχάριστο. Στην ερώτηση «Σε ποια μαθήματα θα προτιμούσες στις εργασίες
να δημιουργείς βίντεο αντί για κείμενο ή παρουσίαση;» οι 13 μαθητές δήλωσαν σε όλα τα
μαθήματα που είναι εφικτό και οι 7 μαθητές αναφέρθηκαν ειδικά στα φιλολογικά
μαθήματα.
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Στην ερώτηση «Τι θεωρείς ότι κέρδισες από τη δημιουργία του βίντεο της ομάδας σου;»
δόθηκαν ποικίλες απαντήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην επεξεργασία του βίντεο, τον
καθορισμό του σκοπού και την επιλογή του κοινού ενός βίντεο, την επιλογή του υλικού, τη
συνεργασία, αλλά και τις γνώσεις για το σχολείο. Στην ερώτηση «Αν ξαναέκανες ένα βίντεο,
τι θα πρόσεχες τώρα περισσότερο; Τι θα έκανες διαφορετικά;» δόθηκαν ποικίλες απαντήσεις,
όπως τις φωτογραφίες, τη μουσική, τις λεζάντες, τα εφέ, τα μηνύματα, κ.α. Οι απαντήσεις
αυτές δείχνουν ότι οι μαθητές προβληματίστηκαν πολύ μετά από όλη τη διαδικασία. Στην
ερώτηση «Γιατί επέλεξες να παρουσιάσεις μια θετική πλευρά του σχολείου σου;» κάποιοι
μαθητές απάντησαν ότι θεωρούν ότι αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, κάποιοι άλλοι ότι το
σχολείο έχει πολλά θετικά στοιχεία και αυτό πρέπει να παρουσιάζεται και κάποιοι ότι είναι
προτιμότερο να παρουσιάζεις τα θετικά στοιχεία. Δύο μαθητές ανέφεραν ρητά τον όρο
«διαφήμιση» και ένας ότι ήθελε να το κάνει ελκυστικό.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα των ερωτήσεων κλειστού τύπου «Ναι – Όχι»
Ερώτηση
1. Πριν το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας είχες δημιουργήσει κάποιο
βίντεο;
2. Το βίντεο που δημιούργησες στο παρελθόν αφορούσε κάποιο μάθημα
ή κάποια σχολική δραστηριότητα; (Απάντησε στην ερώτηση μόνο αν
στην ερώτηση 1, απάντησες "Ναι". )
3. Θα ήθελες στις εργασίες κάποιων μαθημάτων αντί για κείμενο ή
παρουσίαση να δημιουργείς βίντεο;

Ναι
13

Όχι
11

6

7

20

4

Πίνακας 2. Αποτελέσματα των ερωτήσεων κλειστού τύπου στην κλίμακα Likert
Ερώτηση

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

1. Πόσο σου άρεσε που δημιούργησες
ένα βίντεο με θέμα το σχολείο σου;
2. Πόσο ενδιαφέρουσα σου φάνηκε η
δημιουργία ενός βίντεο με θέμα το
σχολείο σου;
3. Πόσο ενδιαφέρον σου φάνηκε να
παρακολουθήσεις τα βίντεο των
συμμαθητών σου;
4. Πόσο ενδιαφέροντα σου φάνηκαν
αυτά που έμαθες για τα μηνύματα
που μπορεί να στείλει κάποιος μέσω
ενός βίντεο;
5. Πόσο
δυσκολεύτηκες
στον
προσδιορισμό του στόχου του βίντεο
και
του
κοινού,
στο
οποίο
απευθύνεται;
6. Πόσο δυσκολεύτηκες στη λήψη των
φωτογραφιών;
7. Πόσο δυσκολεύτηκες στην εισαγωγή

1

2

5

8

Πάρα
πολύ
8

1

3

6

9

5

1

3

5

12

3

1

3

7

8

5

9

9

5

1

0

11

6

5

0

2

13

5

3

2

1
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των φωτογραφιών στο βίντεο;
8. Πόσο δυσκολεύτηκες στην εισαγωγή
ήχου στο βίντεο;
9. Πόσο δυσκολεύτηκες να εισάγεις
λεζάντες στο βίντεο; (8 δήλωσαν ότι
δεν ασχολήθηκαν οι ίδιοι με την
εισαγωγή λεζάντας)
10. Πόσο δυσκολεύτηκες να εισάγεις εφέ
στο βίντεο; (6 δήλωσαν ότι δεν
ασχολήθηκαν οι ίδιοι με την
εισαγωγή των εφέ)
11. Πόσο ενοχλήθηκες όταν η ταχύτητα
του Διαδικτύου ήταν χαμηλή;
12. Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για
τα μηνύματα που μπορεί να στείλει
κάποιος μέσω ενός βίντεο;
13. Μετά το συγκεκριμένο σχέδιο
εργασίας, θα προσέχεις περισσότερο
τα μηνύματα των βίντεο που βλέπεις;
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11

7

3

2

1

7

5

2

2

0

7

5

5

1

0

1

0

2

6

15

3

3

9

5

4

2

5

7

7

3

Συμπεράσματα
Με βάση την παρατήρηση της διδακτικής διαδικασίας και τα παραδοτέα των μαθητών, οι
μαθητές μυήθηκαν σε ένα πρώτο στάδιο δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού προϊόντος και
απέκτησαν τις απαραίτητες δεξιότητες για τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας ενός βίντεο
με τη χρήση διαδικτυακού λογισμικού. Καλλιέργησαν τεχνικές δεξιότητες που έχουν σχέση
με τη χρήση, την ανάλυση και τη σύνθεση κάθε οπτικοακουστικού μηνύματος. Σύμφωνα με
τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης και την παρατήρηση
της διαρκούς ενεργούς συμμετοχής των μαθητών ο βαθμός δυσκολίας του σχεδίου εργασίας
κρίθηκε προσιτός. Οι μαθητές κατανόησαν ότι τα μηνύματα που θέλουν να προβάλουν
έχουν σχέση με τον τρόπο που θα προβληθούν καθώς και με το στόχο και το κοινό στο οποίο
απευθύνονται. Επίσης οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πνευματικών
δικαιωμάτων καθώς και στα όρια χρήσης του Διαδικτύου. Αντιλήφθηκαν ότι η
αυτορρύθμιση είναι η πιο ασφαλής χρήση του Διαδικτύου.
Η εμπειρία έδειξε ότι το διαδικτυακό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο wevideo
συνδεδεμένο με την εφαρμογή υπολογιστικού νέφους google drive διευκολύνει την από
απόσταση συνεργασία των μαθητών. Από την άλλη πλευρά, αν η ταχύτητα του Διαδικτύου
είναι χαμηλή, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα διδακτικού θορύβου κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
Τόσο η παρατήρηση κατά τη διδακτική διαδικασία όσο και τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης έδειξαν ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για θέματα
οπτικοακουστικού γραμματισμού και επιθυμούν το συνδυασμό της διδασκαλίας των
πολυμέσων με την καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι οι μαθητές αντιπαραθέτουν τον γραπτό λόγο με την οπτικοακουστικό και
προτείνουν να γίνονται παρόμοιες εργασίες και σε άλλα μαθήματα Θα ήταν παιδαγωγικά
αξιοποιήσιμο να γίνει συνείδηση ότι η εικονιστική αφήγηση είναι και αυτή κείμενο, το
οποίο απαιτεί γνώση της γλώσσας και του κώδικα που χρησιμοποιεί.
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Οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής και τα δεδομένα ενός
μονόωρου μαθήματος θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην έκταση του σχεδίου εργασίας.
Παρότι στο σχέδιο εργασίας διατέθηκαν μόνο έξι διδακτικές ώρες και σε αυτές υπήρξε όπως
προαναφέρθηκε κάποιος διδακτικός θόρυβος λόγω προβλημάτων με την ταχύτητα του
διαδικτυακού λογισμικού, οι μαθητές μυήθηκαν σε ένα βαθμό στο ρόλο του δημιουργού
ενός οπτικοακουστικού προϊόντος. Σε ό,τι αφορά τον οπτικοακουστικό γραμματισμό θα
μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα εξής βασικά παιδαγωγικά οφέλη:
 Οι μαθητές μυήθηκαν σε θέματα οπτικοακουστικού γραμματισμού. Αποτελεί έτσι το
πρώτο βήμα για πιο συνειδητή και αποστασιοποιημένη χρήση της εικόνας.
 Απέκτησαν κάποιες βασικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν το οπτικοακουστικό
μήνυμα, τη φωτογραφία και το μοντάζ.
 Προκλήθηκε το ενδιαφέρον τους και δημιουργήθηκε γόνιμο έδαφος για την
περαιτέρω καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού.
Με περισσότερο διαθέσιμο χρόνο, ο σχεδιασμός του οπτικοακουστικού προϊόντος πριν
την επεξεργασία στον υπολογιστή θα μπορούσε να γίνει πιο συστηματικός με τη χρήση
ειδικών φορμών και τη συγγραφή σεναρίου. Οι μαθητές θα μπορούσαν να εξοικειωθούν
περισσότερο με ένα συγκεκριμένο είδος μοντάζ και τη λήψη φωτογραφιών με συγκεκριμένες
οπτικές γωνίες. Τέτοιου είδους επεκτάσεις θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο
διαθεματικών δραστηριοτήτων. Η παρατήρηση κατά τη διδακτική πορεία του σχεδίου
εργασίας καθώς και οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης
επιβεβαιώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον και τον υψηλό βαθμό κινητοποίησης των μαθητών
για μια διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας που επισημάνθηκε σε παλιότερες εργασίες
(Hoffenburg & Handler, 2001).
Γενικά, η εμπειρία της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας είναι σύμφωνη με την
αναγκαιότητα συνδυασμού του οπτικοακουστικού γραμματισμού με τον πληροφορικό
γραμματισμό που επιτάσσει η σημερινή μας εποχή. Ο συνδυασμός της διδασκαλίας των
πολυμέσων με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό είναι απαραίτητος για τη μύηση των
μαθητών στο ρόλο του δημιουργού ενός οπτικοακουστικού προϊόντος. Η εγκάρσια ένταξη
του οπτικοακουστικού γραμματισμού στα προγράμματα σπουδών όχι μόνο της
Πληροφορικής αλλά και των άλλων μαθημάτων, ώστε σχολείο και τεχνολογία να
συμβαδίζουν αποτελεσματικά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα
φαίνονται επιτακτικές.
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Περίληψη
Η ανάδυση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας έχει καταστήσει εφικτή τη δυνατότητα
εμπλουτισμού των έντυπων βιβλίων με πολυμεσικό υλικό που μπορεί να θεαθεί με τη χρήση σύγχρονων
συσκευών κινητής τεχνολογίας. Παρά τα θετικά ευρήματα για τη μαθησιακή επίδραση των
επαυξημένων βιβλίων, απουσιάζουν σχετικές ερευνητικές προσπάθειες από την ελληνική εκπαίδευση. Η
παρούσα εργασία, υιοθετώντας τη μεθοδολογία της έρευνας που βασίζεται στον σχεδιασμό, στοχεύει
στην παρουσίαση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης της ενότητας κινητής επαυξημένης
πραγματικότητας “MediAR”. Αυτή αξιοποιεί σελίδες του σχολικού βιβλίου για τη Μελέτη
Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης, οι οποίες εμφανίζονται επαυξημένες με ψηφιακό υλικό. Η αξιοποίηση της
ενότητας “MediAR” είναι ενταγμένη σε ένα σενάριο κινητής μάθησης που εμπλέκει τους μαθητές σε
δραστηριότητες κατανάλωσης και παραγωγής «μιντιακών» κειμένων, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες
εγγραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν την ευκολία
χρήσης και εκμάθησης της χρήσης της, καθώς και τη δυνατότητά της να αποτελέσει χρήσιμο μαθησιακό
εργαλείο.
Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένα βιβλία, κινητή μάθηση, ταμπλέτες,
εγγραμματισμός στα Μ.Μ.Ε.

Εισαγωγή
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Ε.Π.) έχει αναγνωριστεί ως αναδυόμενη τεχνολογία και
παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με τη διδασκαλία και τη μάθηση (Sommerauer & Müller,
2014). Η χρήση της απαντάται στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, όπως στη
Γλώσσα (Perry, 2015), στα Μαθηματικά (Lin, Chen, & Chang, 2015), στις Φυσικές επιστήμες
(Akçayır, Akçayır, Pektas, & Ocak, 2016), στην Υπολογιστική επιστήμη (Chao, Lan, Kinshuk,
Chang, & Sung, 2014), στη Μηχανική (Martín-Gutiérrez, Fabiani, Benesova, Meneses, &
Mora, 2015) και στην Τέχνη (Wei, Weng, Liu, & Wang, 2015). Τα ερευνητικά ευρήματα
έχουν δείξει ότι η εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών Ε.Π. επηρεάζει θετικά τις στάσεις
των μαθητών απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία (Cai, Wang, & Chiang, 2014) και ενισχύει
τα μαθησιακά τους κίνητρα (Hsiao, Chang, Lin, & Wang, 2016), επιφέροντας την ενεργή
εμπλοκή τους (Crandall et al., 2015). Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι συντελεί στη
διευκόλυνση της εκμάθησης εννοιών (Chang, Wu, & Hsu, 2013), στην προώθηση της
κατανόησης (Kamarainen et al., 2013), στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων (Lin, Duh, Li,
Wang, & Tsai, 2013) και στη βελτίωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας (Chang, Chang,
Hou, Sung, Chao, & Lee, 2014). Άξια αναφοράς είναι ακόμη η συμβολή της στην προαγωγή
της ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργασίας (Perry, 2015), πειραματισμού (Wang, Duh, Li, Lin, &
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 770-782, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Tsai, 2014), ανώτερης σκέψης (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014),
αναστοχασμού (Chao et al., 2014), χωρικών ικανοτήτων (Lin et al., 2015), καθώς και στην
ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών (Wei et al., 2015).
Η τεχνολογία της Ε.Π. μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία βιβλίων Ε.Π., τα οποία
συνιστούν μία εμπλουτισμένη εκδοχή των έντυπων βιβλίων (Billinghurst, Kato, & Poupyrev,
2001). Οι σελίδες τους επαυξάνονται με δυναμικό περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, κινούμενες
εικόνες, ήχο) δύο ή τριών διαστάσεων. Ο λόγος που η συγκεκριμένη τεχνολογία
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι αφενός διατηρείται η παρουσία
του φυσικού βιβλίου στον χώρο και αφετέρου παρέχεται, ταυτόχρονα, η δυνατότητα
πρόσβασης σε ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό. Ως εκ τούτου, η παιδαγωγική αξιοποίηση
επαυξημένων βιβλίων θα μπορούσε να συνεργήσει στην υπέρβαση περιοριστικών
παραγόντων χρήσης των έντυπων βιβλίων (π.χ. στατικό κείμενο, δυσδιάστατες εικόνες,
απλοϊκές απεικονίσεις, απουσία διάδρασης).
Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη της ενότητας κινητής Ε.Π. “MediAR”, η οποία βασίζεται στο σχολικό βιβλίο της
Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η ενότητα αξιοποιείται στα
πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σεναρίου αγωγής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.),
ώστε να συνεισφέρει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων εγγραμματισμού των μαθητών σε
παραδοσιακά και νέα Μ.Μ.Ε. Στόχοι της εργασίας είναι: α) η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας για τα βιβλία κινητής Ε.Π., και β) η διερεύνηση της ευχρηστίας και της
ευκολίας εκμάθησης της χρήσης της “MediAR”.

Επαυξημένη πραγματικότητα
Η Ε.Π. αποτελεί υποπεδίο της μεικτής πραγματικότητας (Yang & Liao, 2014), η οποία
αναφέρεται στην ενοποίηση των πραγματικών και των εικονικών κόσμων (Kim, Hwang, Zo,
& Lee, 2014). Αν και δεν επικρατεί κοινή παραδοχή για τον ακριβή προσδιορισμό της
έννοιας (Cai, Chiang, & Wang, 2013), οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί εστιάζουν στη
συγχώνευση των ψηφιακών πληροφοριών με τα πραγματικά αντικείμενα (Bacca, Baldiris,
Fabregat, Graf, & Kinshuk, 2014). Ενδεικτικά, η Ε.Π. έχει οριστεί ως «η τεχνολογία που
επιτρέπει την άμεση ή έμμεση θέαση του φυσικού περιβάλλοντος του πραγματικού κόσμου,
τα στοιχεία του οποίου επαυξάνονται από την εισαγωγή δεδομένων που δημιουργούνται
στον υπολογιστή, όπως ήχου ή γραφικών» (Lin & Chang, 2015, σ. 1) και ως «η τεχνολογία
που επιθέτει εικονικά αντικείμενα σε πραγματικές σκηνές, προσθέτοντας τις πληροφορίες
που απουσιάζουν από τον πραγματικό κόσμο» (El Sayed, Zayed, & Sharawy, 2011, σ. 1045).
Η Ε.Π. δημιουργεί ένα νέο είδος πραγματικότητας, στο οποίο παρέχεται μεγαλύτερος
όγκος πληροφοριών συγκριτικά με το αρχικό αυθεντικό περιβάλλον (Jeřábek, Rambousek,
& Wildová, 2015), ενώ οι πληροφορίες απεικονίζονται σαν να αποτελούν μέρος του
περιβάλλοντος (Chao et al., 2014). Κατ’ επέκταση, επιτρέπει στον χρήστη να αποκτήσει
πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα μπορούσε να εντοπίσει ή να αναγνωρίσει άμεσα με
τις αισθήσεις του (Azuma, 1997) και ενισχύει την αντίληψή του για το πραγματικό
περιβάλλον (Majid, Mohammed, & Sulaiman, 2015). Παράλληλα, η διατήρηση του
πραγματικού περιβάλλοντος παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις δράσεις των χρηστών,
διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (Borrero & Márquez, 2012).
Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση των χρηστών με τα εικονικά αντικείμενα μπορεί να γίνει
διαισθητικά (Yang & Liao, 2014), αφού δεν προϋποθέτει συνειδητές νοητικές διεργασίες
(Hornecker & Dünser, 2009).
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Λόγω των εξελιγμένων χαρακτηριστικών και των αναβαθμισμένων δυνατοτήτων τους, οι
σύγχρονες συσκευές κινητής τεχνολογίας, όπως οι ταμπλέτες και τα έξυπνα κινητά
τηλέφωνα (Koutromanos, Sofos, & Avraamidou, 2015), αποτελούν ιδανική πλατφόρμα για
την απεικόνιση της Ε.Π. (Chao et al., 2014), με αποτέλεσμα να παρατηρείται η ολοένα
αυξανόμενη χρήση εφαρμογών κινητής Ε.Π. (Chou & Chanlin, 2014). Η κινητή Ε.Π.
αποτελεί υποσύνολο της Ε.Π. (Barbas, Loureiro, Messias, & Pacheco, 2015) και ορίζεται ως η
Ε.Π. «που δημιουργείται και καθίσταται προσβάσιμη με κινητές συσκευές σε κινητά πλαίσια
χρήσης» (Olsson, Lagerstam, Kärkkäinen, & Väänänen-Vainio-Mattila, 2013, σ. 288).
Σημαντική διεργασία για τη λειτουργία των εφαρμογών της κινητής Ε.Π. αποτελεί η
«αναγνώριση» που επιτρέπει στη συσκευή να «πυροδοτήσει» την εμφάνιση του εικονικού
περιεχομένου (Yuen, Yaoyuneyong, & Johnson, 2012). Ειδικότερα, οι εφαρμογές αυτές
διακρίνονται (Cheng & Tsai, 2013; Dunleavy, 2014): α) στις εφαρμογές που βασίζονται σε
τεχνικές αναγνώρισης της εικόνας (image-based) και β) στις εφαρμογές που βασίζονται
στην αναγνώριση της θέσης (location-based). Τα επαυξημένα βιβλία, στα οποία εστιάζει η
παρούσα εργασία, αποτελούν τυπικό παράδειγμα εφαρμογής της πρώτης κατηγορίας.

Βιβλία κινητής επαυξημένης πραγματικότητας και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μεγάλος αριθμός ερευνών σχετικά με τα επαυξημένα βιβλία έχει δείξει τη θετική επίδρασή
τους στη μάθηση. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί η ενίσχυση των μαθησιακών κινήτρων
και η κινητοποίηση της εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία (Chen, Lee, & Lin, 2016), η
διευκόλυνση της κατανόησης (Ferrer-Torregrosa, Torralba, Jimenez, García, & Barcia, 2015),
η διεύρυνση των γνώσεων και η βελτίωση των επιδόσεων (Küçük, Yılmaz, & Göktaş, 2014),
καθώς και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (Luckin & Fraser, 2011).
Ωστόσο, παρά την ευρεία διάδοση προηγμένων συσκευών κινητής τεχνολογίας, όπως τα
έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες (Bujak, Radu, Catrambone, MacIntyre, Zheng, &
Golubski, 2013), ο αριθμός των μελετών που αναφέρονται σε βιβλία κινητής Ε.Π. για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Οι Tomi & Rambli (2013)
παρουσίασαν τον σχεδιασμό ενός επαυξημένου - με τρισδιάστατους χαρακτήρες, κινούμενες
εικόνες και ηχητική αφήγηση - παραμυθιού, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει την εκμάθηση
των αριθμών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το παραμύθι Ε.Π. ήταν εύχρηστο και ότι τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας ενθουσιάστηκαν από τη χρήση του. Στη διερεύνηση της
ευχρηστίας μίας αντίστοιχης εφαρμογής και της ικανοποίησης του δείγματος αποσκοπούσε,
επίσης, η μελέτη της Corrêa (2014), η οποία ανέπτυξε την εφαρμογή “AGeRA” που
υποστηρίζει την εκμάθηση γεωμετρικών σχημάτων. Σημαντικά ευρήματα της έρευνάς της, η
οποία διεξήχθη με τη συμμετοχή έξι μαθητών ενός δημοτικού σχολείου (με μέσο όρο ηλικίας
12 ετών) και πέντε δασκάλων, ήταν η ικανοποίηση όλων των μαθητών του δείγματος, καθώς
και η δυνατότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας να εκτελέσει τις μαθησιακές
δραστηριότητες δίχως την παρέμβαση του εκπαιδευτή.
Η δυνατότητα της Ε.Π. να βελτιώσει τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα των μαθητών ως
προς την εκτέλεση αναγνωστικών δραστηριοτήτων διαφαίνεται στην έρευνα των Yang,
Hwang, Hung, & Tseng (2013). Στο επαυξημένο σύστημα ανάγνωσης που ανέπτυξαν,
αξιοποιήθηκαν Κωδικοί Άμεσης Απόκρισης (QR codes) για τη σύνδεση έντυπων βιβλίων
Φυσικών επιστημών με συναφές ψηφιακό υλικό και εννοιολογικούς χάρτες. Προκειμένου να
διερευνηθούν η επίδραση του συστήματος στα μαθησιακά επιτεύγματα και στη γνωστική
υπερφόρτωση των μαθητών και η αποδοχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, οι Yang et al.
(2013) διεξήγαγαν ένα πείραμα με 92 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Τα ευρήματά τους
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έδειξαν ότι η προτεινόμενη προσέγγιση ανάγνωσης έντυπων βιβλίων είναι πιο
αποτελεσματική σε σύγκριση με τη συμβατική ανάγνωση βιβλίων. Παράλληλα,
επισημάνθηκαν τα υψηλά επίπεδα αποδοχής του επαυξημένου συστήματος, καθώς
διαπιστώθηκε η ευκολία χρήσης και η χρησιμότητά του και εκδηλώθηκε η πρόθεση των
μαθητών για μελλοντική χρήση του συστήματος.
Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η έρευνα των Cheng & Tsai (2014) στόχευε στην ανάλυση
των μοτίβων συμπεριφοράς που εκδηλώνονται κατά την «από κοινού» ανάγνωση ενός
επαυξημένου βιβλίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς και στον εντοπισμό
συσχετίσεων μεταξύ αυτών. Στα πλαίσια αυτά, αξιοποιήθηκε ένα εικονοβιβλίο Ε.Π. (με
τρισδιάστατα μοντέλα, ηχητική αφήγηση, βίντεο και διαδραστικά πολυμέσα), το οποίο
αναγνώστηκε από 33 ζεύγη παιδιών (5 έως 10 ετών) - γονέων. Η έρευνα έδειξε ότι η
μαθησιακή απόδοση επηρεάζεται θετικά, όταν τα παιδιά ελέγχουν την αναγνωστική
διαδικασία και όταν επικρατούν επικοινωνιακές συμπεριφορές κατά την ανάγνωση, καθώς
τα συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς συσχετίστηκαν με νοητικά επιτεύγματα υψηλού
επιπέδου, όπως η αναλυτική περιγραφή και η ερμηνεία του περιεχομένου του βιβλίου. Ως
επέκταση της ανωτέρω έρευνας, οι Cheng & Tsai (2016) εξέτασαν τις αντιλήψεις των γονέων
για τη μάθηση με τη βοήθεια της Ε.Π., ώστε να αναγνωρίσουν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ
αυτών και των μοτίβων ανάγνωσης. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτέλεσε το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των γονέων θεώρησε το επαυξημένο εικονοβιβλίο ευεργετικό για τη μάθηση και
αναγνώρισε τη συμβολή του στην ενίσχυση των μαθησιακών κινήτρων και στη βαθύτερη
κατανόηση του περιεχομένου.

Εγγραμματισμός στα Μ.Μ.Ε. και «πλαίσιο εγγραμματισμού σε νέα μέσα»
Ως «εγγραμματισμός στα Μ.Μ.Ε.» ή «μιντιακός γραμματισμός» (media literacy) ορίζεται «η
ικανότητα απόκτησης πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας μηνυμάτων
ποικίλων μορφών» (Filiz & Fisun, 2012, σ. 4897; Kurt, 2015, σ. 713). Κατ’ επέκταση, ο
εγγραμματισμός στα Μ.Μ.Ε. αναφέρεται στην ικανότητα ερμηνείας των οπτικοακουστικών
συμβόλων που λαμβάνονται μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των υπολογιστών, των
εφημερίδων, των περιοδικών, των διαφημίσεων κ.λπ., καθώς και στην ικανότητα
κατασκευής προσωπικού νοήματος από αυτά (Ulaş, Epçaçan, & Koçak, 2012). Ειδικότερα, η
έμφαση αποδίδεται σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά στην υιοθέτηση κριτικής στάσης
απέναντι στα μηνύματα των μέσων και στον εφοδιασμό του ατόμου με τις απαιτούμενες
γνώσεις και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να «φιλτράρει» το περιεχόμενο των
μηνυμάτων, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης για τη
δημιουργία νέων μηνυμάτων (Karadeniz & Can, 2015; Kurt, 2015).
Η εξάπλωση του Διαδικτύου και του Ιστού 2.0 οδήγησε τους Chen, Wu, & Wang (2011)
στη διαμόρφωση του «πλαισίου εγγραμματισμού σε νέα μέσα», το οποίο εμπεριέχει: 1) τον
λειτουργικό γραμματισμό που αναφέρεται στη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης στα μέσα
και στην κατανόηση του περιεχομένου τους σε κειμενικό επίπεδο (functional consuming
literacy), 2) τον κριτικό γραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει την ικανότητα άσκησης
κριτικής και σύνθεσης του περιεχομένου των μέσων, των ενσωματωμένων κοινωνικών
νοημάτων και της επίδρασής τους, καθώς και την ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης του
περιεχομένου σε συγκειμενικό και κοινωνικό επίπεδο, με σκοπό την κριτική κατανόηση
(critical consuming literacy), 3) τον λειτουργικό γραμματισμό που σχετίζεται με την
ικανότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη δημιουργία «μιντιακών» μηνυμάτων
(functional prosuming literacy), και 4) τον κριτικό γραμματισμό, ο οποίος εστιάζει στην
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ερμηνεία του πλαισίου του περιεχομένου του μηνύματος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
σε «μιντιακά» περιβάλλοντα (critical prosuming literacy).

Μεθοδολογία
Για την ανάπτυξη της ενότητας Ε.Π. “MediAR” υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της «έρευνας
που βασίζεται στον σχεδιασμό» (DBR: Design-Based Research), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί
από ερευνητές του πεδίου ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών κινητής Ε.Π. (Klopfer &
Squire, 2008; Schmitz, Klemke, Walhout, & Specht, 2015; Sollervall, 2012). Στις ενότητες που
ακολουθούν παρουσιάζονται τα επιμέρους στάδια της επιλεχθείσας μεθοδολογίας.

Αναγνώριση και ανάλυση προβλήματος
Αρχικά πραγματοποιήθηκε μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα
«βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας» (Ιανουάριος 2001 έως Ιούλιος 2016). Η
ανασκόπηση έδειξε την απουσία: α) εμπειρικών μελετών που αναφέρονται στη δημιουργία
βιβλίων κινητής Ε.Π. διαμέσου επαύξησης των έντυπων σχολικών βιβλίων για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και β) βιβλίων κινητής Ε.Π. για την ελληνική εκπαίδευση.
Στο παρόν στάδιο μελετήθηκαν επίσης έρευνες γύρω από τον εγγραμματισμό στα Μ.Μ.Ε.
Διαπιστώθηκε η σημασία του στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας που χαρακτηρίζεται
από αυξημένη ροή πληροφοριών (Karadeniz & Can, 2015), καθώς και η αναγκαιότητα
εφοδιασμού του ατόμου με δεξιότητες κριτικού γραμματισμού στα μέσα που θα του
επιτρέψουν να εμπλακεί στο περιβάλλον των νέων μέσων (Chen et al., 2011). Επιπρόσθετα,
το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν χαρακτηριστεί ως «ευάλωτοι» και «απροστάτευτοι»
αποδέκτες των οπτικών, ακουστικών και γραπτών «μιντιακών» μηνυμάτων (Karaduman,
2013) υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη του εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. αποτελεί μία από τις πιο
σημαντικές δραστηριότητες που καλείται να φέρει εις πέρας το σχολείο (Ivanović, 2014).
Στη συνέχεια, εξετάστηκαν το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα σχολικά εγχειρίδια για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των
μαθητών, καθώς και να προσδιοριστούν η ηλικιακή ομάδα-στόχος και οι απαιτήσεις για την
ανάπτυξη της “MediAR”. Διαπιστώθηκε: α) ότι η αγωγή στα Μ.Μ.Ε. εντοπίζεται στις
τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, καθώς είναι ενταγμένη στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της
Μελέτης Περιβάλλοντος (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2001; 2011), β) ότι, αν και προσφέρεται η δυνατότητα
εξοικείωσης με ποικιλία Μ.Μ.Ε., δεν παρέχονται αρκετές ευκαιρίες στους μαθητές να
αποκτήσουν γνώσεις για το περιβάλλον των νέων ψηφιακών μέσων και να εμπλακούν σε
διαδικασίες κριτικής ανάγνωσης ή παραγωγής «μιντιακών» προϊόντων, και γ) η ανάγκη
εμπλουτισμού των προσφερόμενων μαθησιακών πόρων και ενίσχυσης της υποστήριξης των
μαθητών, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. Βάσει των
ανωτέρω, διαμορφώθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι και αντιστοιχήθηκαν στο πλαίσιο
εγγραμματισμού σε νέα μέσα.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοτύπου
Κατά το τρέχον στάδιο, η υλοποίηση του οποίου διήρκησε από τον Σεπτέμβριο έως και τον
Οκτώβριο του 2016, έγινε η επιλογή των θεωριών μάθησης, των σχεδιαστικών αρχών και
των τεχνολογικών εργαλείων (Schmitz et al., 2015). Ειδικότερα, καθώς αρκετοί ερευνητές
επισημαίνουν ότι οι αρχές του εποικοδομισμού συνάδουν με την αποδοτική χρήση
εφαρμογών Ε.Π. (Wei et al., 2015) και μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική
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σύνδεση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα (Bower et al., 2014), ο σχεδιασμός
βασίστηκε στη θεωρία του εποικοδομισμού, κατά την οποία «το άτομο κατασκευάζει
αποτελεσματικά τη νέα γνώση, όταν εμπλέκεται στη δημιουργία προϊόντων που έχουν
προσωπικό νόημα» (Ho, Nelson, & Müeller-Wittig, 2011, σ. 1084). Επιπλέον, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα συνεργατικά μαθησιακά μοντέλα δύνανται να επιτρέψουν την ανάπτυξη
δεξιοτήτων ανώτερης σκέψης (Liu, Tan, & Chu, 2009) και ότι οι κοινωνικο-εποικοδομιστικές
προσεγγίσεις ενδείκνυνται για τον σχεδιασμό βιβλίων Ε.Π. (Cheng & Tsai, 2013), η
ανάπτυξη της “MediAR” πλαισιώθηκε από τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού.
Επιπροσθέτως, καθώς εξαιτίας της εναλλαγής ανάμεσα στον πραγματικό και στον
ψηφιακό κόσμο που συνιστά εγγενή ιδιότητα της κινητής μάθησης, αυξάνεται το
παρεχόμενο υλικό (Schmitz et al., 2015), υιοθετήθηκαν σχεδιαστικές αρχές από τη γνωστική
θεωρία της πολυμεσικής μάθησης, με απώτερο σκοπό την αποφυγή της νοητικής
υπερφόρτωσης των μαθητών (Chang, Hsu, & Wu, 2014). Αυτές ήταν: η «αρχή της συνοχής»,
«η αρχή των πολυμέσων», η «αρχή της χωρικής και χρονικής συνάφειας» και «η αρχή της
μεταφοράς του ελέγχου της μάθησης στον μαθητή» (Clark & Mayer, 2008). Παράλληλα,
ακολουθήθηκαν αρχές σχεδίασης που προτείνονται για την ανάπτυξη μαθησιακών
περιβαλλόντων Ε.Π. και τον περιορισμό του «φόρτου ενορχήστρωσης» της μάθησης
(Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, & Dillenbourg, 2013), όπως: α) «η αρχή της ενσωμάτωσης»
που εξασφαλίζει την ομαλή εισαγωγή των δραστηριοτήτων στη ροή εργασιών, β) «η αρχή
της ενδυνάμωσης», σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στο επίκεντρο των
αλληλεπιδράσεων, γ) «η αρχή της ευελιξίας» που προβλέπει την παροχή της δυνατότητας
προσαρμογής των δραστηριοτήτων ανάλογα με την εξέλιξη του διδακτικού σεναρίου, και δ)
«η αρχή του μινιμαλισμού», κατά την οποία το περιβάλλον δεν επιφορτίζεται με περιττές
πληροφορίες. Για την επαύξηση του βιβλίου και τη δημιουργία της ενότητας “MediAR”
επιλέχθηκε η χρήση της πλατφόρμας «Layar Creator» (βλ. https://www.layar.com/).

Αξιολόγηση πρωτοτύπου
Η ενότητα κινητής Ε.Π. “MediAR” αξιολογήθηκε από 18 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι μισοί από τους οποίους είχαν μεταπτυχιακές σπουδές στις ΤΠΕ στην
εκπαίδευση. Και οι 18 εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούσαν με στοιχεία Ε.Π. για πρώτη φορά. Η
αξιολόγηση αποτελούνταν από τρεις φάσεις: Στην Α΄ φάση παρουσιάστηκαν στους
συμμετέχοντες ο σκοπός, οι στόχοι, το περιεχόμενο της ενότητας Ε.Π. και το συνοδευτικό
σενάριο μάθησης. Στη Β΄ φάση οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να πλοηγηθούν στην ενότητα
χρησιμοποιώντας ταμπλέτα, ώστε να διαπιστώσουν τυχόν προβλήματα ευχρηστίας. Εν
συνεχεία, συμπλήρωσαν την «Κλίμακα Ευχρηστίας Συστήματος» (SUS: System Usability
Scale) που περιέχει 10 προτάσεις (βλ. Πίνακα 2) 5βαθμης κλίμακας Likert (1=Διαφωνώ
απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα). Αυτές πραγματεύονται ζητήματα σχετικά με την
ευχρηστία (βλ. προτάσεις 1-3, 5-9) και την ευκολία εκμάθησης της χρήσης (βλ. προτάσεις 4,
10) της “MediAR”. Η κλίμακα δημιουργήθηκε από τον Brooke το 1986 και συνοδεύεται από
συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού του συνολικού αποτελέσματος ευχρηστίας (βλ.
Brooke, 2013). Έχει εφαρμοστεί - μεταξύ άλλων - για την αξιολόγηση της ευχρηστίας
βιβλίων Ε.Π. (Lin, Hsieh, Wang, Sie, & Chang, 2011; Martín-Gutiérrez et al., 2015) και
μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα με μικρό μέγεθος δείγματος (n≥12) (Lewis &
Sauro, 2009). Σημειώνεται ότι η εξέταση της αξιοπιστίας της «Κλίμακας Ευχρηστίας» στην
παρούσα έρευνα έδειξε ότι ο δείκτης Cronbach a ήταν 0,740. Στην Γ’ φάση συλλέχθηκαν
δεδομένα διαμέσου συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την αλληλεπίδραση με την
ενότητα. Στα πλαίσια αυτών ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις απόψεις
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τους για την ενδεχόμενη χρησιμότητά της, καθώς και να προτείνουν τυχόν αλλαγές για τη
βελτίωσή της. Η όλη διαδικασία της αξιολόγησης υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Περιγραφή της ενότητας κινητής επαυξημένης πραγματικότητας “MediAR”
Για την ανάπτυξη της ενότητας Ε.Π. “MediAR” επαυξήθηκαν σελίδες από το βιβλίο μαθητή
της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης (βλ. σελ. 136-143, «Οι άνθρωποι επικοινωνούμε και
ενημερωνόμαστε») (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2006). Στις επιλεγμένες σελίδες τοποθετήθηκαν 77,
συνολικά, εικονικά αντικείμενα - κουμπιά που εκτελούν ποικίλες ενέργειες, όπως άνοιγμα
ιστοσελίδων, προβολή εικόνων και βίντεο, μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων, αποστολή
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λήψη εφαρμογών (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1. Στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας της ενότητας “MediAR”
Υποενότητες

Παρεχόμενα εικονικά αντικείμενα - κουμπιά

Εφημερίδες
(σελ. 136-137)

 Εικόνα εφημερίδας: επιτρέπει το άνοιγμα ιστοσελίδας με πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
 “Sliders” εικόνων με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, σε καθένα από τα οποία έχει εισαχθεί
υπερσύνδεση προς την ιστοσελίδα ανάρτησής του.
 “Slider” εικόνων με τίτλους ηλεκτρονικών ειδησεογραφικών άρθρων: σε κάθε εικόνα
έχει προστεθεί υπερσύνδεση προς την ιστοσελίδα ανάρτησης του εκάστοτε άρθρου.

 Εικόνα μεγεθυντικού φακού: επιτρέπει το άνοιγμα ιστοσελίδας με κριτικές βιβλίων.
Βιβλία
 Εικόνες βιβλιοπωλείων με υπερσυνδέσεις προς ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία.
(σελ. 137-138)
 Δημοσκοπήσεις για το ερώτημα «Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος βιβλίων;».
 Εικόνα υδρογείου σφαίρας με ακουστικά: επιτρέπει τη λήψη εφαρμογής για την
ακρόαση ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών.
 Κουμπί με την επιγραφή «Ραδιοφωνικοί σταθμοί», στο οποίο έχει προστεθεί
Ραδιόφωνο
υπερσύνδεση προς ιστοσελίδα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.
(σελ. 139)  Εικόνα-σύμβολο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: επιτρέπει τη συγγραφή και
αποστολή e-mail σε προκαθορισμένη διεύθυνση (ραδιοφωνικού παραγωγού).
 Γραφικά στοιχεία από την πλατφόρμα διαμοιρασμού αρχείων ήχου “SoundCloud”:
επιτρέπουν την ακρόαση ραδιοφωνικών διαφημιστικών σποτ και ανακοινώσεων.
 Βίντεο τηλεοπτικών διαφημίσεων.
 Εικόνα ημερολογίου με την επιγραφή «Ημερολόγιο τηλεοπτικών διαφημίσεων»:
επιτρέπει το άνοιγμα εγγράφου με πίνακες προς συμπλήρωση.
Τηλεόραση  “Slider” εικόνων που αναδεικνύουν θετικές και αρνητικές πτυχές της τηλεόρασης.
(σελ. 140-141)  Βίντεο: 3’ απόσπασμα από την κινηματογραφική ταινία «Το δίκτυο» που αναφέρεται
στον ρόλο και στην επίδραση της τηλεόρασης.
 Εικόνα-σύμβολο κινηματογραφικής ταινίας: επιτρέπει το άνοιγμα εικόνας με γενικές
πληροφορίες για την ταινία «Το δίκτυο».
 Βίντεο του “National Geographic”, όπου επεξηγείται η έννοια του διαδικτύου.
 “Slider” εικόνων με τίτλους ειδησεογραφικών άρθρων που αναφέρονται σε
επιβλαβείς συνέπειες του διαδικτύου και συναφείς εικόνες.
Διαδίκτυο  Εικόνα μεγεθυντικού φακού, όπου έχει προστεθεί υπερσύνδεση προς ιστοσελίδα με
(σελ. 142-143)
πλούσιο πολυμεσικό υλικό για τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου.
 “Slider” εικόνων με διαφημίσεις, οι οποίες αντανακλούν στερεότυπες αντιλήψεις για
άτομα διαφορετικών κοινωνικών και πολιτιστικών ομάδων.
 Μουσικά βίντεο Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Πέραν των ανωτέρω εικονικών αντικειμένων (βλ. Πίνακα 1), σε όλες τις υποενότητες
έχουν τοποθετηθεί εικόνες με ερωτήσεις σκαλωσιάς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την
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αποκωδικοποίηση «μιντιακών» προϊόντων και προτείνονται από ερευνητές του πεδίου της
«μιντιακής» εκπαίδευσης (Hobbs, 1997; Karaduman, 2013). Ακόμη, οι σελίδες του βιβλίου
έχουν επαυξηθεί με εννέα φακέλους «αποστολών», με την επιλογή των οποίων
προβάλλονται εικόνες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο με το “Google Drive”. Τέλος, σε
όλες τις υποενότητες απαντώνται εικόνες υποστηρικτικών εργαλείων (π.χ. εργαλείο
καταγραφής σημειώσεων, συγγραφής άρθρων, επεξεργασίας εικόνας, δημιουργίας
βίντεο/αφίσας/συννεφολέξεων/λογοτύπου κ.λπ.). Τα συγκεκριμένα κουμπιά επιτρέπουν
την εγκατάσταση επιλεγμένων εφαρμογών σε συσκευές λειτουργικού συστήματος Android
και iOS, ώστε να υποστηρίξουν την εκτέλεση των μαθητικών αποστολών.

Σενάριο μάθησης
Η αξιοποίηση της ενότητας “MediAR” είναι ενταγμένη σε ένα σενάριο κινητής μάθησης που
αποτελείται από πέντε υποενότητες (βλ. Πίνακα 1) και περιλαμβάνει 14 δραστηριότητες, οι
οποίες πραγματεύονται ζητήματα γύρω από τη λειτουργία των Μ.Μ.Ε., ώστε να επιτρέψουν
την απόκτηση πληροφοριακής, διαδικτυακής, ψηφιακής, ειδησεογραφικής, τηλεοπτικής,
κινηματογραφικής και διαφημιστικής παιδείας (Unesco, 2011). Ειδικότερα, σε κάθε
υποενότητα προσφέρονται δραστηριότητες κειμενικής ανάλυσης και κριτικής ανάγνωσης
«μιντιακών» κειμένων (π.χ. πρωτοσέλιδων εφημερίδων, ραδιοφωνικών μηνυμάτων,
διαφημίσεων, μουσικών βίντεο κλιπ κ.λπ.), οι οποίες εμπλέκουν τους μαθητές - μεταξύ
άλλων - σε διαδικασίες αναγνώρισης του κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου δημιουργίας των
πληροφοριών, ερμηνείας των προβαλλόμενων αξιών, αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων
και άσκησης κριτικής. Επιπρόσθετα, κάθε υποενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες
συνεργατικής παραγωγής αντίστοιχων «μιντιακών» κειμένων («αποστολές»), στα πλαίσια
των οποίων υιοθετούνται μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις (διερευνητικές
μέθοδοι, σχέδια εργασίας, επίλυση προβλημάτων, προσομοίωση). Η εκτέλεσή τους
προϋποθέτει την ανάληψη ευρείας ποικιλίας ρόλων από τους μαθητές (π.χ. δημοσιογράφοι,
διαφημιστικοί πράκτορες, ντετέκτιβ, σκηνοθέτες, ερευνητές, επιστήμονες της πληροφορικής,
κ.λπ.), την επικοινωνία τους μέσω «φόρουμ συζήτησης» και τη δημοσίευση των τελικών
προϊόντων σε ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό. Για την εφαρμογή
του σεναρίου στη σχολική τάξη έχουν δημιουργηθεί φύλλα εργασίας, μέσω των οποίων
παρέχεται στους μαθητές η απαιτούμενη καθοδηγητική υποστήριξη.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης του πρωτοτύπου
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης των δεδομένων που
συλλέχθηκαν αξιοποιώντας την «Κλίμακα Ευχρηστίας Συστήματος».
Πίνακας 2. Μέσος όρος (Μ.Ο.) και Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) για τις προτάσεις της
Κλίμακας Ευχρηστίας της ενότητας “MediAR”
Προτάσεις
1. Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιώ την ενότητα Ε.Π. “MediAR” συχνά.
2. Βρήκα την ενότητα Ε.Π. “MediAR” πολύπλοκη χωρίς λόγο.*
3. Νομίζω ότι η ενότητα Ε.Π. “MediAR” είναι εύκολη στη χρήση.
4. Νομίζω ότι θα χρειαζόμουν τη βοήθεια τεχνικού προσωπικού για να
χρησιμοποιήσω την ενότητα Ε.Π. “MediAR”.*
5. Βρήκα τις διάφορες λειτουργίες της ενότητας Ε.Π. “MediAR” καλά
ενσωματωμένες.

M.O.
4,72
1,61
4,61

T.A.
0,461
0,608
0,608

1,61

0,916

4,33

0,485
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6. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ασυνέπεια εντός της ενότητας Ε.Π. “MediAR”.*
1,11
0,323
7. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν να χρησιμοποιούν την
ενότητα Ε.Π. “MediAR” πολύ γρήγορα.
4,22
0,647
8. Βρήκα την ενότητα Ε.Π. “MediAR” πολύ δύσχρηστη.*
1,17
0,383
9. Αισθάνθηκα πολύ σίγουρος/η, καθώς χρησιμοποιούσα την ενότητα Ε.Π.
“MediAR”.
4,28
0,575
10. Χρειάζεται να μάθω πολλά πράγματα, πριν χρησιμοποιήσω την ενότητα Ε.Π.
“MediAR”.*
1,89
1,231
Σημείωση: * Η κατεύθυνση βαθμολόγησης της κλίμακας αυτών των προτάσεων είναι αντίστροφη από τις υπόλοιπες.

Όπως φαίνεται από τους μέσους όρους των προτάσεων 1 έως 3 και 5 έως 9, οι
εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα θεώρησαν την ενότητα Ε.Π.
“MediAR” ιδιαιτέρως εύχρηστη. Ο πολύ υψηλός μέσος όρος (Μ.Ο.=4,72) της πρότασης 1
δείχνει την επιθυμία του δείγματος για επαναλαμβανόμενη χρήση της. Η ευκολία
εκμάθησης της χρήσης της ενότητας Ε.Π. “MediAR” αξιολογήθηκε εξίσου θετικά, όπως
προκύπτει από τους μέσους όρους των προτάσεων 4 και 10.
Επιπρόσθετα, το συνολικό αποτέλεσμα ευχρηστίας της ενότητας Ε.Π. “MediAR” (βλ. τις
οδηγίες υπολογισμού στο Brooke, 2013, σ. 35) ήταν 86,92%, γεγονός που φανερώνει ότι η
ευκολία χρήσης και εκμάθησης της χρήσης της είναι άριστη. Τα ανωτέρω ευρήματα
ενισχύθηκαν από την προφορική ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς,
μέσω της οποίας διαπιστώθηκαν οι θετικές τους στάσεις απέναντι στην ένταξη της ενότητας
“MediAR” στη διδασκαλία και η ικανοποίησή τους από την αλληλεπίδραση με τις
επαυξημένες σελίδες. Επιπλέον επισημάνθηκαν η χρησιμότητα της “MediAR”, η
δυνατότητά της να παρωθήσει τη μάθηση, καθώς και η ελκυστικότητα του παρεχόμενου
ψηφιακού υλικού.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στα βιβλία Ε.Π., τα οποία συγκεράζουν τα
πλεονεκτήματα του έντυπου βιβλίου με τις προσφερόμενες δυνατότητες των ψηφιακών
μαθησιακών πόρων. Τα θετικά ερευνητικά ευρήματα γύρω από την εκπαιδευτική
αξιοποίηση επαυξημένων βιβλίων, ο περιορισμένος αριθμός βιβλίων κινητής Ε.Π. για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η απουσία σχετικών μελετών από την ελληνική
ερευνητική κοινότητα, αποτέλεσαν εναύσματα για τον μεθοδολογικό σχεδιασμό και την
ανάπτυξη της ενότητας κινητής Ε.Π. “MediAR”. Σε αυτήν επιλεγμένες σελίδες του σχολικού
βιβλίου για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης επαυξάνονται με πολυμεσικό υλικό. H
“MediAR” συνοδεύεται από ένα σενάριο κινητής μάθησης που αναπτύχθηκε για να
υποστηρίξει τους μαθητές στην κατάκτηση δεξιοτήτων εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε., χρήσης
των ΤΠΕ, διερεύνησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αυτορρύθμισης, κριτικής, αναλυτικής
και δημιουργικής σκέψης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ενότητας Ε.Π. “MediAR”
έδειξαν τον υψηλό βαθμό ευχρηστίας της, τη λειτουργικότητά της, καθώς και τη
χρησιμότητά της ως μαθησιακό εργαλείο.
Η ενότητα Ε.Π. “MediAR” αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες σχεδιασμού και
ανάπτυξης κινητής Ε.Π. για σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιτρέπεται η χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας κατά τη
διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό την εποπτεία και
επίβλεψη του εκπαιδευτικού (βλ. Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και
Δ/βμιας Εκπαίδευσης, 25-08-2016, Αρ. Πρωτ. 137003/Δ1), οι μελλοντικές έρευνες θα
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μπορούσαν να αξιοποιήσουν την “MediAR” σε πραγματικές μαθησιακές συνθήκες και να
διερευνήσουν τόσο την επίδραση της χρήσης της στα κίνητρα και στις στάσεις των μαθητών
απέναντι στη μάθηση όσο και την αποτελεσματικότητά της ως προς την ανάπτυξη των
μορφών εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να εξετάσουν τους
παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή και εφαρμογή βιβλίων Ε.Π. στη μαθησιακή
διαδικασία. Προηγούμενες έρευνες για την Ε.Π. έχουν δείξει ότι η χρήση της στην τάξη
ενδέχεται να εγείρει είτε ζητήματα απόρριψης της τεχνολογίας εξαιτίας χρονικών και
τεχνολογικών περιορισμών είτε προκλήσεις που σχετίζονται με την αναγκαιότητα
κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση εφαρμογών κινητής
Ε.Π. (Delello, 2014).
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Περίληψη
Ο ιστότοπος Multimedia and Image Processing Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα
ηλεκτρονικής μάθησης (LMS - Learning Management System), το οποίο διανέμει και διαχειρίζεται μια
σειρά μαθημάτων στα πολυμέσα και στην επεξεργασία εικόνας. Ο διαχειριστής της πλατφόρμας μπορεί
να εγγράφει μαθητές, να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, να δημιουργεί και να βαθμολογεί τεστ, να
αναρτά παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια με χρήση εργαλείων Web 2.0, καθώς και να διατηρεί
τη γενικότερη εποπτεία της ηλεκτρονικής τάξης. Η πλατφόρμα φιλοξενεί μια εφαρμογή επεξεργασίας
εικόνας ανοικτού λογισμικού, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να αναρτούν εικόνες και να τις
επεξεργάζονται, εφαρμόζοντας διάφορα φίλτρα και ειδικά εφέ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύχρηστο
εργαλείο, το οποίο έχει σαν βάση μία άκρως μαθητοκεντρική «αντίληψη». Τα στοιχεία που απαρτίζουν
τον ιστότοπο είναι διαθέσιμα από τους δημιουργούς τους για εκ νέου χρησιμοποίηση, ενώ η εφαρμογή
που έχει εισαχθεί στην πλατφόρμα με τη μορφή πρόσθετου, είναι δημοσιευμένη στο αποθετήριο του
WordPress και μπορεί επιπλέον να παραμετροποιηθεί.
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική διδασκαλία, πολυμέσα, επεξεργασία εικόνας, WordPress

Εισαγωγή
Η ιστορία της εφαρμογής των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι γεμάτη με αφηρημένους
όρους όπως «Καθοδήγηση βασισμένη σε υπολογιστή», «Καθοδήγηση υποβοηθούμενη από
υπολογιστή» και «Μάθηση υποβοηθούμενη από Υπολογιστή», οι οποίοι χρησιμοποιούνταν
για να περιγράψουν προγράμματα απλής εξάσκησης, εξειδικευμένα μαθήματα αλλά και
προγράμματα προσωποποιημένης καθοδήγησης (Parr & Fung, 2001;2004). Η ιστορία των
Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMSs) ξεκίνησε ωστόσο από έναν διαφορετικό όρο - το
«ενσωματωμένο σύστημα μάθησης», το οποίο επιτρέπει λειτουργίες πέραν του περιεχομένου
εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση, την εποπτεία, την προσωποποιημένη
καθοδήγηση και την ενοποίηση των διαφορετικών τμημάτων του συστήματος (Bailey, 1993;
Becker, 1993;Brush et al., 1999; Szabo & Flesher, 2002). Ο όρος αυτός πρωτοσυστάθηκε για
να περιγράψει το διαχειριστικό τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος PLATOK-12 της
Jostens Learning, ενώ σήμερα, ερμηνεύεται ως ένα πλαίσιο (framework) που διαχειρίζεται
όλες τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Watson & Watson, 2007).
Τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης (LMSs) έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν τα βασικά
εργαλεία στην ηλεκτρονική μάθηση, τα τελευταία δέκα χρόνια. Τα χρησιμοποιούν κυρίως
τα Πανεπιστήμια, τα οποία εστιάζουν είτε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε στην
διδασκαλία που βασίζεται στην ηλεκτρονική τάξη, με σκοπό να υποστηρίξουν και να
βελτιώσουν τη διαδικασία της μάθησης (Dalsgaard, 2006). Παρόλα αυτά, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιας και η
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 783-793, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία και η χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει ενταχθεί πλήρως στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του
σχολείου. Η διδασκαλία με την χρήση του LMS προσφέρει πέρα από τη διανομή και
διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού, τη δυνατότητα χρήσης forums, αλλά και online chats
καθώς επίσης και την άμεση αξιολόγηση των μαθητών μέσω online δοκιμασιών (Kemp &
Livingstone, 2006). Τα LMSs συχνά θεωρούνται σαν το σημείο εκκίνησης και το βασικό
συστατικό της e-learning διδασκαλίας ή και της μικτής μάθησης στον τομέα της
παιδαγωγικής επίδρασης και της διαχείρισης πόρων (Siemens, 2004). Οι σύγχρονες
παιδαγωγικές απόψεις του Vygotsky, όπως και η προσέγγιση του κοινωνικού
εποικοδομισμού ως προέκταση της θεωρίας του Piaget αποτελούν τα θεμέλια για την
ανάπτυξη περιβαλλόντων συνεργατικής κοινωνικής μάθησης (Niegemann et al., 2009),
σαν τα LMSs.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και οι όροι CMS, LCMS και VLE οι οποίοι
σχετίζονται αλλά δεν είναι εφάμιλλοι με αυτόν του LMS. Τα συστήματα διαχείρισης
μαθημάτων (Course Management Systems ή CMS) και τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
(Virtual Learning Environments ή VLE) είναι ακριβώς οι ίδιοι όροι (Daniels, 2009). Τα
LCMSs συνδυάζουν τόσο τις διαχειριστικές διαστάσεις των LMSs, όσο και της δημιουργίας
περιεχομένου των CMSs, χωρίς να διατηρούν τον χαρακτήρα εποπτείας και αξιολόγησης
των πρώτων. Παρότι τα παραπάνω συστήματα αναπτύχθηκαν για να παρέχουν
διαφορετικές λειτουργίες, στις ημέρες μας η διάκριση, ιδιαιτέρως μεταξύ των LMSs και
LCMSs δεν είναι ξεκάθαρη, λόγω προσθήκης δυνατοτήτων και επικάλυψης λειτουργιών
(Ninoriya et al., 2011).

Απεικόνιση Αλγορίθμων(Algorithm Visualization)
Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της πληροφορικής, η οπτικοποίηση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Οι υπολογιστές προσέφεραν στην εκπαίδευση, αφενός με τη μοναδική ικανότητά τους να
επιτρέπουν στο μαθητή να αντιδρά στις πληροφορίες με μη παθητικό τρόπο και αφετέρου
με την ανατροφοδότηση του μαθητή, η οποία βασίζεται σε αυτή την ανάδραση. Η έλευση
του παγκόσμιου ιστού στα μέσα της δεκαετίας του '90 έφερε μεγάλες αλλαγές. Με τη
διαθεσιμότητα κατά κύριο λόγο της Java, και σε μικρότερο βαθμό των Javascript και Flash,
οι οπτικοποιήσεις αλγορίθμων έγιναν προσβάσιμες σε μεγάλο αριθμό εισηγητών και
μαθητών. Κατά την ίδια περίπου περίοδο, ολοένα και περισσότεροι μαθητές αποκτούσαν
προσωπικούς υπολογιστές στο πανεπιστήμιο. Στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές
του 2000 μία νέα γενιά συστημάτων οπτικοποίησης αλγορίθμων, βασισμένων στη Java
αναδύθηκε και μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Σήμερα, η γλώσσα HTML5 έχει τη δυνατότητα
να μεταβάλλει όσο ποτέ άλλοτε το υπάρχον σκηνικό. Το περιεχόμενο που αναπτύσσεται υπό
τα νέα πρότυπα "τρέχει" σε όλους τους μεγάλους browsers χωρίς την ανάγκη λήψεως
εξειδικευμένου λογισμικού, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις οθόνες των κινητών
τηλεφώνων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι προγραμματιστές μπορούν ανεμπόδιστα πλέον να
προσεγγίζουν ένα διευρυμένο κοινό, και αντίστροφα το κοινό έχει τη δυνατότητα να
δέχεται πρωτοπόρα μαθήματα πολύ ευκολότερα (Fouh et al., 2012).

Εφαρμογές Επεξεργασίας Εικόνας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τα γραφικά αναγνωρίζονται από πολλούς επαγγελματίες (μηχανικούς, επιστήμονες,
μαθηματικούς, τεχνικούς επαγγελματίες) σαν ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας
πληροφοριών.
Στις
Ηνωμένες
Πολιτείες,
εφαρμογές
επεξεργασίας
εικόνας
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χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση πολύπλοκων τεχνικών εννοιών σε μαθητές γυμνασίου
και λυκείου, εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα η εφαρμογή τους συστήνεται ακόμα και σε
μαθήματα μη τεχνικού χαρακτήρα, καθώς όλοι οι επιστημονικοί τομείς μπορούν να
επωφεληθούν από την απεικόνιση της πληροφορίας, ενώ οι μαθητές που γνωρίζουν να
χειρίζονται παρόμοια εργαλεία, παρουσιάζονται μετέπειτα περισσότερο προετοιμασμένοι,
να ανταποκριθούν στα αναβαθμισμένα τους «καθήκοντα» ως φοιτητές ή νέοι εργαζόμενοι
(Clark, A. C. & Wiebe, E. N., 2000).

Τα στάδια ανάπτυξης του Λογισμικού
Όλα τα πληροφοριακά συστήματα περνούν από τις φάσεις του σχεδιασμού, της ανάλυσης,
του σχεδίου και της εφαρμογής, προκειμένου να αναπτυχθούν. Οι αναλυτές συγκεντρώνουν
τις απαιτήσεις (requirements), μοντελοποιούν τις ανάγκες κάθε έργου και δημιουργούν
πρότυπα (σχέδια) για το πως πρέπει να χτιστεί ένα σύστημα. Στις μέρες μας, η ανάλυση και
ο σχεδιασμός συστημάτων εμπεριέχουν αντικειμενοστραφείς αντιλήψεις και τεχνικές, με
βάση τις οποίες ένα σύστημα αντικατοπτρίζεται σαν μία συλλογή από αυτόνομα
αντικείμενα που συμπεριλαμβάνουν τόσο δεδομένα όσο και διαδικασίες. Τα αντικείμενα
μπορούν να χτιστούν σαν μοναδικά κομμάτια και μετέπειτα να ενωθούν προκειμένου να
σχηματίσουν ένα σπονδυλωτό σύστημα με επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά συστατικά.
Σημείο καμπής θεωρείται το 1997, οπότε η Ενωμένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML)
υιοθετήθηκε ως πρότυπη γλώσσα για τον σχεδιασμό τέτοιων αντικειμένων. Σύμφωνα με
αυτή, κάθε αντικειμενοστραφές σύστημα πρέπει α) να καθοδηγείται από μελέτες
περιπτώσεων β) να επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική και γ) να διατηρεί επαναληπτικές
και αυξητικές ιδιότητες. Τα θεμελιώδη διαγράμματα της γλώσσας μοντελοποίησης είναι
τέσσερα. Το διάγραμμα use case, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για να συνοψίσει τις
περιπτώσεις χρήσεως του λογικού μέρους ενός συστήματος (ή ολόκληρου του συστήματος)
και τα διαγράμματα class, sequence και behavioral state machine τα οποία
χρησιμοποιούνται για να καθορίζουν τις προοπτικές του συστήματος. Υπάρχουν πολλές
ακόμη τεχνικές διαγραμμάτων προκειμένου να εξυπηρετούνται πολλοί διαφορετικοί σκοποί
(Dennis et al. , 2012).

Λογισμικό ανοικτού κώδικα
Παρότι δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού
κώδικα έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική. Το αρχικό κίνητρο για την ενασχόληση με την
ανάπτυξη του, φέρεται να είναι η συμμετοχή στην οργανωμένη κοινότητα του open source
development, η ενδυνάμωση προσωπικών δεξιοτήτων αλλά και ο διαμοιρασμός της γνώσης
(Ghosh et al., 2002). Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, που έχουν κερδίσει μεγάλο
μέρος της αγοράς, όπως τα Wordpress, Joomla και Drupal, στηρίζονται σε τεχνολογίες open
source (Patel et al., 2011).

Σχεδιασμός της πλατφόρμας
Το LMS που σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία Επεξεργασίας Εικόνας και Πολυμέσων
αποτελεί ένα πολύ ισχυρό προπαρασκευαστικό στάδιο για την αφομοίωση από τους μαθητές
του γυμνασίου καίριων εννοιών της σύγχρονης πληροφορικής.
Ο σχεδιασμός των διδακτικών δραστηριοτήτων έλαβε υπόψη του τις αναπαραστάσεις, τις
παρανοήσεις και τα λάθη που κάνουν μαθητές της ηλικίας αυτής. Τα περισσότερα από τα
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παιδιά σχηματίζουν ασαφείς απλοϊκές και χρηστικές αναπαραστάσεις για τα Πολυμέσα και
δεν τα αναπαριστούν νοητικά σαν ένα σύνολο πληροφοριών διαφόρων μορφών που
συνδυάζονται σε μια εφαρμογή.
Η ομάδα μας έδωσε μεγάλη βάση στο περιεχόμενο αλλά και στις βασικές διεργασίες ενός
Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης. Το στάδιο της υλοποίησης ξεκίνησε μετά
την λεπτομερή αποτύπωση του κύκλου δραστηριοτήτων της πλατφόρμας μέσω
διαγραμμάτων UML (Εικόνα 1).
Τα διαγράμματα της UML χρησιμοποιούνται κατεξοχήν για να παρέχουν στους χρήστες
μία έτοιμη προς χρήση, οπτική γλώσσα μοντελοποίησης, ώστε αυτοί να μπορούν να
αναπτύξουν και να ανταλλάξουν κατανοητά μοντέλα. Επιπλέον, παρέχουν μηχανισμούς
επέκτασης και εξειδίκευσης ώστε να είναι δυνατή η επέκταση των βασικών εννοιών,
υποστηρίζουν προδιαγραφές ανεξάρτητες από συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού
καθώς και διαδικασίες ανάπτυξης, και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αντικειμενοστραφών
εργαλείων. Τέλος, υποστηρίζουν υψηλότερου επιπέδου έννοιες ανάπτυξης, όπως
συνιστώσες, συνεργασίες, πλαίσια και patterns και ενοποιούν τις καλύτερες προσεγγίσεις.
Να σημειωθεί, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου, οι εφαρμογές ελέγχθηκαν και
επαναπροσδιορίστηκαν μέχρι να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά την
ολοκλήρωσή τους, το έργο αξιολογήθηκε από μαθητές σε πραγματική τάξη και παρουσίασε
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
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Εικόνα 1: Περιπτώσεις Χρήσης. Στο διάγραμμα Use Case, βλέπουμε τους ρόλους και τις
δυνατότητες α) των μαθητών και β) των εκπαιδευτών.

Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας ακόμα παράγοντας δυσκολίας που λήφθηκε υπόψη είναι τα
προβλήματα που προκύπτουν συχνά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως για
παράδειγμα η κακή σύνδεση, ή η έλλειψη σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό μας, το πρόβλημα λύνεται με δύο τρόπους: α) με την επικοινωνία του μαθητή με
τους οργανωτές και τους υπόλοιπους επιμορφούμενους είτε μέσω email, είτε μέσω
chat/forum ή β) με παρακολούθηση του μαθήματος σε αίθουσα του σχολείου σε
συμφωνηθείσα ώρα.

Περιγραφή της πλατφόρμας
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιέχει δύο σειρές ασύγχρονων μαθημάτων, στα πολυμέσα και
στην επεξεργασία εικόνας, τα οποία περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των μαθητών στα
αντίστοιχα μαθήματα και μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας για την εξάσκησή τους σε
φίλτρα και μάσκες. Πρόκειται για μια σειρά κλειστών μαθημάτων, όπου ένας μαθητής έχει
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πρόσβαση μόνο αν το επιτρέψει ο διαχειριστής της πλατφόρμας. Ο τελευταίος δημιουργεί
κωδικούς εισόδου για τους μαθητές που τους αποστέλλει ηλεκτρονικά και τους
χρησιμοποιούν για να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
Το κάθε μάθημα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες:
1. την θεωρητική προσέγγιση (Εικόνα 2), όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν τις νέες γνώσεις, μέσω παρουσιάσεων και tutorial video και
2. την αξιολόγηση της απόκτησης των νέων γνώσεων των μαθητών (Εικόνα 3), μέσω
ερωτήσεων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Εικόνα 2: Βασικές έννοιες της ψηφιακής εικόνας
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα να παρακάμψουν ένα
μάθημα ή ενότητα, αφού δεν τους επιτρέπεται η είσοδος σε νέα, αν δεν έχουν ολοκληρώσει
τα προηγούμενα. Παράλληλα, υπάρχει χρονικός περιορισμός μιας εβδομάδας για την
ολοκλήρωση της κάθε ενότητας.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα, καθηγητές και μαθητές, έχουν τη δυνατότητα
σύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ τους, μέσω προγραμματισμένων chats, αλλά και
ασύγχρονης μέσω forums που παραμένουν ανοιχτά για αρκετό χρονικό διάστημα.
Αφού ολοκληρωθούν οι δύο σειρές μαθημάτων, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να
εφαρμόσουν όλα όσα έμαθαν θεωρητικά, μέσω της εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας που
είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, μπορούν να «ανεβάσουν» στην
πλατφόρμα την εικόνα που θέλουν και να εφαρμόσουν διάφορα φίλτρα, μάσκες και εφέ, για
παράδειγμα, να την μετατρέψουν σε ασπρόμαυρη ή να αυξομειώσουν την αντίθεση των
χρωμάτων ή τη φωτεινότητα (Εικόνα 4).
Τέλος, οι μαθητές για να παραλάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης, για τη
συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων, η οποία αποτελεί την επιβράβευση των προσπαθειών τους,
είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν όλες τις ενότητες του μαθήματος και να απαντήσουν
σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πλατφόρμας. Οι ερωτήσεις (Εικόνα 5) καθώς και τα
αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται αναρτημένα στην εν λόγω πλατφόρμα.
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Εικόνα 4: Η εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας
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Εικόνα 5: Οι ερωτήσεις αξιολόγησης των μαθημάτων και της πλατφόρμας

Βασικά χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι τα εξής:
•
Οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών: Διαχειριστής, Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος.
•
Κλειστά μαθήματα.
•
Η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος, με χρήση σύγχρονων και μοντέρνων
εργαλείων και προγραμμάτων.
•
Η ευκολία χρήσης και δημιουργίας μαθήματος.
•
Η ευκολία στη διαχείριση.
• Η αξιολόγηση των μαθητών και ο ρόλος του εκπαιδευτή ως επιβλέποντος της
προόδου τους.
• Η επιβράβευση των μαθητών.

Τεχνικές προδιαγραφές
Για τη δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικής διδασκαλίας χρησιμοποιήσαμε την
πλατφόρμα ανοικτού κώδικα WordPress. Ειδικότερα, για τις βασικές διαχειριστικές
διεργασίες του συστήματός μας, ενσωματώσαμε το πρόσθετο Namaste! LMS, το οποίο
παραμετροποιήσαμε προκειμένου να προωθήσουμε το συνεργατικό, μαθητοκεντρικό και
σύγχρονο χαρακτήρα του μαθήματος.
Χρησιμοποιώντας μικρές γραμμές κώδικα ενσωματώσαμε πολλά εργαλεία Web 2.0, τα
οποία συνετέλεσαν ώστε η μέθοδος της διδασκαλίας να είναι διασκεδαστική χωρίς ωστόσο
να παραγκωνίζεται η διαδικασία της επανάληψης των μαθημάτων, της αξιολόγησης και της
επιβράβευσης – η οποία φθάνει στο μάθημά μας, συχνά με μοντέρνους τρόπους, όπως η
επιλογή που προσφέρεται στους μαθητές να διαμοιράσουν τα αποτελέσματα των
«δοκιμασιών» τους στα social media.
Για την υλοποίηση της εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας «dippi», την οποία οι μαθητές
συναντούν στην τελευταία ενότητα του μαθήματος, χρησιμοποιήσαμε τις γλώσσες Html5
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και JavaScript, ενώ η ενσωμάτωσή της (integration) στο σύστημα πραγματοποιήθηκε με τη
βοήθεια του σχετικού WordPress API. Το πρόσθετο (Εικόνα 6) το τοποθετήσαμε στο
αποθετήριο του WordPress και είναι ελεύθερο τόσο ως προς την απλή μεταφόρτωσή του σε
άλλα συστήματα, όσο και ως προς την εκ νέου παραμετροποίησή του, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι ήδη έχει «ληφθεί» από πολλούς χρήστες του WordPress.
Τέλος, για την αξιολόγηση της εμπειρίας του πρώτου κύματος μαθητών που
παρακολούθησε το μάθημα Επεξεργασίας Εικόνας και Πολυμέσων, συντάχθηκε
ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια του διαδεδομένου λογισμικού δημοσκοπήσεων, Survey
Monkey.

Εικόνα 6: Η εφαρμογή Επεξεργασίας Εικόνας βρίσκεται στο αποθετήριο προσθέτων
(plugins) του WordPress.

Οφέλη
Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας αποτελεί η ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και
κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της
παραδοσιακής διδασκαλίας, καθώς και η προώθηση των παρακάτω χαρακτηριστικών:
1. Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
2. Δημιουργία μαθημάτων με διαδραστικό περιεχόμενο, τα οποία γίνονται
περισσότερο κατανοητά από τους μαθητές.
3. Δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.
4. Αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και της συσσωρευμένης
εκπαιδευτικής εμπειρίας.
5. Δυνατότητα επανάληψης του μαθήματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή και
οπουδήποτε, αρκεί ο μαθητής να διαθέτει έναν υπολογιστή και σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
6. Εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου.
7. Το μάθημα μπορεί να γίνει με την ταχύτητα που επιθυμεί ο μαθητής.
8. Δυνατότητα εξατομικευμένου ελέγχου προόδου.

Συμπεράσματα
Τη σειρά μαθημάτων παρακολούθησαν και αξιολόγησαν μαθητές Γυμνασίου και τα
αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ ενθαρρυντικά, παρότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή
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ομάδα η προαπαιτούμενη γνώση σχετικά με τις έννοιες τις επεξεργασίας εικόνας και των
πολυμέσων είναι ελάχιστη και το συναφές εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκονται στο σχολείο
είναι εξαιρετικά περιορισμένο (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Αποτελέσματα της έρευνας
Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε κατά το διάστημα Απριλίου-Μαΐου του 2015,
στο 5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, στους μαθητές της Β' τάξης. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι με
την νέα για αυτούς μέθοδο, εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Όπως διαπιστώθηκε,
ένα LMS παραμετροποιήσιμο ως προς τις ανάγκες των μαθητών και του ειδικού
αντικειμένου διδασκαλίας, είναι ένας τρόπος μάθησης που συνδυάζει πάρα πολλές
λειτουργίες του εγκεφάλου και εντάσσεται ανεπιφύλακτα στο συνεργατικό και
εποικοδομητικό παιδαγωγικό μοντέλο. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το κύριο όφελος του
συστήματος, είναι το γεγονός ότι ωθεί τον μαθητή στην ενεργητική μάθηση και του
δημιουργεί κίνητρο για συμμετοχή. Όπως εκτιμάται, η πλατφόρμα θα μπορούσε να
εφαρμοστεί με επιτυχία στους μαθητές των Επαγγελματικών και Ενιαίων Λυκείων οι οποίοι
διδάσκονται σχετικό μάθημα και διατηρούν ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με τα
Πολυμέσα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα άλλωστε που προσφέρει το ανοικτό λογισμικό είναι
η δυνατότητα όχι μόνο δημιουργίας, συντήρησης και επικαιροποίησης συστημάτων, αλλά
και της εξειδικευμένης παραμετροποίησής τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται και
να επιτελούν πολλούς διαφορετικούς και απαιτητικούς σκοπούς.
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Ο Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στο πλαίσιο της
διαθεματικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Δόμβρος Παναγιώτης
pdomvros@gmail.com
1ο Γυμνάσιο Πανοράματος, Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Με τελικό στόχο να παρουσιάσει το παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής νέων
διδακτικών προσεγγίσεων εναρμονισμένων με τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών, η
εισήγηση αποσαφηνίζει σύντομα την έννοια του οπτικοακουστικού γραμματισμού στην εκπαίδευση
μέσα σε ένα διαθεματικό-διαμεσολαβητικό πλαίσιο και ανιχνεύει την πιθανότητα μιας συνολικής ή εν
μέρει επαναστοχοθέτησης της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων με έμφαση στη χειραφέτηση
του μαθητή μέσω μιας ελεύθερης ή μερικώς καθοδηγούμενης διερεύνησης της προσφερόμενης γνώσηςεμπειρίας. Ιχνηλατεί τη σημασία της βιωματικής εμπειρίας και της επικοινωνιακής λειτουργίας του
διαγλωσσικού ή/και διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή και στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου
διερεύνησης της γνώσης.
Στο καθαρά πρακτικό μέρος, παρουσιάζεται μια διδακτική εφαρμογή, δοκιμασμένη στην τάξη.
Παρακολουθούμε τη διερεύνηση της έννοιας της «φιλίας» από μαθητές της Α’ γυμνασίου στο πλαίσιο
της διδασκαλίας των μαθημάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Αγγλικών μέσα από
βιωματικές δραστηριότητες και με πολυποίκιλο υλικό που παρουσιάζεται από διαφορετικά μέσα.
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός Γραμματισμός, Διαθεματικότητα, Διαμεσολάβηση, Αγγλικά,
Λογοτεχνία

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση έχει περάσει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τους μαθητές
μας, από τον ψηφιακό γραμματισμό στη λεγόμενη οπτικοακουστική αγωγή ή παιδεία στα μέσα
(media literacy) (Gillmor, 2010; Hobbs, 2010), αν και προσωπικά προτιμώ τον όρο
οπτικοακουστικό γραμματισμό.
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός αφορά την κατανόηση των διαδικασιών με τις οποίες
τα μέσα παράγονται, αναλύοντας λεκτικές και οπτικές «γλώσσες» που χρησιμοποιούν για
να παράγουν μηνύματα. Καθώς τα ψηφιακά μέσα έχουν καταστεί εύκολα προσβάσιμα, οι
μαθητές αναπτύσσουν καλύτερη κριτική κατανόηση των μέσων παράγοντάς τα.
(Buckingham at al., 2007) Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση
όπου επιβάλλεται η αλλαγή στη σχέση μας με τη νέα γενιά και την τεχνολογία της εάν
επιθυμούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Στην κοινωνία της
πληροφορίας είμαστε οι περισσότεροι ψηφιακοί μετανάστες αντιμέτωποι με τους μαθητές μας,
τους ψηφιακούς ημεδαπούς, (Prensky, 2001α, 2001β) οι οποίοι πολλές φορές οδηγούν σε
ανατροπή των ιεραρχιών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, όταν με
αφοπλιστική απλότητα υποδεικνύουν τη λύση στον ψηφιακό γρίφο που εμείς μπορεί να
αντιμετωπίζουμε.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 794-802, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Ο φόβος μας για τη νέα τεχνολογία επηρεάζει την έκταση της χρήσης της (Merrin, 2008)
Πόσες φορές δεν φωνάξαμε κάποιο μαθητή στο σχολείο ή κάποιο γιο ή κόρη στο σπίτι για
να μας λύσει το δυσεπίλυτο για μας πρόβλημα που έθετε ο υπολογιστής, το tablet ή το
κινητό; Πόσες φορές δεν παρακολουθήσαμε μαγεμένοι την ταχύτητα με την οποία ο νεαρός
ψηφιακός ημεδαπός έδωσε σε μας τους ψηφιακούς μετανάστες τη λύση; Αυτό που όμως
συχνά προκαλεί εξίσου μεγάλη εντύπωση είναι ότι αν ζητήσουμε από το «παιδί θαύμα» να
μας εξηγήσει πώς το έκανε είναι πολύ πιθανό να μη μπορεί να μας απαντήσει άμεσα. Τις
περισσότερες φορές θα πρέπει να επαναλάβει τα βήματα για να μπορέσει να μας εξηγήσει.
Η δράση πάντα υπερισχύει του (ανα)στοχασμού στην περίπτωση των μαθητών. (Balaguer,
2012) Η μετακίνηση της νέας γενιάς από τους παθητικούς θεατές της εποχής της τηλεόρασης
στους ενεργούς, «διαδράτοντες» νέους και νέες της ψηφιακής εποχής (Tapscott, 2008) είναι
πια δεδομένη.
Τα νέα μέσα δεν έχουν αντικαταστήσει τα παλιά. Κατά μέσω όρο οι νέοι ακόμα
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση από ότι στο διαδίκτυο (Ofcom,
2008). Μερικοί ακόμα συνεχίζουν, σε πείσμα της εποχής, να διαβάζουν βιβλία. Παρόλα
αυτά όμως αν συνεχίσουμε να βασίζουμε τη διδασκαλία μας σε μέσα που, αν όχι
παρωχημένα, σίγουρα αποτελούν ένα μικρό πια μέρος του περιβάλλοντος των μαθητών
μας, κινδυνεύουμε να καταστήσουμε ότι συμβαίνει στην τάξη μας, άσχετο με την
καθημερινότητα των μαθητών μας. (Bucingham, 2010)

Το σκεπτικό πίσω από το εγχείρημα
Η ιδέα για το εγχείρημα προέκυψε κατά την αναζήτηση του αγγλικού κειμένου του
διηγήματος του Oscar Wilde “The devoted Friend” το οποίο βρίσκεται σε μετάφραση και με
τίτλο «Ο Πιστός Φίλος» στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ γυμνασίου. Ο
αρχικός στόχος ήταν η παρουσίαση του κειμένου στους μαθητές της Α’ γυμνασίου στο
μάθημα των Αγγλικών ως μια μικρή εισαγωγή στην Αγγλική Λογοτεχνία. Ταυτόχρονα, την
περίοδο εκείνη, υπήρχε έντονη δραστηριοποίηση όλων μας στο θέμα του σχολικού
εκφοβισμού και της απομόνωσης, φυσικής και ψυχολογικής, πολλών μαθητών, ιδιαίτερα
στην Α’ γυμνασίου. Έτσι άρχισε να γεννιέται η ιδέα μιας ολιστικής προσέγγισης στην
έννοια της «φιλίας» και πως αυτή βιώνεται σε διάφορες ηλικίες αλλά και
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για το κατάλληλο υλικό
προέκυψε ότι η χρήση μόνο της αγγλικής γλώσσας περιόριζε κατά πολύ το εύρος του υλικού
το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λόγω και της περιορισμένης, σε αυτή την ηλικία,
γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η ιδέα της διαθεματικής προσέγγισης ήταν πλέον η μόνη
λύση.
Το γεγονός ότι πλέον η ελληνική γλώσσα αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του
εγχειρήματος και το ότι θα ήταν απαραίτητη τόσο η εμπειρία όσο και η εξειδικευμένη γνώση
ενός φιλολόγου της Ελληνικής. Η συμβολή αυτή όχι μόνο έδωσε μια νέα διάσταση στην
αναζήτηση και επιλογή του υλικού, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε και το συνεργατικό
μοντέλο σύμφωνα με το οποίο θα καλούνταν οι μαθητές να λειτουργήσουν αργότερα.
Η διδακτική παρέμβαση δεν είναι δομημένη πάνω σε κάποιο αυστηρά τεχνοκρατικό
μοντέλο αλλά υιοθετούν μια πιο ολιστική προσέγγιση στο θέμα που αφήνει στον κάθε
σχεδιαστή/εμψυχωτή τη δυνατότητα να αυξομειώνει την παρουσία του ενός ή του άλλου
στοιχείου ανάλογα με τη διακριτική του ευχέρεια. Έγινε μια προσπάθεια γεφύρωσης των
παραδοσιακών και νέων τεχνικών και μέσων στην διδασκαλία. Η πρόθεση ήταν η
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δημιουργία ενός μοντέλου παρέμβασης με το οποίο θα αισθανόταν όλοι άνετα άσχετα με το
βαθμό έκθεσής του στις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα.
Οι Τ.Π.Ε αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παρέμβασης. Η χρήση Web 2.0
εργαλείων, αλλά και άλλα εργαλεία όπως online ασκήσεις, εννοιολογικοί χάρτες και
σταυρόλεξα, αποτέλεσαν κεντρικό κομμάτι της δουλειάς. Η χρήση του διαδικτύου και των
απεριόριστων δυνατοτήτων του, τόσο για την συγκέντρωση του υλικού από τον
εκπαιδευτικό αλλά και της διερεύνησής του από τους μαθητές ήταν καταλυτική.
Τέλος, αν και θα υπάρξει και επιμέρους αναφορά, θα έπρεπε να υπογραμμιστεί η
διαμεσολαβητική προσέγγιση, κατά κύριο λόγο στην αγγλική, αλλά και ενίοτε στην
ελληνική γλώσσα. Η συχνότητα της χρήσης της αγγλικής γλώσσας δεν αποτέλεσε πρόβλημα
σε καμία φάση της διαδικασίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν ελεύθεροι να
χρησιμοποιούν την αγγλική, όποτε αυτό κρίνονταν απαραίτητο από τους ίδιους και από τη
φάση της διαδικασίας που βρίσκονταν (Dendrinos, 2006). Οι ομάδες εργασίας είχαν εκ των
προτέρων δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μαθητές με μεγαλύτερη γλωσσική ευχέρεια να
μπορούν να βοηθούν αυτούς με λιγότερη. Η ανομοιογενής σύνθεση των ομάδων δεν
απετέλεσε πρόβλημα (Κανάκης, 1987) αλλά βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή και σχεδόν
ταυτόχρονη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του εγχειρήματος.

Το Υλικό
Το κείμενο το οποίο θα αποτελούσε τη βάση της διδακτικής παρέμβασης αποφασίστηκε να
είναι «Ο Πιστός Φίλος» του Oscar Wilde. Το κείμενο υπήρχε ήδη στο βιβλίο Νεοελληνικών
Κειμένων στα ελληνικά και οι μαθητές το είχαν ήδη διδαχθεί. Θέλοντας την παρουσία του
κειμένου και στα αγγλικά αλλά και ταυτόχρονα θέλοντας να αποφευχθεί η επανάληψη του
κειμενικού είδους διασκευάστηκε το αγγλικό κείμενο σε ένα σύντομο θεατρικό έργο.

Σχήμα 1 – Το θεατρικό
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Το θεατρικό αυτό γυρίστηκε σε ταινία μικρού μήκους σε ανύποπτο χρόνο από μαθητές του
σχολείου διαφορετικούς από αυτούς που θα μετείχαν στο project, διατηρώντας τη
μυστικότητα που θα δημιουργούσε την έκπληξη για τους άλλους μαθητές και ταυτόχρονα
εμπλέκοντας περισσότερους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία.

Το Project
Το τμήμα χωρίστηκε σε 4 ομάδες εργασίας, 3 ομάδες των 7 και μία ομάδα των 6 ατόμων. Η
κάθε ομάδα αποτελούνταν από μαθητές που βρίσκονταν σε διάφορα επίπεδα
γλωσσομάθειας έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα αλληλοβοήθειας (Χατζηδάκη,
χ.χ) Η διαμόρφωση της αίθουσας έδινε στην κάθε ομάδα ένα σημαντικό βαθμό
«ιδιωτικότητας». Κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή της ένα laptop με σύνδεση στο internet και
φυσικά οι μαθητές είχαν δημιουργήσει τους λογαριασμούς ταχυδρομείου gmail με τους
οποίους αποκτούσαν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι μαθητές είχαν επίσης στη διάθεσή τους
όλα τα φύλλα εργασίας που αφορούσαν την κάθε ομάδα και σε έντυπη μορφή σε ειδικό
φάκελο. Σε κάθε ομάδα, πέρα από το ηλεκτρονικό λεξικό, υπήρχε και ένα επίτομο
αγγλοελληνικό λεξικό. Τέλος πριν από την έναρξη του project η κάθε ομάδα επέλεξε τα
άτομα που λειτουργούσαν ως χειριστές, γραμματείς κλπ. (Hamayan & Perlman 1990)
Η πρώτη ώρα του project λειτούργησε ως αφόρμηση. Θέλοντας να εισάγουμε τον όρο της
φιλίας δώσαμε μια «αρνητική» εκδοχή της μέσω προβολής αποσπάσματος από την
τηλεοπτική σειρά “The Big Bang Theory”. Ακολούθησαν βιωματικές δραστηριότητες όπως
«Οι κύκλοι της φιλίας» και η δημιουργία πόστερ, όπου, στην πρώτη οι μαθητές ιεράρχησαν
τους φίλους τους σε τρεις ομόκεντρους κύκλους με κέντρο τους ιδίους και με βάση το βαθμό
φιλίας που είχαν, και στη δεύτερη ιεράρχησαν καρτέλες με τις πιθανές ιδιότητες ενός καλού
φίλου (και στις δύο γλώσσες).

Σχήμα 2 – Κύκλοι της φιλίας
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Εναλλακτικά προτάθηκε και η δημιουργία ενός padlet με την ιεράρχηση των ιδιοτήτων.
Κατόπιν προβλήθηκε η κινηματογραφημένη έκδοση του θεατρικού The Devoted Friend που
είχε ετοιμαστεί από άλλους μαθητές όπως προαναφέρθηκε. καθώς και το δΔιαφημιστικό
σποτ “Calsberg puts friend to the test”.
Στο πρώτο αυτό μέρος οι μαθητές δέχθηκαν ερεθίσματα που τους οδήγησαν στην
επικέντρωση στην έννοια της φιλίας. Η κωμική τηλεοπτική σειρά The Bing Bang Theory και
το έξυπνο διαφημιστικό της μπύρας έδωσαν μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα και από νωρίς
απελευθέρωσαν τους μαθητές από προϊδεασμούς και προκαταλήψεις για τη διάρθρωση της
μαθησιακής εμπειρίας. Οι βιωματικές δραστηριότητες έφεραν στην επιφάνεια τα προσωπικά
στοιχεία του καθενός και βοήθησαν στο δέσιμο των μελών της ομάδας κατά τη δημιουργία
του πόστερ. Στο τέλος ανατέθηκε στους μαθητές εργασία στο σπίτι με φύλλα εργασίας και
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
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Σχήμα 4 – Φύλλο Εργασίας στα Αγγλικά
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Στη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα η τάξη χωρίστηκε σε 4 ομάδες εργασία και μελέτησε
την αρνητική όψη της φιλίας όπως αυτή διαφαίνεται στο κείμενο του βιβλίου τους «Ο
πιστός φίλος» το οποίο είχαν ήδη διδαχθεί. Οι δραστηριότητες ήταν κοινές σε όλες τις
ομάδες και αφορούσαν στην επανεξέταση του κειμένου στα Ελληνικά και στη μελέτη του
θεατρικού κειμένου στα Αγγλικά. Η κάθε ομάδα είχε να κάνει αντιστοίχιση σκηνών του
Αγγλικού κειμένου στο Ελληνικό.
Στην επόμενη φάση οι ομάδες διαφοροποιήθηκαν ως προς τις εργασίες και ανέλαβαν τη
μετατροπή του ελληνικού πεζού σε θεατρικό με το αγγλικό θεατρικό κείμενο ως οδηγό
(ομάδα 1: σκηνές 1,5 / ομάδα 2: σκηνή 2 / ομάδα 3: σκηνή 3 / ομάδα 4: σκηνές 6,7),
διαδικασία εύκολη και σχετικά γρήγορη μια και υπήρχε εύκολη αντιστοίχιση του ενός
κειμένου με το άλλο. Ακολούθησε σύντομη συζήτηση για το «τι ΔΕΝ θέλω να είναι ο φίλος
μου».
Στη φάση αυτή του project οι μαθητές βίωσαν τη διαδικασία της ομαδικής συγγραφής
ενός θεατρικού κειμένου. Το αγγλικό κείμενο που χρησιμοποίησαν ως πρότυπο βοήθησε και
ταυτόχρονα έθεσε τους μαθητές σε μία υποσυνείδητη σύγκριση των εκφραστικών μέσων των
δύο γλωσσών.
Στο υπόλοιπο της διδακτικής ώρας έγινε η παρουσίαση του θεατρικού με τις ομάδες να
εναλλάσσονται στις διάφορες σκηνές και προκάλεσε αίσθηση τόσο στους μαθητές όσο και
στο ακροατήριο που παρακολουθούσε τη διαδικασία και η ευχαρίστηση των παιδιών ήταν
έκδηλη. Κατόπιν οι μαθητές επέστρεψαν στα πόστερ που είχαν φτιάξει την πρώτη ώρα και
αναθεώρησαν την ιεράρχηση των ιδιοτήτων του καλού φίλου.

Συμπεράσματα
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα με το χρόνο.
Όταν κάποια στιγμή υπήρξε πρόβλημα με την προβολή κάποιων video λόγω της αργής
σύνδεσης στο internet χρησιμοποιήθηκαν αντίγραφα των video off-line. Οι μαθητές
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και έφεραν εις πέρας τις δραστηριότητες που τους
ανατέθηκαν. Η χρήση των ΤΠΕ κατέστησε εφικτή την γρήγορη πρόσβαση σε υλικό
διαφορετικής προέλευσης. Δεν δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς το γεγονός του αυξημένου
ενδιαφέροντος και υψηλού κινήτρου των μαθητών όταν πρόκειται για χρήση ΤΠΕ στη
μαθησιακή διαδικασία.
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Ο Κινηματογράφος ως Παράγοντας Διαμόρφωσης
Ιστορική Σκέψης σε Παιδιά 6ης Δημοτικού
Κωνσταντινίδης Παύλος
pavloskhellas@hotmail.com
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα μελετάται η επίδραση μιας κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας,
η οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός και μια χρονική περίοδο, ως
παράγοντας διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης σε παιδιά 6ης Δημοτικού. Στόχοι της έρευνας
είναι η διαμόρφωση αξιών, στάσεων αλλά και υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το
μέλλον, μέσα από την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χαρακτήρων της ταινίας σε
συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ, παράλληλα, επιδιώκεται η κατανόηση ιστορικών
γεγονότων, μέσα από την εξέταση των αιτιών που οδήγησαν στα διάφορα αποτελέσματα και
στην έκβαση της ταινίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο δημοτικά σχολεία της Ρόδου
(Δημόσιο και Ιδιωτικό) με τη χρήση παρεμβατικών προγραμμάτων τα ερευνητικά δεδομένα
συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός
επίδρασης της κινηματογραφικής ταινίας στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Τα
αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται πολύ ικανοποιητικά με την ανάπτυξη της ιστορικής
σκέψης να έχει αναπτυχθεί σε ποσοστό κατά μέσο όρο 86% και στα δύο σχολεία.
Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορική σκέψη, κινηματογράφος και εκπαίδευση, ΤΠΕ

Εισαγωγή
Το μάθημα της Ιστορίας, έτσι όπως διεξάγεται στα περισσότερα σχολεία της ελληνικής
επικράτειας (δημόσια και ιδιωτικά), χαρακτηρίζεται από μια δασκαλοκεντρική, σχηματική,
παραθετική, φρονηματιστική και γεγονοτολογική προσέγγιση. Τα αίτια αυτής της
κατάστασης είναι η προβληματική εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με την ιστορική
μάθηση (ακατάλληλα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, παρωχημένοι
τρόποι διδασκαλίας), οι ελλιπείς γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, η δυσανεξία
τους έναντι των νέων τεχνολογιών ως μαθησιακών εργαλείων, καθώς και ο εγκλωβισμός της
ίδιας της κοινωνίας σε ανελαστικά και ιδεολογικοποιημένα σχήματα πρόσληψης του
ιστορικού παρελθόντος (Κόκκινος, 2007). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η υποβάθμιση των
διεργασιών που διαμορφώνουν την ιστορική σκέψη και ο σχηματισμός ξεπερασμένων
μορφών ιστορικής συνείδησης, που με τη σειρά τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα
στην ίδια τη συγκρότηση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας.
Σε μια εποχή όπου το θέαμα και η επικοινωνία έχουν το πρώτο λόγο, η αξία των νέων
τεχνολογιών και ειδικότερα του κινηματογράφου αποκτά μια νέα, άκρως εκπαιδευτική,
διάσταση. Οι νέες τεχνολογίες όλο και περισσότερο κάθε μέρα επιτρέπουν τη διεύρυνση
υποθετικών ερωτημάτων, την προσομοίωση καταστάσεων και φαινομένων, κάνοντας
προσιτά πράγματα που σε άλλη περίπτωση θα έμεναν απροσπέλαστα, ενώ, παράλληλα,

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 803-815, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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βοηθούν στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών. Η θεματολογία των κινηματογραφικών
ταινιών γύρω από ιστορικά γεγονότα και οι διαφορετικές οπτικές που παρουσιάζονται δεν
θα μπορούσαν να μην χρησιμοποιηθούν από τη Διδακτική της Ιστορίας ως ένα εργαλείο
μάθησης για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί μια
κινηματογραφική ταινία, η οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ή μια
χρονική περίοδο, να αποτελέσει παράγοντα διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης σε παιδιά 6ης
Δημοτικού. Ειδικότερα, στόχοι της έρευνας είναι η διαμόρφωση αξιών, στάσεων αλλά και
υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον, μέσα από την παρακολούθηση της
συμπεριφοράς των χαρακτήρων της ταινίας σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ,
παράλληλα, επιδιώκεται η κατανόηση ιστορικών γεγονότων, ειδικότερα μέσα από την
εξέταση των αιτιών που συνδέονται με την πλοκή και την έκβαση της ταινίας. Με αυτό τον
τρόπο επιδιώκεται ο μαθητής να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος
αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος αλλά και την αντίληψη ότι η συνέχεια και η αλλαγή
αφορούν την ίδια τη ζωή του, δηλαδή ότι το ιστορικό παρελθόν έχει νόημα για τον ίδιο τον
μαθητή.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η συμβολή των κινηματογραφικών ταινιών
Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη συμβολή του κινηματογράφου,
υπήρξαν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα της απεικόνισης του
παρελθόντος μέσα από τις ταινίες. Αρκετοί ήταν οι ιστορικοί που εξέφρασαν έντονες
αμφιβολίες για τη θεωρητική βάση του κινηματογράφου ως ιστορικής πηγής. Όπως
αναφέρει ο Jarvie (1978), οι κινούμενες εικόνες μεταφέρουν πολύ φτωχό "πληροφοριακό
φορτίο" και πάσχουν από "έλλογη αδυναμία" (discursive weakness) κι έτσι δεν μπορεί να
παραχθεί μια σημαντική ιστορία μέσα από τις ταινίες, εφόσον η επιστήμη της ιστορίας είναι
η μόνη αρμόδια για την παραγωγή ιστορικού νοήματος.
Από την άλλη πλευρά, ο Raack (1983) θεωρεί ότι η παραδοσιακή γραπτή ιστορία είναι
τόσο γραμμική που οι δυνατότητες απόδοσης του πολυδιάστατου κόσμου του ιστορικού
παρελθόντος είναι αρκετά περιορισμένες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε μόνο οι ταινίες,
παρουσιάζοντας καθημερινές σκηνές, μπορούν να προσφέρουν την κατάλληλη
ενσυναισθητική ανακατασκευή, να αναπαραστήσουν δηλαδή τις δραστηριότητες του
παρελθόντος, καθώς και να παράσχουν πληροφορίες για το πώς ζούσαν και σκέφτονταν οι
άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρεί ότι μέσω των ταινιών μπορεί να διαμορφωθεί μια
προσωπική επίγνωση για τα ιστορικά συμβάντα.
Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα σύμφωνα με τον Jarvie (1978). Ο κόσμος που
δημιουργείται από την αδιάκοπη κίνηση με είκοσι τέσσερα καρέ το δευτερόλεπτο δεν
επιτρέπει να υπάρξει καθόλου χρόνος για στοχασμό, επαλήθευση και διάλογο. Παράλληλα,
παραδέχεται ότι αυτό που παρακολουθεί κάποιος στην κινηματογραφική οθόνη είναι
ιδιαίτερα ευχάριστο, ενημερωτικό και αληθοφανές, αλλά, συγχρόνως, δεν παρέχει στον
θεατή όλα τα σημαντικά στοιχεία του ιστορικού λόγου, την αξιολόγηση των πηγών και τις
λογικές αποδείξεις.
Προφανώς, όπως υποστηρίζει ο Chatman (1980), οι ιστορικοί βρίσκονται πιο κοντά στις
απόψεις του Jarvie παρά σε εκείνες του Raack. Ο ίδιος όμως, αμφισβητεί το γεγονός οι
ταινίες μεταφέρουν φτωχό πληροφοριακό υλικό. Αντίθετα θεωρεί ότι μεταφέρουν πλούσιο
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πληροφοριακό υλικό με αρκετά υψηλό βαθμό λεπτομέρειας και εξειδίκευσης. Από την άλλη
πλευρά, οι ισχυρισμοί του Jarvie για την ταχύτητα με την οποία εκτυλίσσονται τα γεγονότα
στην οθόνη έρχονται σε αντιπαράθεση με τους ισχυρισμούς του Rosenstone (1988), ο οποίος
αναφέρει πώς κάθε τι καινούριο που βλέπει ο θεατής προστίθεται στις ιστορικές γνώσεις του.

Ο κινηματογράφος ως ιστορικό τεκμήριο
Οι ταινίες που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά ντοκουμέντα για την έρευνα της ιστορίας δεν
είναι μόνο τα ντοκιμαντέρ. Οι ιστορικές ταινίες και κάθε ταινία είναι ιστορικό τεκμήριο
αφού μας προμηθεύει με μια πληθώρα εικόνων, νοοτροπιών μιας εποχής, αντανακλά διαμεσολαβημένα βέβαια- την κατάσταση των πραγμάτων, χωρίς αρκετή πιστότητα
πάντοτε, αφού έτσι κι αλλιώς η "πιστότητα" είναι έννοια φευγαλέα και υποκειμενική, αφού
η κάμερα διατηρεί ένα βαθμό αυτονομίας. Σύμφωνα με τον Ferro, όλες οι ταινίες είναι
προπαγανδιστικές. Όλες οι ταινίες αντανακλούν την κοσμοθεωρία του δημιουργού τους,
που με τη σειρά της είναι "προϊόν" της εποχής του και έχει δεχτεί τις επιρροές της κυρίαρχης
ιδεολογίας και όχι μόνο αυτής. Οι ταινίες, εσκεμμένα ή μη, παρέχουν πληροφορίες για την
εποχή που δημιουργήθηκαν μέσα από τη γλώσσα, την αισθητική και την ιδεολογία που
προβάλλουν (Ferro, 2001). Ο κινηματογράφος είναι δέσμιος της εποχής του και αυτό τον
κάνει τεκμήριό της.
Ιστορικές πηγές μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο οι ταινίες-ντοκουμέντα, αλλά και οι
μυθοπλαστικές, ακόμη και οι ταινίες που διαστρεβλώνουν εσκεμμένα την πραγματικότητα.
Αυτό γιατί, παρόλο που παρουσιάζουν ένα ατελές ή ελαττωματικό παρελθόν, προσφέρουν
πολύτιμες μαρτυρίες, όπως για παράδειγμα τις εκδοχές της ιστορίας, που θεωρούνταν
κατάλληλες στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και ιδεολογία, μαρτυρώντας τις
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα των δημιουργών τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη, σύμφωνα με τον Schemilt (1984), ότι ο κινηματογράφος
μπορεί να συνδεθεί και με την "ιστορική συνείδηση" (empathy), τη δυνατότητα δηλαδή να
μπορεί κάποιος να βλέπει την ιστορία με την οπτική άλλων ανθρώπων, ιδιαίτερα με την
εκδοχή του "ταξιδιώτη μέσα στον χρόνο", που μετακινείται στο παρελθόν και βιώνει τα
γεγονότα από τη θέση των άλλων. Ο Lee (1984) προσθέτει ότι παράλληλα με την ανάπτυξη
της "ενσυναίσθησης", οι ταινίες αναπτύσσουν και την "ιστορική φαντασία", η οποία παρέχει
τη δυνατότητα διείσδυσης στο βάθος των γεγονότων και των κινήτρων που οδήγησαν στις
διάφορες σκέψεις και δράσεις.
Από μια πιο κοντινή σκοπιά της ιστορίας (Halsall, 2001), η διδακτική χρήση του
κινηματογράφου προσφέρεται για την ανάπτυξη των γνώσεων πάνω στις ιστορικές
αναπαραστάσεις και αφηγήσεις, διευκολύνει την απόδοση νοήματος με τρόπο άμεσο και
συγκεκριμένο για γεγονότα που συνέβησαν παλιά και σε διάφορους τόπους και για τα
οποία οι μαθητές γνωρίζουν ελάχιστα (Stradling, 2001). Επιτρέπει την "εκ των έσω" εξέταση
εμπειριών, σκέψεων και συναισθημάτων, παρέχει μια ιδιαίτερα ικανοποιητική αίσθηση του
τόπου και της ιστορικής περιόδου, παρακινεί τους μαθητές στο να διατυπώσουν ερωτήματα
πάνω στις πηγές και δημιουργεί ευκαιρίες για συσχέτιση των εικόνων με τον λόγο της
ιστοριογραφίας και την ιστορική σκέψη.
Σε μια κατηγοριοποίησή του ο Dickinson (1972) αναφέρει ότι οι βιογραφικές ταινίες που
αφορούν ιστορικά πρόσωπα παρουσιάζουν με ανάγλυφο τρόπο χαρακτηριστικά, κίνητρα,
βαθύτερες σκέψεις. Οι πλασματικές ταινίες, οι λεγόμενες ταινίες εποχής, προσφέρουν τη
δυνατότητα για κατανόηση του κλίματος της εκάστοτε εποχής. Τα ντοκιμαντέρ παρέχουν
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ζωντανές εικόνες για γεγονότα, λαούς, τόπους ή παρουσιάζουν πηγές που δεν είναι
προσιτές με διαφορετικό τρόπο.
Για να είναι λοιπόν παιδαγωγικά αποτελεσματική η χρήση του κινηματογράφου ως
ιστορικής πηγής, είναι απαραίτητη η τήρηση κάποιων βασικών κανόνων, όπως η
προσεκτική επιλογή και αξιολόγηση του υλικού πριν την χρήση, αλλά και η σαφήνεια των
διδακτικών και μαθησιακών στόχων σε συνδυασμό με τις συνθήκες εργασίας και την
επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων(Μαυροσκούφης, 2005).

Μέθοδος
Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί μια
κινηματογραφική ταινία, η οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ή μια
χρονική περίοδο, να αποτελέσει παράγοντα διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης σε παιδιά 6ης
δημοτικού. Ειδικότερα, στόχοι της έρευνας είναι η διαμόρφωση αξιών, στάσεων αλλά και
υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον, μέσα από παρακολούθηση της
συμπεριφοράς των χαρακτήρων της ταινίας σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ,
παράλληλα, επιδιώκεται η κατανόηση ιστορικών γεγονότων, μέσα από την εξέταση των
αιτιών που οδήγησαν στα διάφορα αποτελέσματα και την έκβαση της ταινίας. Με αυτό τον
τρόπο επιδιώκεται ο μαθητής να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος
αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος -παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί-αλλά
και την αντίληψη ότι η συνέχεια και η αλλαγή αφορά την ίδια τη ζωή του, δηλαδή ότι το
ιστορικό παρελθόν έχει νόημα για τον ίδιο τον μαθητή.
Η παρούσα έρευνα ακολούθησε μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση. Συγκεκριμένα,
αφορά την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων σε ερωτήσεις
ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε μαθητές της έκτης τάξης, δυο Δημοτικών σχολείων,
ενός δημοσίου και ενός ιδιωτικού, σε σχέση με την παρακολούθηση μια κινηματογραφικής
ταινίας ιστορικού περιεχομένου και τη διαμόρφωση μέσω αυτής, ιστορικής σκέψης. Η
ποιοτική έρευνα καταγράφει τις προσωπικές σημασίες, τις απόψεις, την κατανόηση των
συμμετεχόντων, τις πολλαπλές πραγματικότητες που αυτοί αντιλαμβάνονται ως προς το
υπό εξέταση ζήτημα που ερευνάται (Robson, 2007; Ιωαννίδη-Καπόλου, χ.χ). Έτσι, μπορεί να
καταγράφει όχι μόνο απόψεις, αλλά και συναισθήματα και εμπειρίες, αφού μελετά τις
διαδικασίες και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καθεμιά από αυτές τις εμπειρίες
λαμβάνει χώρα (Bell, 2001).

Περιγραφή Δείγματος
Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν μαθητές 2 δημοτικών σχολείων της πόλης της Ρόδου.
Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 40 μαθητές έκτης τάξης, ηλικίας 11-12 ετών, ενός
δημοσίου και ενός ιδιωτικού σχολείου. Η επιλογή των σχολείων και των τμημάτων της έκτης
έγινε με βάση την επικοινωνία με τους διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων καθώς και
με την σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών των τμημάτων, πάνω στη θεματολογία της
έρευνας, τον χρόνο όπου θα απαιτούνταν καθώς και την ανάγκη χρήσης νέων
προσεγγίσεων διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας.
Συγκεκριμένα επιλέχθηκε το ΣΤ΄1 τμήμα του 17 ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου (Δημόσιο)
με 21 μαθητές εκ των οποίων 11 ήταν κορίτσια και 9 αγόρια, καθώς και το ΣΤ’2 τμήμα του
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Εκπαιδευτηρίου Ροδίων Παιδεία (Ιδιωτικό) με 19 μαθητές, εκ των οποίων 9 ήταν κορίτσια
και 10 αγόρια. Στα 2 τμήματα των σχολείων πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες διδασκαλίες
δομής κινηματογράφου και διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης και μέσω παρακολούθησης
κινηματογραφικής ταινίας ιστορικού περιεχομένου και συμπληρώθηκε το ίδιο
ερωτηματολόγιο έρευνας. Από τους 21 μαθητές του δημόσιου σχολείου συμμετείχαν στην
έρευνα οι 17 εφόσον 3 από αυτούς έλειπαν σε σχολικούς αγώνες, ενώ 1 δεν δέχτηκε να
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, χωρίς να αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Από τους
19 μαθητές του ιδιωτικού, 2 δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για προσωπικούς λόγους,
ενώ 1 από αυτούς απουσίαζε λόγο ασθένειας.

Τρόπος συλλογής δεδομένων
Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, 10 ερωτήσεων ανοιχτού
τύπου, οι οποίες αντιστοιχούν στις 6 κατασκευαστικές ιστορικές έννοιες ή δευτέρας τάξεως ή
δομικές ιστορικές έννοιες που παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης
όπως αναφέρονται στο άρθρο του Seixas (2006) και δομημένη συνέντευξη για την ενίσχυσή
του ώστε να καταγραφούν οι απόψεις, οι στάσεις και οι συμπεριφορές των μαθητών πάνω
στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην κινηματογραφική ταινία που επιλέχθηκε. Η
διαδικασία της συνέντευξης πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,
ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό του, στις ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις δεν
έχουν συμπληρωθεί ή είναι ασαφείς ή το περιεχόμενό τους χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.
Συνοπτικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι συνεντεύξεις παρέχουν άμεση πρόσβαση στις
νοητικές δομές των ατόμων που συμμετέχουν σε μια έρευνα, καθιστώντας με αυτόν τον
τρόπο πιο εύκολη και πιο ακριβή την καταγραφή των γνώσεων και των απόψεών τους
(Finch, 1986).
Ακολουθεί η παράθεση των ερωτήσεων που επιλέχθηκαν για την κατασκευή του
ερωτηματολογίου, η ανάλυση των 6 κατασκευαστικών ιστορικών εννοιών που βοηθούν
στην ανάπτυξη και απόκτηση ιστορικής σκέψης καθώς και η αντιστοιχία αυτών των εννοιών
με τις ερωτήσεις.
Ερωτηματολόγιο
1.

1. Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε την συγκεκριμένη ταινία;
2. Στις μέρες μας ενδιαφερόμαστε για τη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν; Αν ναι, τότε για ποιους λόγους;

2.

3. Τι μπορεί να μας πει η ταινία που παρακολουθήσαμε σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων εκείνη την
εποχή;

3.

4. α) Ποιοι ήταν οι τρόποι ψυχαγωγίας για τους χωρικούς και ποιοι για τους άρχοντες εκείνη την
εποχή; β) Στις μέρες μας έχουν παραμείνει ίδιοι αυτοί οι τρόποι ψυχαγωγίας; Αν όχι, τι έχει αλλάξει και
για ποιους λόγους;

4.

5. α) «Το παιδί ενός χωριάτη να πάει σχολείο! Τι θα πει ο κόσμος;» Πώς θα σχολιάζατε αυτήν την
φράση; β) Τι άλλαξε από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα σχετικά με αυτή την φράση;

5.

6. Η χήρα μάνα με τα έξι παιδιά συζητά με τον μεγαλύτερο γιό της (15 χρονών) το ενδεχόμενο να δώσει
στο ορφανοτροφείο τα δύο μικρότερα κορίτσια της. Μπορείς να αναφέρεις τους λόγους που την
ώθησαν να πάρει τελικά αυτή την απόφαση;
7. Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι οι χωρικοί του τσιφλικιού παρέμειναν πιστοί στον άρχοντά τους
και υπέμειναν όλες αυτές τις κακουχίες και τις δυσκολίες στη ζωή τους;
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8. Ποιες ήταν οι αιτίες που ώθησαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής να θέλουν να αλλάξουν την
κοινωνία και να αγωνιστούν για να κατοχυρώσουν δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους;
9. Οι διαταγές του τσιφλικά-μεγαλογαιοκτήμονα ήταν ρητές: κανένας δεν έχει το δικαίωμα να
καταχραστεί κάτι από την ιδιοκτησία του (σοδειά, ζώα, εργαλεία, δέντρα κ.ά), χωρίς την άδειά του.
Όμως ο πατέρας του παιδιού έκοψε ένα δέντρο χωρίς να ενημερώσει τον επιστάτη με σκοπό να
κατασκευάσει ένα ζευγάρι παπούτσια για τον γιο του. Γνώριζε, ωστόσο, ότι είναι βέβαιο πως θα
διωχθεί από το τσιφλίκι και θα μείνει στον δρόμο όλη η οικογένειά του, ενώ ο γιος του ίσως δεν θα
κατάφερνε να συνεχίσει το σχολείο. α) Πώς θα χαρακτήριζες την επιλογή του πατέρα; β) Τι θα έκανες
εάν ήσουν στη θέση του πατέρα;

6.

10. Πώς θα χαρακτήριζες τη συμπεριφορά του άρχοντα απέναντι στους χωρικούς; Τη θεωρείς
φυσιολογική για εκείνη την εποχή;

Μέσα από διάφορες μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη Διδακτική
της Ιστορίας, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει κάποιες κατασκευαστικές ή δομικές ή
δευτερογενείς ιστορικές έννοιες/δεξιότητες που παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη της
ιστορικής σκέψης. Ο Peter Seixas χρησιμοποιεί έξι διακριτές αλλά και αλληλένδετες έννοιες
για την ιστορική σκέψη. Συγκεκριμένα οι μαθητές μέσω του μαθήματος της ιστορίας θα
πρέπει να είναι σε θέση: 1) να κατανοούν την ιστορική σημασία (historical significance),
δηλαδή για ποιον λόγο νοιαζόμαστε σήμερα, σχετικά με ορισμένα γεγονότα, τάσεις και
ζητήματα στην ιστορία (Ερωτήσεις:1,2,4α,5α,6,7), 2) να εντοπίζουν γεγονότα και να
χρησιμοποιούν ιστορικές πηγές (κυρίως πρωτογενής), να είναι σε θέση δηλαδή να
γνωρίζουν πώς να βρουν, να επιλέξουν, να εντάξουν σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο και να
ερμηνεύουν πηγές για ένα ιστορικό επιχείρημα (evidence) (Ερωτήσεις:3,4α,4β,5β,6,7), 3) να
μπορούν να εντοπίζουν τη συνέχεια και την αλλαγή (continuity and change), τι έχει αλλάξει
και τι έχει παραμείνει το ίδιο με την πάροδο του χρόνου (Ερωτήσεις:1,2,4β,5β,8,10), 4) να
αναγνωρίζουν τα αίτια και τις συνέπειες των γεγονότων (cause and consequence), πώς και
γιατί ορισμένες συνθήκες, συμπεριφορές και ενέργειες οδηγούν σε κάποιες άλλες
(Ερωτήσεις:4β,6,7,8,10), 5) να μελετούν το παρελθόν από πολλές οπτικές γωνίες (historical
perspectives), να βλέπουν το «παρελθόν ως μια ξένη χώρα», με διαφορετικά κοινωνικά,
πολιτιστικά, πνευματικά, και ακόμα και συναισθηματικά πλαίσια, που διαμόρφωσε τη ζωή
και τις ενέργειες των ανθρώπων και, τέλος (Ερωτήσεις:1,2,3,4α,5α,5β,6), 6) οι μαθητές να
κατανοούν την ηθική διάσταση των ιστορικών γεγονότων και ερμηνειών (moral dimension),
πώς μπορούμε στο παρόν να κρίνουμε πράξεις, συμπεριφορές, αποφάσεις που πάρθηκαν σε
διαφορετικές περιστάσεις στο παρελθόν και πως οι διαφορετικές ερμηνείες του παρελθόντος
αντανακλούν διαφορετικές ηθικές στάσεις σήμερα (Ερωτήσεις:1,2,3,4α,5α,6,8,9α,9β,10). Στο
σύνολό τους, τα παραπάνω συνθέτουν την «ιστορική σκέψη» στο πλαίσιο της «ιστορικής
παιδείας», σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελούν το μοναδικό τρόπο προσέγγισής της
(Seixas, 2006).

Ερευνητικός σχεδιασμός και εφαρμογή
Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μέσω μεταφοράς γνώσης και διαμόρφωσης
προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, επηρεάζοντας καθοριστικά την αντίληψή τους για
τον κόσμο που τους περιβάλλει. Επομένως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη δομή
και τον ρόλο του κινηματογράφου. Να γίνουν γνωστά τα δομικά στοιχεία του και οι
ανθρώπους που κρύβονται από πίσω του ώστε να γίνει κατανοητό το πως λειτουργεί, πως
μεταφέρονται τα μηνύματα και που αυτά αποσκοπούν.
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Για την ανάπτυξη του μιντιακού επιπέδου και τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών
για τον κινηματογράφο, προτού πραγματοποιηθεί η τελική διδασκαλία της έρευνας,
σχεδιάστηκε ένα πλάνο μαθήματος μιας διδακτικής ώρας, το ίδιο και για τα δυο σχολεία,
όπου εφαρμόστηκε. Έγινε μια σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του κινηματογράφου, της
δομής και των διαφόρων χαρακτηριστικών που τον διακρίνουν. Μέσω αυτής της
διδασκαλίας καταβλήθηκε προσπάθεια οι μαθητές να αναπτύξουν, σε ένα πρώτο βαθμό, τις
ικανότητες και τις δεξιότητες του μιντιακού και του οπτικού τους γραμματισμού (Gunther
Kress & Thao van Leeuwen, 2001; Gunther Kress, 2004). Μέσα από την παρατήρηση των
εσωτερικών δομών του κινηματογράφου και της επεξεργασίας των στοιχείων που τον
απαρτίζουν μπορεί να γίνει κατανοητός ο τρόπος που μεταφέρονται οι επεξεργασμένες
πληροφορίες, πως απεικονίζεται η κίνηση μέσα από την παράθεση χιλιάδων στιγμιότυπων
πάνω σε ένα φιλμ και, τέλος, το πως μέσω του μοντάζ μπορούν να δημιουργηθούν και να
προβληθούν «ρεαλιστικές» εικόνες. Απώτερος σκοπός όλου αυτού του σχεδιασμού, ήταν να
δοθούν στους μαθητές όλα αυτά τα στοιχεία-εργαλεία που θα χρησιμοποιούσαν ώστε να
αναλύσουν τη ταινία της έρευνας που επιλέχθηκε και να είναι σε θέση να την ερμηνεύσουν.
Τελικό στάδιο της έρευνας αποτέλεσε η παρακολούθηση της επιλεχθείσας ταινίας (Το δέντρο
με τα τσόκαρα-L' Albero Degli Zoccoli του 1978), η ανάλυσή της σε ομάδες σύμφωνα με την
μέθοδο του Σοφού (2014) και τέλος η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και των
συνεντεύξεων.
Οι μαθητές δεν είχαν καμία πρότερη γνώση για την ιστορική περίοδο και τις καταστάσεις
που πραγματεύεται η κινηματογραφική ταινία του Olmi, δεδομένου ότι αυτή δεν έχει καμία
συνάφεια με τις ιστορικές περιόδους και τα ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα που το
Αναλυτικό πρόγραμμα επιλέγει να διδαχθούν. Η έλλειψη συνάφειας υπήρξε στρατηγικής
σημασίας επιλογή του ερευνητή ώστε να καταστεί δυνατό να μετρηθεί με τη μεγαλύτερη
δυνατή αξιοπιστία η επίδραση που θα ασκούσε η κινηματογραφική ταινία, ανεξάρτητα από
προϋπάρχοντα γνωστικά πλαίσια.

Ευρήματα
Ανάπτυξη βασικών ιστορικών εννοιών και δεξιοτήτων της ιστορικής σκέψης
(ανά ερώτηση)
Ερώτηση 1: Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε την συγκεκριμένη ταινία;
Η πρώτη ερώτηση είχε ως σκοπό την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των
απαντήσεων των μαθητών με γνώμονα τέσσερις από τις έξι έννοιες-δεξιότητες της ιστορικής
σκέψης. Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα ευρήματα, μέσω της πρώτης ερώτησης,
αναπτύχθηκε σε ποσοστό 100% η έννοια της ιστορικής σημασίας, με τους μαθητές να
αναδεικνύουν με τις απαντήσεις τους τη σημαντικότητα των γεγονότων του παρελθόντος
που απεικονίζονται στην κινηματογραφική ταινία που παρακολούθησαν (historical
significance). Παράλληλα, η έννοια της συνέχειας και της αλλαγής (continuity and change)
αναπτύχθηκε σε ποσοστό 52%, με τους μαθητές να είναι σε θέση να συγκρίνουν το παρόν
και το παρελθόν ώστε να εντοπίσουν τις αλλαγές που υπήρξαν, αλλά και τα στοιχεία που
έμειναν αναλλοίωτα. Τέλος, η αντίληψη του παρελθόντος ως διαφορετικού, με τα δικά του
ιδιαίτερα στοιχεία, τα οποία ωστόσο μπορούν να κατανοηθούν εκ των υστέρων (historical
perspectives) αναπτύχθηκε σε ποσοστό 94%, ενώ παραδόξως η κατανόηση της ηθικής
διάστασης των ιστορικών γεγονότων (moral dimension) δεν ξεπέρασε το 9%, εφόσον στο
μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων των μαθητών δεν παρατηρήθηκε κάποια μορφή
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αξιολογικής-ηθικής κρίσης. Το ποσοστό επίτευξης της πρώτης ερώτησης σχετικά με τον
αρχικό σχεδιασμό της έρευνας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 64% (100+52+94+9=255/4).
Ερώτηση 2: Στις μέρες μας ενδιαφερόμαστε για τη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν; Αν ναι, τότε
για ποιους λόγους;
Μέσω της δεύτερης ερώτησης επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των
μαθητών με γνώμονα τέσσερις από τις έξι έννοιες-δεξιότητες της ιστορικής σκέψης.
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα δείχνουν ότι αναπτύχθηκε σε ποσοστό 100% η έννοια της
ιστορικής σημασίας (historical significance), με το παρελθόν να αποτελεί πηγή σημαντικών
πληροφοριών για τους μαθητές, η έννοια της συνέχειας και της αλλαγής (continuity and
change) σε ποσοστό 61%, με τους μαθητές να είναι σε θέση να συγκρίνουν τα διάφορα
γεγονότα και στοιχεία του παρελθόντος με αυτά του παρόντος, η αντίληψη του
παρελθόντος ως κάτι διαφορετικού με τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα να το
διαμορφώνουν (historical perspectives) σε ποσοστό 91%, και, τέλος, η ηθική διάσταση των
ιστορικών γεγονότων (moral dimension) σε ποσοστό 24%. Το ποσοστό επίτευξης της δεύτερης
ερώτησης σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 69%
(100+61+91+24=276/4).
Ερώτηση 3: Τι μπορεί να μας πει η ταινία που παρακολουθήσαμε σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων
εκείνη την εποχή;
Η τρίτη ερώτηση είχε ως σκοπό την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των απαντήσεων
των μαθητών με γνώμονα τρεις από τις έξι έννοιες-δεξιότητες της ιστορικής σκέψης.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές εντόπισαν και ερμήνευσαν γεγονότα και καταστάσεις που
παρατήρησαν μέσα από την παρακολούθηση της κινηματογραφικής ταινίας (evidence) σε
ποσοστό 100%. Η αντίληψη του παρελθόντος ως κάτι διαφορετικού με τα δικά του ιδιαίτερα
στοιχεία, τα οποία ωστόσο μπορούν να κατανοηθούν (historical perspectives), αναπτύχθηκε σε
ποσοστό 88%, εφόσον οι μαθητές αναγνώρισαν ότι εκείνα τα χρόνια όλα ήταν διαφορετικά
είτε στο θέμα της διαβίωσης, του τρόπου ζωής και του βιοτικού επιπέδου, είτε σε θέματα
δικαιωμάτων. Τέλος, η ηθική διάσταση των ιστορικών γεγονότων (moral dimension)
αναπτύχθηκε σε ποσοστό 52%, με τους μισούς μαθητές να εκφράζουν αξιολογική κρίση σε
συμπεριφορές και καταστάσεις εκείνης της εποχής. Το ποσοστό επίτευξης της τρίτης
ερώτησης σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 80%.
Ερώτηση 4α: Ποιοι ήταν οι τρόποι ψυχαγωγίας για τους χωρικούς και ποιοι για τους άρχοντες
εκείνη την εποχή;
Το πρώτο σκέλος της τέταρτης ερώτησης είχε ως σκοπό την κατηγοριοποίηση του
περιεχομένου των απαντήσεων των μαθητών με γνώμονα τέσσερις από τις έξι έννοιεςδεξιότητες της ιστορικής σκέψης. Η ανάπτυξη της ιστορικής σημασίας επιτεύχθηκε σε
ποσοστό 100% μέσα από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές σχετικά με τους
τρόπους ψυχαγωγίας που υπήρχαν εκείνη την περίοδο (historical significance). Ο εντοπισμός
και ο σχολιασμός αυτών των τρόπων ψυχαγωγίας (evidence), καθώς και η προσέγγιση ενός
παρελθόντος με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια, επιτεύχθηκε σε ποσοστό
100%. Τέλος, η ηθική διάσταση (moral dimension) αναπτύχθηκε σε ποσοστό μόλις 6% με ένα
μικρό αριθμό μαθητών να παρουσιάζει μια αξιολογική κρίση πάνω στο θέμα. Ο βαθμός
επίτευξης στο πρώτο μέρος της τέταρτης ερώτησης είναι κατά μέσο όρο περίπου 77%
(100+100+100+6=306/4).
Ερώτηση 4β: Στις μέρες μας έχουν παραμείνει ίδιοι αυτοί οι τρόποι ψυχαγωγίας; Αν όχι, τι έχει
αλλάξει και για ποιους λόγους;
Στο δεύτερο σκέλος της τέταρτης ερώτησης επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση με γνώμονα
τρεις από τις έξι βασικές ιστορικές έννοιες-δεξιότητες της ιστορικής σκέψης. Η μελέτη των
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στοιχείων που παρατίθενται στην ταινία (evidence) υπήρξε λειτουργική. Συγκεκριμένα,
αποκωδικοποιήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους διασκέδαζαν οι Ιταλοί αγρότες στο
μεταίχμιο 19ου-20ου αιώνα, έγινε ο εντοπισμός των στοιχείων που είτε παρέμειναν ίδια είτε
μεταβλήθηκαν (continuity and change) και το παρελθόν προσεγγίστηκε χωρίς ιστορικούς
αναχρονισμούς και προβολές αλλά και με επίγνωση της διαφορετικότητας των ιστορικών
περιόδων που συγκρίνονται (historical perspectives). Το ποσοστό επιτυχίας του δεύτερου
σκέλους της τέταρτης ερώτησης ανήλθε κατά μέσο όρο στο 100% (100+100+100=300/3).
Ερώτηση 5α: «Το παιδί ενός χωριάτη να πάει σχολείο! Τι θα πει ο κόσμος;» Πώς θα σχολιάζατε
αυτήν την φράση;
Το πρώτο υποερώτημα της πέμπτης ερώτησης είχε ως σκοπό την κατηγοριοποίηση του
περιεχομένου των απαντήσεων των μαθητών με γνώμονα τρεις από τις έξι βασικές έννοιεςδεξιότητες της ιστορικής σκέψης. Αναλυτικά, οι μαθητές σε ποσοστό 100% απάντησαν και
έδειξαν το ενδιαφέρον τους για αυτή τη φράση σχολιάζοντας με το δικό τους τρόπο τη
σημασία που είχε τότε (historical significance). Μέσα από τις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε η
προσέγγιση ενός παρελθόντος με διαφορετικά κοινωνικά, πνευματικά και συναισθηματικά
πλαίσια, (δεν είχαν όλοι πρόσβαση στην εκπαίδευση, δεν υπήρχαν ίσα δικαιώματα, η γνώση
ήταν μόνο για τους πλούσιους) σε ποσοστό 67% (historical perspectives). Τέλος, σε ποσοστό
94% αναπτύχθηκε η ηθική διάσταση (moral dimension) για το συγκεκριμένο γεγονός με τους
μαθητές να σχολιάζουν, παράλληλα, ότι αυτή η φράση στις μέρες μας θεωρείται ρατσιστική,
σαρκαστική, λανθασμένη, αλλά για εκείνη την εποχή κρίνεται φυσιολογική, ένδειξη
ικανοποιητικού προσανατολισμού στον ιστορικό χρόνο. Το ποσοστό επίτευξης του πρώτου
μέρους της πέμπτης ερώτησης σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε
87% (100+67+94=261/3).
Ερώτηση 5β: Τι άλλαξε από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα σχετικά με αυτή την φράση;
Στο δεύτερο σκέλος της πέμπτης ερώτησης επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση με γνώμονα
τρεις από τις έξι βασικές ιστορικές έννοιες-δεξιότητες. Οι μαθητές εντόπισαν τα σημεία και
τα γεγονότα που αναφέρονται στην εκπαίδευση εκείνης της εποχής (evidence), παρέθεσαν
κάποιες από τις αλλαγές που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα (continuity and change), όπως η
απόκτηση ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, η δημοκρατία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας
κ.ά σε ποσοστό 100%, ενώ, παράλληλα, η αντίληψη του παρελθόντος ως διαφορετικού, με τα
δικά του ιδιαίτερα στοιχεία (historical perspectives), τόσο στην εκπαίδευση όσο και γενικότερα
στη δομή της κοινωνίας (πλούσιοι-δικαίωμα στην εκπαίδευση, φτωχοί-δουλειά στα
χωράφια) αναπτύχθηκε σε ποσοστό 52%. Το ποσοστό επίτευξης του δεύτερου μέρους της
πέμπτης ερώτησης είναι κατά μέσο όρο 84% (100+100+52=252/3).
Ερώτηση 6: Η χήρα μάνα με τα έξι παιδιά συζητά με τον μεγαλύτερο γιό της (15 χρονών) το
ενδεχόμενο περίπτωση να δώσει στο ορφανοτροφείο τα δύο μικρότερα κορίτσια της. Μπορείς να
αναφέρεις τους λόγους που την ώθησαν να πάρει τελικά αυτή την απόφαση;
Η έκτη ερώτηση είχε ως σκοπό την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των απαντήσεων
των μαθητών με γνώμονα πέντε από τις έξι βασικές έννοιες-δεξιότητες της ιστορικής σκέψης.
Και οι πέντε έννοιες αναπτύχθηκαν πλήρως σε ποσοστό 100% με το περιεχόμενο των
απαντήσεων να κατηγοριοποιείται σε αυτές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν σε
μεγάλο βαθμό για τη δυσχερή και επώδυνη κατάσταση που βίωνε η χήρα μάνα (historical
significance), εντοπίζονται τα επιμέρους στοιχεία της (evidence), ενώ ανέδειξαν τις αιτίες και
τις συνέπειες των γεγονότων (cause and consequence), σε μια κοινωνία με τα δικά της
κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά (historical perspectives), κρίνοντας
μάλιστα τις πράξεις, τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις που έλαβε η μητέρα (moral
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dimension). Το ποσοστό επίτευξης της έκτης ερώτησης σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό
ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 100% (100+100+100+100+100=500/5).
Ερώτηση 7: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι οι χωρικοί του τσιφλικιού παρέμειναν πιστοί στον
άρχοντά τους και υπέμειναν όλες αυτές τις κακουχίες και τις δυσκολίες στη ζωή τους;
Στην έβδομη ερώτηση επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση με γνώμονα τρεις από τις έξι
βασικές ιστορικές έννοιες-δεξιότητες. Η ιστορική σημασία των λόγων για τους οποίους οι
χωρικοί παρέμεναν πιστοί στον άρχοντα (historical significance), ο εντοπισμός και η ερμηνεία
τους μέσα από την ταινία (evidence) καθώς και οι συνέπειες (cause and consequence) που οι
χωρικοί θα είχαν σε περίπτωση ανυπακοής, παρατηρήθηκαν σε όλες τις απαντήσεις των
μαθητών σε ποσοστό 100% (100+100+100=300/3).
Ερώτηση 8: Ποιες ήταν οι αιτίες που ώθησαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής να θέλουν να
αλλάξουν την κοινωνία και να αγωνιστούν για να κατοχυρώσουν δικαιώματα για όλους τους
ανθρώπους;
Η όγδοη ερώτηση είχε ως σκοπό την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των
απαντήσεων των μαθητών με γνώμονα δυο από τις έξι βασικές έννοιες-δεξιότητες της
ιστορικής σκέψης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εντόπισαν τις αιτίες (cause and consequence) που
ώθησαν τους ανθρώπους να θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία τους και να κατοχυρώσουν
δικαιώματα για όλους, ενώ εξέφρασαν και τις δικές τους αξιολογικές κρίσεις απέναντι στις
πράξεις και τις συμπεριφορές εκείνης της περιόδου (moral dimension) σε ποσοστό 100%.
(100+100=200/2).
Ερώτηση 9: Οι διαταγές του τσιφλικά-μεγαλογαιοκτήμονα ήταν ρητές: κανένας δεν έχει το
δικαίωμα να καταχραστεί κάτι από την ιδιοκτησία του (σοδειά, ζώα, εργαλεία, δέντρα κ.ά), χωρίς την
άδειά του. Όμως ο πατέρας του παιδιού έκοψε ένα δέντρο χωρίς να ενημερώσει τον επιστάτη με
σκοπό να κατασκευάσει ένα ζευγάρι παπούτσια για τον γιο του. Γνώριζε, ωστόσο, ότι είναι βέβαιο
πως θα διωχθεί από το τσιφλίκι και θα μείνει στον δρόμο όλη η οικογένειά του, ενώ ο γιος του ίσως
δεν θα κατάφερνε να συνεχίσει το σχολείο. α) Πώς θα χαρακτήριζες την επιλογή του πατέρα; β) Τι θα
έκανες εάν ήσουν στη θέση του πατέρα;
Και τα δυο σκέλη της ένατης ερώτησης αποσκοπούν στην κατηγοριοποίηση των
απαντήσεων των μαθητών με γνώμονα μια από τις έξι βασικές ιστορικές έννοιες-δεξιότητες
της ιστορικής σκέψης. Όλοι οι μαθητές σε ποσοστό 100% εξέφρασαν την προσωπική τους
άποψη απέναντι στην απόφαση του πατέρα να κόψει το δέντρο ώστε να φτιάξει ένα ζευγάρι
παπούτσια για το γιο του, αλλά και το τι θα έκαναν οι ίδιοι αν ήταν στη θέση του (moral
dimension). Υπήρξαν ποικίλες απαντήσεις με τις οποίες οι μαθητές υποστήριξαν την
απόφαση του πατέρα, ισχυριζόμενοι ότι θα έκαναν το ίδιο, βάζοντας πάνω από όλα το
παιδί τους. Υπήρξαν όμως και μαθητές που υποστήριξαν ότι η απόφαση και συμπεριφορά
του ήταν λανθασμένη και ότι έθεσε σε κίνδυνο όλη του την οικογένεια ενώ μπορούσε να
βρει μια άλλη λύση ή να ζητήσει βοήθεια από τον επιστάτη/αφέντη. Ισχυρίστηκαν μάλιστα
ότι οι ίδιοι σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργούσαν με αυτό τον τρόπο.
Ερώτηση 10: Πώς θα χαρακτήριζες τη συμπεριφορά του άρχοντα απέναντι στους χωρικούς; Τη
θεωρείς φυσιολογική για εκείνη την εποχή;
Η τελευταία ερώτηση επιχείρησε την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των
απαντήσεων με γνώμονα τρεις από τις έξι βασικές έννοιες-δεξιότητες της ιστορικής σκέψης.
Όλοι οι μαθητές εξέφρασαν μια αξιολογική κρίση (moral dimension) σχετικά με τη
συμπεριφορά του άρχοντα απέναντι στους χωρικούς σε ποσοστό 100%, ενώ εντόπισαν
αντίστοιχα σε ποσοστό 100% διάφορες αιτίες (cause and consequence) που οδηγούν στην
εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. Η έννοια της συνέχειας και της αλλαγής εντοπίστηκε
σχεδόν στο μισό πληθυσμό του δείγματος και συγκεκριμένα σε ποσοστό 48%.
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Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών σχολίασε τη
συμπεριφορά του άρχοντα ως απάνθρωπη, άσχημη και άδικη συμπληρώνοντας όμως ότι
την δικαιολογούν για την συγκεκριμένη περίοδο, με το επιχείρημα ότι οι άνθρωποι τότε
είχαν εκπαιδευτεί να υπακούν και να σκύβουν το κεφάλι. Το ποσοστό επίτευξης της δέκατης
ερώτησης σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 83%
(48+100+100=248/3).

Ανάπτυξη βασικών ιστορικών εννοιών και δεξιοτήτων της ιστορικής σκέψης
(ανά μαθητή)
Μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους 33
μαθητές του έλαβαν μέρος και αποτελούσαν το δείγμα της έρευνας παρατηρήθηκαν τα εξής:
1) η έννοια της ιστορικής σημασίας αναπτύχθηκε 100%, 2) ο εντοπισμός και η ερμηνεία των
διαφόρων γεγονότων που αναπαρίστανται στην ταινία αναπτύχθηκε 100%, 3) η έννοια της
συνέχειας και αλλαγής αναπτύχθηκε σε ποσοστό 63%, 4) η αναγνώριση των αιτιών και των
συνεπειών αναπτύχθηκε στο 98%, 5) η αντίληψη του παρελθόντος ως διαφορετικού, με τα
δικά του ιδιαίτερα στοιχεία, τα οποία ωστόσο μπορούν να κατανοηθούν στο παρόν,
αναπτύχθηκε σε ποσοστό 84%, ενώ 6) η κατανόηση της ηθική διάστασης των ιστορικών
γεγονότων και ερμηνειών αναπτύχθηκε σε ποσοστό 68%. Ακόμη παρατηρούμε ότι η
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης στους μαθητές κυμαίνεται από 77%, το χαμηλότερο
ποσοστό, μέχρι 95%, το υψηλότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν,
παρατηρήθηκε ότι η ιστορική σκέψη αναπτύχθηκε κατά μέσο όρο κατά 86%.

Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι μαθητές δεν είχαν καμία πρότερη γνώση για την ιστορική
περίοδο και τις καταστάσεις που πραγματεύεται η κινηματογραφική ταινία, η έρευνα
κατάφερε να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την συγκεκριμένη περίοδο, την οποία
οι μαθητές θεώρησαν ιδιαίτερα σημαντική, ακριβώς επειδή η ταινία τους παρείχε μια
πληθώρα πληροφοριών για μια κοινωνία διαφορετική από τη δική τους. Μια κοινωνία που
χαρακτηριζόταν από ποικίλες συμπεριφορές, στάσεις και αδικίες ανάμεσα σε πλούσιουςμεγαλογαιοκτήμονες και φτωχούς χωρικούς. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός στοιχείων
ομοιότητας και στοιχείων διαφοράς σε σχέση με τη σημερινή κοινωνία ήταν έντονη σε όλο
το εύρος των απαντήσεων που δόθηκαν, όπως επίσης ήταν έντονος και ο σχολιασμός και η
προσωπική αξιολογική κρίση απέναντι στις συμπεριφορές των χαρακτήρων και στις
συνέπειες των πράξεών τους. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε είναι η
αντίληψη του παρελθόντος ως κάτι διαφορετικού με τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα και
η αναγνώριση ότι εκείνα τα χρόνια όλα ήταν διαφορετικά είτε στο θέμα της διαβίωσης, του
τρόπου ζωής και του βιοτικού επιπέδου, είτε σε θέματα δικαιωμάτων και εκπαίδευσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά αναφορικά με την
ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συναφών δεξιοτήτων, δεδομένου ότι τα κριτήρια
εκπληρώθηκαν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 86% και στα δύο σχολεία (Δημόσιο-Ιδιωτικό). Και
αυτό επιτεύχθηκε αποκλειστικά σχεδόν μέσω της παρακολούθησης της κινηματογραφικής
ταινίας, η οποία αποτελεί μια προσπάθεια οπτικοποίησης των ιστορικών γεγονότων και
καταστάσεων που δύσκολα με κάποιον άλλο τρόπο μπορεί να προσεγγιστούν. Σύμφωνα με
τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η συμβολή του κινηματογράφου στη διαμόρφωση της
ιστορικής σκέψης στο δείγμα που επιλέχθηκε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία
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περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει γενίκευση της μεθόδου και των υπεραισιόδοξων
αποτελεσμάτων, εφόσον το δείγμα δεν ήταν αντιπροσωπευτικό και η παρέμβαση έγινε μέσα
σε συγκεκριμένα πλαίσια και υπό συγκεκριμένες μαθησιακές συνθήκες.
Δευτερεύοντα, ωστόσο ρόλο στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων της ταινίας και στη
γενικότερη ανάλυση και ερμηνεία του περιεχομένου της διαδραμάτισε το αρχικό στάδιο της
έρευνας με τη διδασκαλία των στοιχείων που συναπαρτίζουν μια κινηματογραφική ταινία
(εικόνα, ήχος, μουσική, κείμενο, φωτισμός). Με λίγα λόγια, οι μαθητές κατάφεραν να
ενισχύσουν τον οπτικό γραμματισμό τους μέσω του οποίου, κατάφεραν να αναγνωρίζουν,
να εντοπίζουν και να τοποθετούν κριτικά όλα αυτά που προβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι
μαθητές κατά τη διάρκεια της προβολής εντόπιζαν τις αλλαγές στον ήχο, στοιχείο που τους
εφιστούσε την προσοχή γιατί ό,τι θα επακολουθούσε. Το ίδιο έγινε και με τη μουσική και τον
διαφορετικό φωτισμό σε διάφορες σκηνές. Η γνώση αυτών των στοιχείων από πλευράς των
μαθητών συνέβαλε σε μια ουσιαστική κατανόηση και ανάλυση καθώς και στην αποφυγή της
επιφανειακής μελέτης της κινηματογραφικής ταινίας, που κατέληξε στη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου.
Ένα βασικό συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι μέσω ενός διαφορετικού τρόπου
προσέγγισης του μαθήματος της ιστορίας -στη δική μας περίπτωση με τη χρήση
κινηματογραφικής ταινίας-, μπορεί να εκπληρωθούν σε υψηλό επίπεδο οι μαθησιακοί
στόχοι που θα τεθούν. Η έλλειψη συνάφειας, από στρατηγικής πλευράς ως επιλογή του
ερευνητή, μπορεί να επηρεάσει θετικά στην κατανόηση ώστε να καταστεί δυνατή με τη
μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία η μέτρηση της επίδρασης που θα ασκήσει η
κινηματογραφική ταινία, ανεξάρτητα από τα προϋπάρχοντα γνωστικά πλαίσια.
Τέλος, μέσα σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και στην οποία ο κινηματογράφος
αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε
θέση να χρησιμοποιεί τις κινηματογραφικές ταινίες και γενικά τα Μέσα με ευελιξία και
αποτελεσματικότητα στη σχολική αίθουσα, προσπαθώντας να διαμορφώνει το κατάλληλο
κάθε φορά μαθησιακό περιβάλλον.
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Περίληψη
Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των εκπαιδευτικών βίντεο είναι ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση
να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενό τους και παραμένουν παθητικοί θεατές. Το αλληλεπιδραστικό
βίντεο μέσω των πολλαπλών τρόπων αλληλεπίδρασης που παρέχει στη ροή του βίντεο φαίνεται να
μπορεί τους ενεργοποιήσει, να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την προσοχή τους και να επιφέρει θετικά
μαθησιακά αποτελέσματα. Παρά τη σχετικά διαδεδομένη χρήση τους τα τελευταία χρόνια, δεν
υπάρχουν έρευνες σχετικές με τη στάση των εκπαιδευτικών από τη σκοπιά των δημιουργών
αλληλεπιδραστικών βίντεο. Στην παρούσα έρευνα, ζητήσαμε από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να
δημιουργήσουν βίντεο με αλληλεπιδράσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μαθησιακών στόχων και
στη συνέχεια μέσω συνεντεύξεων αξιολογήσαμε τη διεργασία δημιουργίας τους και το αποτέλεσμά τους.
Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο μπορεί να έχει ικανοποιητικά
μαθησιακά αποτελέσματα, ότι έχει ιδιαίτερα εποικοδομητικό χαρακτήρα και ότι οι διδάσκοντες
μπορούν να ελέγχουν και να κατευθύνουν την εστίαση του χρήστη στα σημεία που επιθυμούν.
Ταυτόχρονα όμως και παρά το γεγονός ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο θεωρείται μια νέα, εύκολη και
προσβάσιμη μορφή παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ότι η
ουσιαστική εκπαιδευτική του αξιοποίηση είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη αναφέροντας σειρά
προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά: Βίντεο, αλληλεπιδραστικό βίντεο, πολυμεσική μάθηση

Εισαγωγή
Το βίντεο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα ως εργαλείο μάθησης και έχει μελετηθεί σε
πολυάριθμες έρευνες. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το βίντεο παρουσιάζει τις γνώσεις με
έναν ελκυστικό και συνεπή τρόπο, που μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση και τη
συμμετοχή του θεατή, μπορεί να βελτιώσει τις μεθόδους διδασκαλίας και να αυξήσει τα
μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, το γραμμικό βίντεο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε
επιφανειακή μάθηση και σε μη ικανοποιητική διατήρηση του αποτελέσματος της μάθησης,
ένα φαινόμενο που ονομάζεται ‘’couch-potato effect’’ (Ertelt, Renkl & Spada, 2006). Ένα από
τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του γραμμικού βίντεο είναι ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση
να αλληλεπιδράσουν με το μέσο (Laurillard, 2012) και αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι
το βίντεο μπορεί να φτάσει στην πλήρη δυναμική του μόνο σε πολύ καλά δομημένα
περιβάλλοντα μάθησης (Krammer et al, 2006). Τη λύση σε αυτό το ζήτημα φαίνεται να δίνει
η ανάπτυξη ενός νέου τύπου βίντεο, του αλληλεπιδραστικού βίντεο, το οποίο καθιστά το
μαθητή περισσότερο ενεργό κατά την παρακολούθησή του.
Οι περισσότερες μελέτες έχουν υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για το αλληλεπιδαστικό
βίντεο: «Μια μη γραμμική, ψηφιακή τεχνολογία βίντεο που επιτρέπει στους μαθητές να
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 816-826, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

817

έχουν την πλήρη προσοχή τους στο εκπαιδευτικό υλικό και να επανεξετάσουν κάθε τμήμα
του βίντεο όσες φορές θέλουν» (Dimou et al., 2009, Weston & Barker, 2001). Οι Zhang et al
(2006), υποστηρίζουν ότι οι μαθητευόμενοι παρουσιάζουν καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα κατά τη χρήση μη γραμμικού βίντεο σε σχέση με τη χρήση γραμμικού βίντεο.
Την τελευταία δεκαετία έχουν προταθεί πολλοί νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης με το
περιεχόμενο του βίντεο. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Schoeffmann et al. (2015) ταξινόμησαν
τις μεθόδους αλληλεπίδρασης βίντεο στις παρακάτω κατηγορίες: τη δυνατότητα σχολιασμού
ή τοποθέτησης ετικέτας σε τμήματα ή αντικείμενα του βίντεο, τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια του βίντεο, τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με μεμονωμένα αντικείμενα, τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα στο βίντεο,
φιλτραρίσματος του περιεχομένου του βίντεο και δημιουργίας μιας συνοπτικής εικόνας του
περιεχομένου του.
Οι Wouters et al (2007) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο επίπεδα μαθησιακής διάδρασης:
το πρώτο επίπεδο είναι η λειτουργική διάδραση στις ενέργειες των μαθητών (π.χ.
ανατροφοδότηση μετά την απάντηση του μαθητή.) Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη γνωστική
διάδραση που περιλαμβάνει τις προκλήσεις που μπορεί να θέτει το βίντεο στο μαθητή για να
πραγματοποιήσει ενέργειες που απαιτούν γνωστικές και μετα-γνωστικές διεργασίες. Για
παράδειγμα, μια πρόκληση για να προβλέψουν τι θα συμβεί στη συνέχεια του βίντεο,
προκαλεί τους μαθητές να επιλέξουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες και να τις
ενσωματώσουν στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Αυτές οι συμπεριφορές φαίνεται να έχουν
σημαντικά αποτελέσματα μάθησης (Wouters et al., 2007). Ένα κρίσιμο στοιχείο του
αλληλεπιδραστικού βίντεο είναι ότι μπορεί να μετατραπεί σε μια πλατφόρμα
αυτορυθμιζόμενης μάθησης (Chen, 2012; Delen, 2014; Hartsell & Yuen, 2006). Η δυνατότητα
ελέγχου της ατομικής ταχύτητας, η προσφορά των συνδέσμων που βοηθούν στην αποφυγή
γνωστικής υπερφόρτωσης (Chen, 2012), η δυνατότητα επαναπροβολής ή παράκαμψης ενός
συγκεκριμένου τμήματος του βίντεο (Zhang et al., 2006) παρέχουν ένα χρήσιμο
εκπαιδευτικό πλαίσιο για την αυτορύθμιση της μάθησης από τον εκπαιδευόμενο. Σε αυτό το
πλαίσιο, τα μειωμένα επίπεδα της αμηχανίας ή του άγχους των μαθητών τους επιτρέπουν να
νιώθουν αρκετά άνετα για να αφομοιώσουν το νέο περιεχόμενο (Pendell et al. 2013).
Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς τύπους αλληλεπιδράσεων, οι Papadopoulou &
Palaigeorgiou (2016), χρησιμοποίησαν τα επόμενα στοιχεία για την βελτίωση της
μαθησιακής αποτελεσματικότητας του αλληλεπιδραστικού βίντεο:
 Δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την προσοχή των μαθητών και
να τους προκαλέσουν να σκεφτούν ή να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους για
συγκεκριμένα τμήματα του βίντεο. Οι δείκτες μειώνουν το γνωστικό φόρτο που
απαιτείται για την επεξεργασία του βίντεο.
 Επαγωγικά ερωτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση σε προηγούμενες
γνώσεις και βοηθούν τους μαθητές να ερμηνεύσουν μια υπόθεση που παρουσιάζεται.
Αυτές οι ερωτήσεις παρακινούν τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις και να
παρακολουθούν προσεκτικά το βίντεο, ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν στις
αντίστοιχες ερωτήσεις.
 Ρητορικές ερωτήσεις, οι οποίες προκαλούν τους μαθητές να προβλέψουν τι θα συμβεί
στη συνέχεια του βίντεο. Αυτοί οι τύποι ερωτήσεων, βοηθούν τους μαθητές να
εξωτερικεύσουν τυχόν παρανοήσεις τους, προκαλούν το ενδιαφέρον τους και τους
παρακινούν να είναι πιο συγκεντρωμένοι στο βίντεο, προκειμένου να
επιβεβαιώσουν από μόνοι τους τις απαντήσεις τους. Τόσο οι επαγωγικές όσο και οι
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ρητορικές ερωτήσεις μπορούν να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση ή όχι, ανάλογα
με τους στόχους του εκπαιδευτή.
 Eσωτερικοί σύνδεσμοι, που επιτρέπουν στους μαθητές να περιηγηθούν μέσα στο βίντεο
πιο γρήγορα από ό, τι κάνοντας κλικ τυχαία πάνω στη γραμμή εξέλιξης. Εσωτερικοί
σύνδεσμοι μπορεί να παρουσιαστούν είτε σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία πάνω
από το βίντεο ή να ενσωματωθούν στη μπάρα αναπαραγωγής βίντεο και να
λειτουργήσουν ως πίνακας περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε βίντεο έχει
εσωτερική δομή που είναι ορατή και προσιτή για τους μαθητές,
 Εξωτερικοί σύνδεσμοι, που παρουσιάζονται με ετικέτες πάνω από την εικόνα του
βίντεο σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και αποσκοπούν στο να προκαλέσουν τους
μαθητές να διερευνήσουν περαιτέρω το υπό εξέταση θέμα.
Στην ίδια έρευνα, μελλοντικοί δάσκαλοι χρησιμοποίησαν ως μαθητευόμενοι μια
ολοκληρωμένη σειρά βίντεο και υποστήριξαν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα των
αλληλεπιδραστικών βίντεο είναι πολύ ικανοποιητικά και ότι θα ήθελαν να είναι σε θέση να
δημιουργούν μόνοι τους αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό (Papadopoulou & Palaigeorgiou,
2016)

Στόχοι Έρευνας
Η δημιουργία και επεξεργασία αλληλεπιδραστικών βίντεο έχει γίνει ιδιαίτερα εύκολη και
προσβάσιμη τα τελευταία χρόνια. Η νέα γενιά εργαλείων δημιουργίας αλληλεπιδραστικών
βίντεο παρέχει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να μετατρέψουν οποιοδήποτε βίντεο που
βρίσκεται σε γνωστές υπηρεσίες όπως Vimeo και YouTube, σε αλληλεπιδραστικό. Μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα, τα βίντεο μπορούν να αποκτήσουν μια ποικιλία διαδράσεων όπως
τίτλους, ερωτήσεις, δείκτες, εικόνες επικάλυψης, συνδέσμους κτλ. Τα στοιχεία αυτά
δημιουργούνται και παρουσιάζονται δυναμικά τη στιγμή αναπαραγωγής του βίντεο
εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις παλαιότερες χρονοβόρες διεργασίες επεξεργασίας,
παραγωγής και μεταφόρτωσης του βίντεο. Σε αυτήν τη κατηγορία των εργαλείων ανήκουν
τα
eko.studio
(https://studio.helloeko.com/),
LearnWorlds
(https://www.learnworlds.com), PageFlow (http://pageflow.io),
PlayPosit (https://
www.playposit.com), racontr (https://racontr.com/), Zaption (https://www.zaption.com),
WeVideo (https://www.wevideo.com).
Παρά τη διαδεδομένη χρήση τους τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν έρευνες σχετικές με
τη στάση των εκπαιδευτικών από τη σκοπιά των δημιουργών αλληλεπιδραστικών βίντεο.
Στην παρούσα έρευνα, ζητήσαμε από εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν αντίστοιχα βίντεο
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μαθησιακών στόχων και υποστήριξης για τη σχεδίαση
των προϊόντων τους.
Στόχος μας ήταν να διακρίνουμε:
1. Πως αξιολογούν το τελικό προϊόν που δημιούργησαν και ποια θέση μπορεί να έχει
αυτό σε μια πραγματική σχολική τάξη.
2. Ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το αλληλεπιδραστικό βίντεο ως εργαλείο
διδασκαλίας συγκριτικά με το γραμμικού τύπου βίντεο.
3. Ποιοι οι τύποι αλληλεπιδράσεων που ευνοούν περισσότερο το μαθησιακό
αποτέλεσμα.
4. Πως αξιολογούν οι ίδιοι ως μελλοντικοί δάσκαλοι την εφαρμογή μιας ανάλογης
διδασκαλίας στο σχολείο.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

819

5. Προβλήματα που αντιμετώπισαν και είναι πιθανό να αποτελούν τροχοπέδη για την
ευρύτερη αξιοποίηση του αλληλεπιδραστικού βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέθοδος
Συμμετέχοντες στην έρευνα
Στην έρευνα συμμετείχαν 25 πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος
«Επιστήμες της Αγωγής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκ των οποίων κάποιοι
ήταν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και κάποιοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Από τους
συμμετέχοντες οι 4 ήταν άντρες και οι 21 γυναίκες.

Διαδικασία
Η έρευνα διεξήχθη σε πρώτη φάση σε μία συνεδρία διάρκειας 5 ωρών. Η συνεδρία
χωρίστηκε σε 5 μέρη μεταξύ των οποίων πραγματοποιούνταν δεκάλεπτες συσκέψεις
προκειμένου να δίνεται η απαραίτητη ανατροφοδότηση και να λύνονται τυχόν
προβλήματα ή απορίες.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο του
αλληλεπιδραστικού βίντεο. Δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε ένα σύνολο 45 σχεδιαστικών
καρτών που συνοψίζουν τις βασικές σχεδιαστικές οδηγίες για τη δημιουργία
αλληλεπιδραστικού βίντεο (παραδείγματα των καρτών στην Εικόνα 1)

Σχήμα 1: Παραδείγματα σχεδιαστικών καρτών
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Ακολούθησε μια συζήτηση-παρουσίαση πάνω στο θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού
(cyberbullying), το οποίο επιλέχτηκε ως το θέμα με το οποίο θα ασχολούνταν οι
συμμετέχοντες. Σχετικό υλικό είχε διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα πριν
από τη συνεδρία προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου.
Κάθε συμμετέχων έπρεπε να δημιουργήσει ένα αλληλεπιδραστικό βίντεο διάρκειας 2-3
λεπτών στηριζόμενος τόσο στη θεωρία του αλληλεπιδραστικού βίντεο όσο και στο υλικό που
δόθηκε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, ενώ ο στόχος ήταν το σύνολο των ξεχωριστών
βίντεο των φοιτητών να αποτελέσουν ένα μάθημα για τον κυβερνητικό εκφοβισμό ελεύθερα
διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
Στο σημείο αυτό οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν την αναζήτηση υλικού προκειμένου να
συγκεντρώσουν τα στοιχεία που επιθυμούσαν για την παραγωγή του τελικού βίντεο.
Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα LearnWorlds, ως εργαλείο συγγραφής του
αλληλεπιδραστικού βίντεο καθώς και για την παρουσίαση όλων των βίντεο στο πλαίσιο
ενός μαθήματος.
Η διαδικασία δημιουργίας του αλληλεπιδραστικού βίντεο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας αλλά ολοκληρώθηκε από τους φοιτητές ξεχωριστά μέσα σε διάστημα μιας
βδομάδας.

Μέθοδος συλλογής δεδομένων
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας παρουσιάζουμε τη συλλογή δεδομένων που
πραγματοποιήθηκε με 22 ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες αφορούσαν στην
εμπειρία των υποψήφιων εκπαιδευτικών σχετικά με το αλληλεπιδραστικό βίντεο. Αυτή η
μορφή συνέντευξης προσφέρει στον ερευνητή την ευελιξία να επιχειρήσει μια βαθύτερη
κατανόηση των λεγομένων των συμμετεχόντων, κυρίως στα σημεία όπου μπορεί να
παρατηρηθούν διφορούμενα ή αδιευκρίνιστα σχόλια από την πλευρά των
συνεντευξιαζόμενων ενώ ταυτόχρονα η διατύπωση των ερωτήσεων μπορεί να τροποποιηθεί
ανάλογα με το υποκείμενο της συνέντευξης και να δοθούν κατάλληλες επεξηγήσεις (Cohen,
Manion & Morrison, 2007; Hitchcock & Hughes, 1995;Robson, 2002).
Οι ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης επιχειρούσαν να απαντήσουν στα
ερωτήματα της έρευνας με ερωτήσεις όπως «Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί τύποι
αλληλεπιδράσεων», «ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντήσατε σε σχέση με τη
δημιουργία του αλληλεπιδραστικού βίντεο», «κατά πόσο το τελικό προϊόν που
δημιουργήθηκε ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας», «ποια η μαθησιακή αξία του
αλληλεπιδραστικού βίντεο» κτλ..
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω skype και διήρκησαν κατά μέσο όρο 30
λεπτά. Η καταγραφή τους έγινε σε ψηφιακά αρχεία, τα οποία απομαγνητοφωνήθηκαν και
εν συνεχεία τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των
δεδομένων.

Αποτελέσματα
Ικανοποίηση – Μαθησιακή αποτελεσματικότητα
Συνολικά, η όλη διαδικασία συγγραφής των αλληλεπιδραστικών βίντεο φάνηκε να
ικανοποιεί τους φοιτητές, ενώ για τους περισσότερους αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία,
αφού δεν γνώριζαν για την ύπαρξη του αλληλεπιδραστικού βίντεο:
«Θεωρώ ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα διαδικασία γιατί για μένα ήταν κάτι καινούργιο που δεν είχα
ξαναδεί οπότε μου κίνησε την περιέργεια», «…για μένα ήταν κάτι εντελώς καινούριο δεν είχα δει κάτι
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τέτοιο ξανά, δεν γνώριζα καν την ύπαρξη του αλληλεπιδραστικού βίντεο όποτε αναμφίβολα είχε
ενδιαφέρον …».
Το αλληλεπιδραστικό βίντεο αξιολογήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης
από το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς προσθέτει πλεονεκτήματα στα ήδη θετικά
χαρακτηριστικά της μάθησης με τη χρήση ενός γραμμικού βίντεο. Οι συμμετέχοντες
σημείωσαν ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο ουσιαστικά λύνει το σημαντικότερο πρόβλημα
των γραμμικών βίντεο, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει την εγρήγορση της προσοχής των
μαθητών σε όλη τη διάρκειά του:
«…νομίζω ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα γιατί η προσοχή των παιδιών είναι διαρκώς σε εγρήγορση
και δεν αφαιρούνται βλέποντας ένα υλικό το οποίο διαρκεί πολλή ώρα χωρίς να περιλαμβάνει κάποιες
παύσεις γιατί είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν τα παιδιά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα..»,
«…επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή, ο
οποίος είναι διαρκώς σε εγρήγορση για να απαντήσει στις ερωτήσεις», «...αναγκάζει τον μαθητή να
προσέξει ακόμη και αν έχει αφαιρεθεί για λίγο»
Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι με τη χρήση δεικτών και ετικετών δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάσει την προσοχή των μαθητών στα σημεία που
επιθυμεί χωρίς να χρειάζεται να διακόψει τη ροή του βίντεο:
«δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να τονίσει συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να κατευθύνει εκεί που
θέλει την προσοχή των παιδιών»
Αρκετοί συμμετέχοντες σημείωσαν ότι θεωρούν το αλληλεπιδραστικό βίντεο ως ένα
ιδιαίτερα εποικοδομητικό εργαλείο για τους μαθητές αφού τους επιτρέπει να ανακαλύψουν
από μόνοι τους τη γνώση. Για αυτό το λόγο εκτιμούν ότι η δυνατότητα εμπλοκής όλων των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία είναι περισσότερο πιθανή.
«…είναι μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός είναι μάλλον περισσότερο βοηθόςσυντονιστής, ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν από μόνοι τους τη γνώση», «…μπορεί να δώσει στον
μαθητή τη δυνατότητα να σκεφτεί πρώτα και να προβλέψει τι θα γίνει στη συνέχεια ενός πειράματος για
παράδειγμα, ώστε να ανακαλύψει από μόνος του τη γνώση».
Προέκταση της προηγούμενης αντίληψης είναι η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να
οδηγηθούμε στο σχεδιασμό διδασκαλιών αποκλειστικά βασιζόμενων στο αλληλεπιδραστικό
βίντεο μέσα από τα οποία οι μαθητές θα μαθαίνουν από μόνοι τους.
«Νομίζω βέβαια πως κατά κάποιον τρόπο σου λύνει τα χέρια. Αν έχεις δημιουργήσει ένα τέτοιο βίντεο
μπορείς να το προβάλεις στους μαθητές και έπειτα να πραγματοποιήσεις μια συζήτηση. Είναι ένα
ολοκληρωμένο μάθημα», «Ο εκπαιδευτικός είναι μάλλον περισσότερο βοηθός-συντονιστής, ώστε οι
μαθητές να ανακαλύψουν από μόνοι τους τη γνώση».
Ορισμένοι συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν επίσης ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων ή εξωτερίκευσης των
προηγούμενων γνωστικών παρανοήσεων που μπορεί να έχουν οι μαθητές.
«…θα μπορούσε να αποτελεί ίσως και ένα μέσο αξιολόγησης, αντί δηλαδή για ένα γραπτό τεστ, πολύ
πιο ευχάριστο για τον μαθητή», «μπορείς να εξετάσεις τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, την
κατανόηση…»
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Τα βίντεο των φοιτητών
Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ποικιλία διαφορετικών αλληλεπιδράσεων στα δικά τους
δημιουργήματα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες επέλεξαν να συμπεριλάβουν μέσα στη ροή
του βίντεο ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν κυρίως επαγωγικά ερωτήματα με τη μορφή
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους
«…Η τρίτη αλληλεπίδραση είναι μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με σκοπό να μπουν τα παιδιά στη
θέση του πρωταγωνιστή, να προβληματιστούν και να αναρωτηθούν πώς θα ένιωθαν αν βίωναν μια
τέτοια κατάσταση. Στη συνέχεια έχω βάλει πάλι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να έχουν την
ευκαιρία τα παιδιά να συμμετέχουν…», «Οι τύποι αλληλεπιδράσεων που χρησιμοποίησα ήταν μόνο
ερωτήσεις», «Το τρίτο αλληλεπιδραστικό στοιχείο είναι μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για να τους
βάλω στη θέση των ατόμων στο βίντεο που υφίστανται το cyberbullying να ανακαλύψω τον τρόπο
αντίδρασής τους σε μια τέτοια κατάσταση»
Το περιεχόμενο του βίντεο προφανώς καθορίζει και τη σχετική καταλληλόλητα των
διαφορετικών τύπων αλληλεπίδρασης. Στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, το
διαδικτυακό εκφοβισμό, τα ρητορικά ερωτήματα θεωρήθηκαν επίσης κατάλληλα και
χρησιμοποιήθηκαν με στόχο να ενισχύσουν την ενσυναίσθηση του θεατή με τον
πρωταγωνιστή.
«… χρησιμοποίησα δύο ερωτήσεις πρόβλεψης για το τι φαντάζονται οι θεατές ότι αισθάνεται ο
πρωταγωνιστής ή τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Να προβληματιστεί δηλαδή για το τι μπορεί να
γίνει», «Πρώτο μήνυμα τι πιστεύεις ότι θα κάνει; με σκοπό να μπει ο μαθητής στη θέση του
πρωταγωνιστή και να μην είναι απλός παρατηρητής του βίντεο. Θα φύγει από την παρέα ή θα αγνοήσει
το μήνυμα;»
Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν αξία στην προσθήκη στοιχείων σχολιασμού ή
υποτίτλων κατά τη διάρκεια του βίντεο ώστε να κατευθύνουν τη σκέψη και την προσοχή
των μαθητών στη κατεύθυνση που επιθυμούν.
«… έβαλα κάποιους υπότιτλους από κάτω που περιγράφουν το βίντεο, το οποίο μπορεί αλλιώς να μην
γινόταν κατανοητό από τους μαθητές», «…προσέθεσα μηνύματα που συμβουλεύουν ή πληροφορούν
τον μαθητή, καθώς και υπότιτλους που επεξηγούν τα αγγλικά κείμενα», «…πρόσθεσα ένα σχόλιο
σχετικά με τις διαστάσεις που έχει λάβει το cyberbullying τα τελευταία χρόνια για να τονίσω τη
σημαντικότητα του ζητήματος»).

Σημαντικότερα στοιχεία
Όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη μαθησιακή αξία των διαφορετικών
αλληλεπιδράσεων, τις κατέταξαν με τη σειρά που τις χρησιμοποίησαν. Έτσι, οι
συμμετέχοντες αξιολόγησαν ως το σημαντικότερο από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να
συμπεριλάβουν, τις ερωτήσεις κάθε τύπου που αναγκάζουν τον θεατή να σκεφτεί κατά τη
διάρκεια του βίντεο και θέτουν σε εγρήγορση την προσοχή του
«Νομίζω ότι οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές απ’ όλα τα άλλα στοιχεία γιατί βάζουν το παιδί στη
διαδικασία να σκεφτεί και απαντήσει πολύ περισσότερο από το να λάβει ένα μήνυμα στην οθόνη του
υπολογιστή», «τις ερωτήσεις πιο πολύ γιατί αναγκάζουν το παιδί να σκεφτεί σε όλη τη διάρκεια του
βίντεο», «Νομίζω ότι οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές από τις ετικέτες για παράδειγμα, γιατί βάζουν
τους μαθητές να σκεφτούν και να απαντήσουν και όχι απλά να διαβάσουν κάτι».
Ζητώντας τους να επιλέξουν το καλύτερο κατά τη γνώμη τους βίντεο από τα
δημιουργήματα των συναδέλφων τους, η συντριπτική πλειοψηφία σχολίασε δύο βίντεο με
τα εξής χαρακτηριστικά: περισσότερες και πιο εύστοχες αλληλεπιδράσεις, μεγαλύτερη
ποικιλία αλληλεπιδραστικών στοιχείων καθώς και καλύτερη επεξεργασία του γραμμικού
βίντεο.
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«Μου άρεσε το βίντεο του [όνομα 1] γιατί ήταν πιο καλοδουλεμένο, χρησιμοποίησε περισσότερες
διαφορετικού τύπου αλληλεπιδράσεις, φάνηκε ότι είχε αφιερωθεί περισσότερος χρόνος από ότι στα
υπόλοιπα βίντεο», «Μου άρεσαν τα βίντεο του [όνομα 1]και της [όνομα 2] γιατί περιείχαν αρκετά
αλληλεπιδραστικά στοιχεία, το βίντεο δηλαδή σταματούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα
να διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή ζωντανό», «Μου άρεσε το βίντεο της [όνομα 2] γιατί είχε
αλληλεπιδραστικά στοιχεία που πιστεύω θα προβλημάτιζαν και θα έκαναν τον μαθητή να σκεφτεί», «Για
παράδειγμα, του [όνομα 1] θεωρώ ότι είχε αρκετά εύστοχες και τοποθετημένες στα σωστά σημεία
ερωτήσεις».
Οι φοιτητές αναγνώρισαν ότι το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι ο τύπος της
αλληλεπίδρασης αλλά ο τύπος σε συνδυασμό με το περιεχόμενό της και το πλαίσιο μέσα στο
οποίο εμφανίζεται. Στο βίντεο του ενός από τους δυο φοιτητές υπήρχαν διαφορετικοί τύποι
αλληλεπίδρασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα που μπορούσαν να διατηρήσουν το
ενδιαφέρον του θεατή, ενώ μετά τις απαντήσεις των μαθητών στο βίντεο παρέχονταν
ιδιαίτερα προσεγμένες ανατροφοδοτήσεις, κάτι που έλειπε από τα περισσότερα βίντεο. Το
βίντεο της φοιτήτριας αποτελούνταν από μια σύνθεση εικόνων σε συνδυασμό με τη χρήση
ηχογραφημένων φωνών που διακόπτονταν από ερωτήσεις που προβληματίζουν τον θεατή,
παρέχοντας κάθε φορά και την ανάλογη ανατροφοδότηση. Ήταν δηλαδή διαφορετική και η
φόρμα του βίντεο.
Αφού είχαν δει τα βίντεο των συναδέλφων τους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες
ισχυρίστηκαν ότι ιδανικά θα ήθελαν να προσθέσουν περισσότερα αλληλεπιδραστικά
στοιχεία και μεγαλύτερη ποικιλία αλληλεπιδράσεων στα βίντεό τους:
«…μπορεί να πρόσθετα κάποιες επιπλέον ερωτήσεις του τύπου σωστό ή λάθος ή κάποια επιπλέον
στοιχεία όπως συνδέσμους ή δείκτες για να το κάνω λίγο πιο αλληλεπιδραστικό...», «Η αλήθεια είναι
ότι εγώ δεν ενσωμάτωσα πολλούς διαφορετικούς τύπους από αυτούς που προσφέρει η πλατφόρμα. Θα
ήθελα να δω ένα βίντεο που να περιέχει πιο πολλές αλληλεπιδράσεις», «…θα ήθελα να προσθέσω πολύ
περισσότερες αλληλεπιδράσεις, όπως και κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σχετικές
με το τι θα έκαναν οι μαθητές σε μια ανάλογη περίπτωση ώστε να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του
πρωταγωνιστή»).
Επίσης τόνισαν ότι θα προτιμούσαν να γυρίσουν το δικό τους βίντεο που να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους αντί να χρησιμοποιήσουν ήδη υπάρχοντα.
Ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να προσθέσουν τη δυνατότητα
διαφορετικής εξέλιξης της ιστορίας ανάλογα με την απάντηση του μαθητή:
«…δύο διαφορετικές εκδοχές της εξέλιξης της ιστορίας του βίντεο, δηλαδή η κάθε απάντηση να οδηγεί
σε άλλη συνέχεια του βίντεο, ώστε να υπάρχουν και οι δύο όψεις του νομίσματος. Με αυτόν τον τρόπο
θα τονίζονταν καλύτερα οι αρνητικές επιπτώσεις ή το αντίθετο ανάλογα με την απάντηση του μαθητή.
Βέβαια δεν ήταν κατάλληλο το βίντεο, αυτό θα γινόταν μόνο αν γύριζα μόνος μου το βίντεο, κάτι που
θα ήθελα να κάνω αν υπήρχε άνεση χρόνου», «Η αλήθεια είναι ότι αν είχα περισσότερο χρόνο θα γύριζα
το βίντεο μόνη μου ώστε να περιλαμβάνει τα στοιχεία που θέλω».
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι βρίσκουν το αλληλεπιδραστικό βίντεο κατάλληλο για
οποιοδήποτε μάθημα χωρίς περιορισμούς περιεχομένου, και θα μπορούσαν να το
χρησιμοποιούν αξιοποιώντας διαφορετικές δυνατότητές του κάθε φορά.
«…αλλά πιστεύω ότι σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκεί να το
προσαρμόσουμε κατάλληλα», «…πιστεύω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε
αντικείμενο», «Θεωρώ ότι είναι καλό για αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως διάφορα κοινωνικά θέματα,
αλλά και σε πιο συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως είναι τα μαθηματικά σε συγκεκριμένες ενότητες που
δυσκολεύονται τα παιδιά».
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Προβλήματα
Η έλλειψη χρόνου αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο πρόβλημα της όλης διαδικασίας, όπως
φάνηκε από τις απαντήσεις των περισσότερων φοιτητών, οι οποίοι δεν πρόλαβαν είτε να
ολοκληρώσουν τα βίντεό τους είτε να τα επεξεργαστούν όπως θα ήθελαν
«δεν ολοκληρώσαμε αυτό που είχαμε αρχικά ως σκοπό», «Ήταν μια καλά δομημένη, πολύ
ενδιαφέρουσα διαδικασία, απλώς θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο. Θεωρώ δηλαδή ότι ο χρόνος ήταν
ελάχιστος για μια τέτοια δύσκολη διαδικασία».
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι η κατασκευή του αλληλεπιδραστικού
βίντεο, αν και ενδιαφέρουσα, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτεί πολύ καλή
προετοιμασία, αλλά και διάθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού
«…χρειάζεται πολύ καλή δουλειά από τον εκπαιδευτικό: χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία. Αν έχει
κανείς τον χρόνο και την διάθεση να ασχοληθεί είναι μια ευκαιρία για να μπουν οι μαθητές στη
διαδικασία αυτή να συμμετέχουν, τους αρέσει», «Νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος,
αλλά και γνώση από έναν εκπαιδευτικό για να το κάνει όλο αυτό, οπότε δεν ξέρω αν είναι εφικτό να
χρησιμοποιηθεί στην τάξη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να αφιερώσω τόσο πολύ χρόνο», «Ως
εργαλείο το αλληλεπιδραστικό βίντεο ήταν κάτι καινούριο που μου άρεσε πάρα πολύ, απλά θεωρώ ότι
θέλει πολύ χρόνο για να φτιάξεις ένα τέτοιου είδους βίντεο, το οποίο να μπορεί να σταθεί μέσα στην
τάξη».
Οι συμμετέχοντες επίσης σημείωσαν ως αρνητική διάσταση των αλληλεπιδραστικών
βίντεο, το γεγονός ότι ο «πραγματικός» χρόνος παρακολούθησης μεγαλώνει.
«…χάνεται χρόνος καθώς ένα αλληλεπιδραστικό βίντεο των 20 λεπτών μπορεί να διαρκέσει πολύ
παραπάνω, ενώ ένα γραμμικό βίντεο των 10 λεπτών διαρκεί 10 λεπτά…»)
Ορισμένοι φοιτητές στάθηκαν και στις τεχνικές δυσκολίες που έχουν αντίστοιχα
εγχειρήματα.
«….το βασικό πρόβλημα μου ήταν τεχνικό. Κατά τα αλλά δε συνάντησα κάποια δυσκολία» /«στην αρχή
αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες με την πλατφόρμα και την εισαγωγή του βίντεο μόλις όμως
εξοικειώθηκα δεν είχα κάποιο πρόβλημα, «Αντιμετώπισα πάρα πολλές πρακτικές δυσκολίες, αφιέρωσα
πάρα πολύ χρόνο, 60 ώρες σχεδόν, κουράστηκα πάρα πολύ ακόμη και για να ανεβάσω το βίντεο μου
στην πλατφόρμα, αλλά και για να εισάγω τις αλληλεπιδράσεις»,
καθώς και

Χρειάζονται υποστήριξη;
Οι φοιτητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στον παιδαγωγικό σχεδιασμό των αλληλεπιδράσεων
π.χ. στην επιλογή του καταλληλότερου τύπου αλληλεπίδρασης, της αναγνώρισης του
σημείου στο οποίο θα προσθέσουν αλληλεπίδραση κτλ.
«Προβληματίστηκα βέβαια όσον αφορά το ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος αλληλεπίδρασης ή ποιο
το καταλληλότερο σημείο για να εισαχθεί, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι το οργάνωσα πριν ξεκινήσω
την επεξεργασία του με βοήθησε αρκετά», «αφιέρωσα αρκετή σκέψη στο να σκεφτώ τι στοιχεία θα βάλω,
ανά τι χρονικό διάστημα για να μην κουράζονται οι μαθητές, αν θα διακόπτω το βίντεο όταν υπάρχει
αλληλεπιδραστικό στοιχείο».
Παρά τις δυσκολίες, η πλειοψηφία των φοιτητών δεν χρησιμοποίησε της κάρτες που
προσπαθούσαν να απαντήσουν στα προηγούμενα ερωτήματα ή τις είδε μετά την
ολοκλήρωση του βίντεο τους. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι οι κάρτες θα μπορούσαν να
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ήταν χρήσιμες αλλά πρακτικά δεν τους βοήθησαν στην κατασκευή του δικού τους
αλληλεπιδραστικό βίντεο
«Τις κάρτες δεν τις συμβουλεύτηκα πάρα πολύ γιατί δεν υπήρχε χρόνος και στην συνέχεια είχα ήδη
κατασκευάσει σχεδόν όλο το βίντεο οπότε δεν τις είδα», «…τις είδα αφού είχα κατασκευάσει το βίντεο
αλλά το καλό ήταν ότι μπόρεσα να τις συμβουλευτώ και να διορθώσω κάποια από τα στοιχεία που είχα
προσθέσει στο βίντεό μου. Για παράδειγμα, με βοήθησαν ώστε να υπολογίσω πόσες αλληλεπιδράσεις θα
έπρεπε να προσθέσω ώστε να μην κουράσω τους θεατές ή τι διαφορετικούς τύπους θα μπορούσα να
εισάγω στο βίντεό μου» «…με βοήθησαν πάρα πολύ οι κάρτες, γιατί παρόλο που δεν προλάβαμε να τις
μελετήσουμε λεπτομερώς, ο τρόπος με τον οποίο ήταν γραμμένες (με εικόνες, λέξεις-κλειδιά) ήταν
αρκετά βοηθητικός και μου έδωσαν έμπνευση και πολλές πρακτικές ιδέες για να δημιουργήσω το βίντεό
μου»

Συζήτηση
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επανέλαβαν τα θετικά στοιχεία που έχουν αναφερθεί στη
βιβλιογραφία για το αλληλεπιδραστικό βίντεο. Θεώρησαν ότι μπορεί να έχει ικανοποιητικά
μαθησιακά αποτελέσματα, ότι έχει ιδιαίτερα εποικοδομητικό χαρακτήρα, ότι οι διδάσκοντες
μπορούν να ελέγχουν και να κατευθύνουν την εστίαση του χρήστη στα σημεία που
επιθυμούν και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία αξιολόγησης των γνώσεων ή
εξωτερίκευσης των γνωστικών παρανοήσεων. Οι συμμετέχοντες διέκριναν τις ερωτήσεις ως
την πιο χρήσιμη μορφή αλληλεπίδρασης και χρησιμοποίησαν κυρίως αυτές και τους δείκτες
στα δικά τους δημιουργήματα.
Παρά το γεγονός ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο θεωρείται μια νέα, εύκολη και
προσβάσιμη μορφή παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων δείχνουν ότι η ουσιαστική εκπαιδευτική του αξιοποίηση είναι κάθε άλλο
παρά αυτονόητη. Απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός απλού βίντεο,
πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η παραγωγή τους αν δεν υπάρχουν
έτοιμα σχετικά βίντεο και χρειάζεται εργαλεία υποστήριξης της σχεδίασης και πρακτικής
εξάσκησης ώστε το αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό. Συνεπώς, διαφαίνεται ότι είναι
αναγκαία η αναζήτηση τρόπων ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η αξιοποίηση των
αλληλεπιδραστικών βίντεο αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αναφέρθηκαν.
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Περίληψη
Η εξοικείωση των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου με την έννοια της μεταβλητής παρουσιάζει
δυσκολίες που εν μέρει οφείλονται στο ότι η έννοια αυτή θεμελιώνεται στις μαθηματικές - λογικές
θεωρίες διαφορετικά απ' ότι στις αλγοριθμικές. Το γεγονός ότι τα θέματα μελέτης συχνά προσεγγίζονται
με συσχετισμούς λογικών - μαθηματικών σχέσεων και εκτελέσεων αλγορίθμων δημιουργεί την ανάγκη
ενός ενοποιημένου πλαισίου μελέτης που θα επιτρέπει στον μαθητή να εφαρμόζει ενοποιημένα τόσο
θεωρητικές ιδιότητες όσο και υπολογιστικές μεθόδους επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό διακρίνονται οι
εκφράσεις σε "σχέσης" και "δράσης", που υπακούουν αντίστοιχα σε λογικές - μαθηματικές ή
αλγοριθμικές αρχές που διέπουν και τις μεταβλητές των εκφράσεων. Ως "ενοποιημένο πλαίσιο"
θεωρείται στο παρόν ο προγραμματισμός διότι, παρά τους θεωρητικούς και πρακτικούς περιορισμούς,
δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης και επεξεργασίας γνωσιακών εκφράσεων σχεδόν κάθε μορφής.
Δίνονται ενδεικτικά περιπτώσεις υπολογιστικής παράστασης τέτοιων ζητημάτων μέσω της Logo, ως
παραδείγματα σχετικής διδασκαλίας.
Λέξεις κλειδιά: Έκφραση σχέσης, Έκφραση δράσης, Μεταβλητή, Διαδικασία, Logo

Εισαγωγή
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του προγραμματισμού από μαθητές για την
αντιμετώπιση θεμάτων που συμπεριλαμβάνουν από το ένα μέρος σχέσεις που είναι
μαθηματικές ή/και λογικές εκφράσεις και από το άλλο μέρος, εκτελέσεις απλών ή συνθέτων
βημάτων που έχουν λειτουργικό νόημα δράσης.
Για το σκοπό αυτό, διακρίνονται οι εκφράσεις και οι μεταβλητές τους σε σχέσης ή δράσης
ώστε, σε πρώτο βήμα, να αξιοποιηθούν οι υπολογιστικές αναπαραστάσεις τους ως
υπολογιστικά εργαλεία της αντίστοιχης κατεύθυνσης και σε επόμενα, να αξιοποιηθούν ως
αντίστοιχα δομικά στοιχεία προς διεύρυνση του αρχικού θέματος μελέτης. Η διάκριση
αυτών των δύο κατευθύνσεων διευκολύνει τον μαθητή σε χειρισμό των εκφράσεων ως
γνωσιακών στοιχείων που όταν πρόκειται για σχέσεις αυτός γίνεται με μετασχηματισμούς
τους μέσω εφαρμογής αληθών σχέσεων της αντίστοιχης θεωρίας, ενώ όταν πρόκειται για
δράσεις γίνεται μέσω εκτέλεσης λειτουργικών βημάτων, αλγοριθμικά εκφρασμένων, που
οδηγούν σε παραγωγή αποτελεσμάτων. Ως "μαθητές" στα επόμενα νοούνται μαθητές και
μαθήτριες Λυκείου.
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Εκφράσεις "σχέσης" ή "δράσης" και ο ρόλος των μεταβλητών τους.
Η συνύπαρξη σχέσεων με δράσεις είναι παρούσα σχεδόν παντού σε ένα θέμα μελέτης,
ακόμα και καθαρά μαθηματικού περιεχομένου: Τα βήματα μιας απόδειξης, ακόμα και αν
είναι μεταξύ τους λογικά ισοδύναμα και κατά συνέπεια από τυπική άποψη είναι
αντιμεταθετικά, για να γίνει κατανοητή η απόδειξη πρέπει να παρουσιάζονται με ρητά
ακολουθιακή διαδοχή διότι στην ουσία αποτελούν βήματα εκτέλεσης αλγόριθμου.
Η εκτέλεση αριθμητικών πράξεων σε μια παράσταση μπορεί να γίνει αναγκαία σε κάποια
φάση και αυτό είναι επίσης μια αλγοριθμική δράση. Κατά κανόνα, η κατανόηση ενός
μαθηματικού θέματος συχνά γίνεται ευκολότερη μέσω μιας λειτουργικής αναπαράστασής
του, δηλαδή εκτέλεσης αλγόριθμου που θεωρείται ότι "εκφράζει" αυτό το θέμα.
Οι σχέσεις είναι δυνατό να προσδιορίζονται σε αξιωματικό χώρο, όπως οι μαθηματικές,
οι λογικές και οι συνθέσεις αυτών, ή ως σχέσεις εφαρμογών των προηγούμενων σε ένα
γνωσιακό χώρο αρχών (πχ. Φυσική) ή εφαρμογών τους κάτω από σημασιολογικές
παραδοχές (πχ. ένας συλλογισμός της καθημερινότητας) ή κάτω από πραγματολογικές
θέσεις (πχ. η δομή μιας μηχανής). Στο παρόν, ως δράσεις νοούνται οι εκτελέσεις αλγόριθμων
που έχουν νόημα διαμόρφωσης ή λειτουργικής μεταβολής ενός "κόσμου" (πχ. ένα φυσικό
φαινόμενο, μια χημική αντίδραση) ή υπολογισμού τελικής τιμής από σημειωμένες
μαθηματικές ή λογικές πράξεις. Η διαφοροποίηση μεταξύ σχέσεων και δράσεων στο πλαίσιο
ενός θέματος που μελετάται, είναι ουσιαστική, διότι προκαθορίζει τί είναι δυνατό να
εφαρμοστεί σε κάθε έκφραση και από αυτό απορρέει πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, μια δράση, ως εκτέλεση μιας αλγοριθμικής έκφρασης μπορεί να
θεωρηθεί ως σχέση και συγκεκριμένα, ως συσχέτιση των δεδομένων της με το αποτέλεσμα
της εκτέλεσης. Ακόμα και η ίδια έκφραση μπορεί να παίζει ρόλο άλλοτε σχέσης και άλλοτε
δράσης, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το συλλογισμό που απορρέει από αυτόν.
Για παράδειγμα: Η έκφραση 5+3 ως σχέση παράγει την αληθή σχέση 5+3=8 αλλά και την
5+3=9-1 και άπειρες άλλες, ενώ ως δράση νοείται ότι παράγει ένα και μοναδικό αποτέλεσμα,
8. Το σύμβολο της ισότητας στην πρώτη περίπτωση είναι καθαρά μαθηματικό, άρα
αντιμεταθετικό, ενώ στη δεύτερη "αναμειγνύεται" με ένα νόημα δράσης που νοείται
"κατευθυνόμενο προς το αποτέλεσμα" και ως εκ τούτου διαφοροποιείται το πώς θα
χρησιμοποιηθεί.
Ιδιαίτερες κατηγορίες σχέσεων είναι αυτές που εκφράζουν ισότητα ή γενικότερα
ισοδυναμία και, αντίστοιχα, ανισότητα ή γενικότερα διάταξη, διότι είναι αυτές που εκτός
του ότι επιδέχονται επεξεργασία βάσει κανόνων του χώρου του θέματος, λαβαίνουν λογική
τιμή και συνεπώς είναι επιπλέον λογικά επεξεργάσιμες.
Το κεντρικό ζήτημα στην παρούσα μελέτη είναι ότι μια έκφραση σχέσης είτε δράσης,
μπορεί να περιλαμβάνει μεταβλητές, όπου ο ρόλος τους καθορίζεται αντίστοιχα
διαφορετικά: Μια σχέση είναι δυνατό να συντεθεί με άλλες σχέσεις μέσω των μεταβλητών
τους σε αφαιρετικό επίπεδο (δηλ. χωρίς να απαιτείται να έχουν λάβει τιμή οι μεταβλητές).
Στο επίπεδο αυτό οι μεταβλητές "λειτουργούν" ως αντιπρόσωποι όλων των δυνατών
περιπτώσεων συγκεκριμενοποίησής τους, αλλά ταυτόχρονα και ως αυτόνομα στοιχεία της
σχέσης τα οποία υπόκεινται σε μετασχηματισμούς βάσει γενικών ιδιοτήτων (πχ. αλγεβρικές
εκφράσεις). Από την άλλη πλευρά, μπορεί μια σχέση να αποτελεί ένα δεδομένο σε μια
δράση, όπως καθορίζοντας μια συνθήκη, ή η ίδια να αποτελεί και εκτελέσιμο αλγόριθμο.
Αντίστοιχα, με την παραδοχή ότι κάθε δράση μπορεί να περιγραφεί κατά διακριτά βήματα
(έστω και επιλέγοντας "στιγμιότυπα της εκτέλεσης" που επαρκούν να την προσδιορίσουν)
μια δράση είναι αποτέλεσμα εκτέλεσης αλγόριθμου ο οποίος (δυνητικά) θα έχει μεταβλητές
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εισόδου, οι οποίες νοείται εν γένει ότι θα έχουν λάβει τιμή κατάλληλου τύπου, προκειμένου
να εκτελεστεί. Μέσω των μεταβλητών γενικεύεται το νόημα του αλγόριθμου με τρόπο που
να αντιπροσωπεύει το σύνολο των ειδικότερων αλγόριθμων - περιπτώσεων εφαρμογής του,
(Δεϊμέζης & Γυφτοδήμος, 2016) που ακριβώς είναι δράσεις.
Μια σχέση μπορεί να αποτελέσει "πηγή" μιας ομάδας αλγόριθμων που ο καθένας
προσδιορίζεται από τη σχέση ανάλογα με την εκάστοτε επίλυσή της και την αντίστοιχη
διάκριση των μεταβλητών σε "εισόδου" και "εξόδου".
Μια λογική ή μαθηματική έκφραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πεδία εφαρμογής (πχ.
Φυσικής) ως σχέση που επιδέχεται συσχέτισή της με άλλες σχέσεις του πεδίου, ή ως δράση
εφαρμογής στο πεδίο αυτό, κάτω από την προϋπόθεση υπακοής των "βημάτων χρήσης"
στους νόμους του πεδίου. Η εφαρμογή έκφρασης ενός γνωσιακού πεδίου σε άλλο, αφ' ενός
μεταφέρει το ρόλο της από το πρώτο πεδίο στο δεύτερο μαζί με τις αντίστοιχές του
δυνατότητες επεξεργασίας (ενδεχομένως κάτω από περιορισμούς που επιβάλλει το δεύτερο)
και αφ' ετέρου αποκτά επιπρόσθετα νέες δυνατότητες χρήσης, μέσω της ταυτοποίησης
μεταβλητών μεταξύ διαφόρων εκφράσεων, εννοιολογικά ή τυπικά. Για παράδειγμα:
Η μαθηματική σχέση x=y*z με πεδίο εφαρμογής τη Φυσική, θεωρώντας τη μεταβλητή x
ως δύναμη, την y ως μάζα και την z ως επιτάχυνση, παριστά το νόμο του Νεύτωνα F=m*a
που, αφ' ενός επιδέχεται εφαρμογή όλων των ιδιοτήτων των μαθηματικών πράξεων και
ταυτοτήτων και αφ' ετέρου, ως σχέση Φυσικής μπορεί να συσχετιστεί με άλλες σχέσεις φυσικούς νόμους, όπως της έλξης των μαζών, μέσω μεταβλητών τους με ίδιο όνομα που
εκφράζει την ίδια φυσική έννοια. Ως επιλυμένη σχέση, η F=m*a μπορεί να θεωρηθεί
αλγόριθμος που η εκτέλεσή του θα δώσει την τιμή της προκαλούμενης δύναμης F με την
προϋπόθεση ότι θα έχουν δοθεί σταθερές αριθμητικές τιμές στις μεταβλητές m και a. Πιο
αφαιρετικά, η σχέση αυτή προσδιορίζει και αλγόριθμο που δίνει έξοδο τη δύναμη F
συναρτήσει της μάζας m, η οποία κατά την εκτέλεση πρέπει να έχει σταθερά τιμή (ως
μεταβλητή δράσης) με παράμετρο την επιτάχυνση a που κατά την εκτέλεση μπορεί να
παραμένει ελεύθερη (ως μεταβλητή σχέσης). Οι επιλυμένες μορφές της ίδιας σχέσης ως προς
άλλη μεταβλητή, αποτελούν άλλους αλγόριθμους. Η ίδια η σχέση, ανεξάρτητα του ότι στην
συγκεκριμένη περίπτωση είναι επιλύσιμη, αποτελεί αλγόριθμο τριών μεταβλητών εισόδου, f,
m, a, με έξοδο τιμή Boole (αληθές/ψευδές) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε
ως κριτήριο σε βήμα επιλογής στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αλγόριθμου.

Προγραμματιστική αποτύπωση σχέσεων και δράσεων.
Η έννοια της μεταβλητής, ή ακριβέστερα οι διάφορες έννοιες που εκφράζει ο όρος αυτός,
καθορίζεται ανάλογα με το αντίστοιχο θεωρητικό ή πρακτικό μοντέλο όπου εντάσσεται η
σχέση που την περιλαμβάνει. Πιο συγκεκριμένα, η "μαθηματική μεταβλητή" υπακούει στα
αξιώματα και νόμους της λεγόμενης Μεταμαθηματικής (Kleene, 1962), η "λογική μεταβλητή"
υπακούει στα αξιώματα και τους συμπερασματικούς νόμους της Κατηγορηματικής Λογικής
(Mendelson, 2009), η "αλγοριθμική μεταβλητή" στους κανόνες του λ-λογισμού (Church,
1941) ή άλλης ισοδύναμης αλγοριθμικής θεωρίας όπως η Μηχανή Turing, ενώ η "μεταβλητή
κατά το κοινό νόημα" εκφράζει ένα δυνητικά μεταβαλλόμενο ποσόν στο πλαίσιο κάποιου
context και οι "νόμοι" χρήσης της εξαρτώνται από αυτό.
Όμως αυτά τα θεωρητικά μοντέλα είναι δυσνόητα για ένα μαθητή, που είναι
αναγκασμένος να προσεγγίσει τις έννοιες από τους τρόπους χρήσης τους. Έτσι περνά από
σφάλματα που, στην αρχή τουλάχιστον, αδυνατεί να τα αναγνωρίσει ή να τα ερμηνεύσει
μόνος του. Συνήθως διαμορφώνει σταδιακά μια "κάπως αφαιρετική" γνώση που είναι λίγο -
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πολύ "αγκιστρωμένη" σε κάποιες ειδικές συνθήκες ή σημασιολογικές δεσμεύσεις ("situated
abstractions"). Οι δεσμεύσεις αυτές είναι δυνατό να αξιοποιηθούν διδακτικά ώστε να
αποτελέσουν "σκαλοπάτι" που θα βοηθήσει τον μαθητή να κτίσει αφαιρετικές έννοιες όπως
οι μαθηματικές, μέσω προγραμματισμού (Noss & Hoyles, 1996).
Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να προσφέρει ενεργό υποστήριξη ο προγραμματισμός διότι,
παρά τις δυσχέρειες που δημιουργούνται, τόσο από την ανάγκη πρόσθετων γνώσεων όσο
και επαναδόμησης των συλλογισμών σε ένα πλαίσιο διαφορετικών αρχών και πρωτογενών
στοιχείων, αποτελεί ένα "χειροπιαστό" τρόπο αποτύπωσης νοημάτων, συλλογισμών και στη
συνέχεια, τρόπο ελέγχου της ορθότητάς τους μέσω της εκτέλεσης.
Ένα ειδικότερο πρόβλημα που γεννάται, είναι οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές
στην χρήση των αλγοριθμικών μεταβλητών, διαπιστώνοντας ότι διαφέρουν από τις
μαθηματικές: Είναι δυνατό να μεταβάλλεται η τιμή τους δυναμικά, απέναντι στη "στατική"
συγκεκριμενοποίηση μεταβλητής στα μαθηματικά (Τζιμογιάννης Α. & Κόμης Β., 2000).
Για να αξιοποιηθεί ο προγραμματισμός από τον μαθητή στο ζήτημα που μελετάμε,
πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά περίπτωση το "πέρασμα" των εκφράσεων και μεταβλητών
σχέσης σε αντίστοιχες αλγοριθμικές. Στην περίπτωση μαθηματικών εκφράσεων, αυτό είναι
σχετικά απλό, βέβαια κάτω από τις δυσκολίες που θέτει το προηγούμενο και οπωσδήποτε
κάτω από τη ρητή διευκρίνηση ότι κάθε μαθηματική πράξη είναι υλοποιημένη
υπολογιστικά ως αλγόριθμος με είσοδο τα μέλη της πράξης, άρα μπορεί να ορίζεται με μέλη
μεταβλητές αλλά εκτελείται μόνον με συγκεκριμένες τιμές τους. Σε ό,τι αφορά
κατηγορηματικές λογικές εκφράσεις, η υπολογιστική αναπαράστασή τους απαιτεί ανάπτυξη
αλγόριθμου που "μεταφράζει" το λογικό νόημα σε διαδικασία που περιλαμβάνει δράσεις.
Για παράδειγμα, η μεταβλητή ενός ποσοδείκτη (Χ, Χ) αποδίδεται έμμεσα, μέσω δράσης
"σάρωσης" της λίστας όλων των περιπτώσεων και ελέγχου κάθε όρου της και μάλιστα δεν
απαιτείται καν να υπάρχει όνομα αντίστοιχης μεταβλητής στο πρόγραμμα.
Η επιλογή προγραμματιστικής γλώσσας για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληροί τα εξής:
i) να είναι διαθέσιμη και πρακτικά εκμεταλλεύσιμη στο σχολικό πλαίσιο, ii) να είναι
εύληπτη από τους μαθητές σε βαθμό που να μην αποτελεί αυτοσκοπό γνώσης αλλά απλώς
βοηθητικό εργαλείο σκέψης και iii) να επιτρέπει την αποτύπωση και επεξεργασία
εκφράσεων με μεταβλητές κάθε είδους και, στο πλαίσιο του εφικτού, κάθε μορφής
εκφράσεων. Με κατάλληλους περιορισμούς, που θα αφορούν το είδος των θεμάτων αλλά και
τις προγραμματιστικές δυσκολίες που συνεπάγεται η αποτύπωσή τους, είναι δυνατό, όχι
μόνο να γίνονται αναπαραστάσεις τέτοιων γνωσιακών θεμάτων με τη Logo αλλά και αυτή
είναι η βέλτιστη επιλογή για το σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο και για τον επιδιωκόμενο
σκοπό (Δεϊμέζης & Γυφτοδήμος, 2016).
Συγκεκριμένα, παρατηρούμε για τη Logo τα εξής:
α) Πέραν των τυπικών περιορισμών που θέτει εν γένει η έννοια του αλγόριθμου, δηλ. το
"βηματικό", το "πεπερασμένο" και το "επαρκώς αποτελεσματικό για το πλαίσιο χρήσης",
περιορίζονται οι δυνατότητες και από το ποιά είναι τα διαθέσιμα πρωτογενή ή αρχικά
στοιχεία της γλώσσας. Στο ζήτημα αυτό η Logo υστερεί κρίσιμα, τόσο σε
αποτελεσματικότητα όσο και σε κάλυψη κάθε τεχνικής απαίτησης, αλλά υπερκαλύπτει το
παρόντα σκοπό, της κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από το μαθητή.
β) Γενική προϋπόθεση στον διαδικαστικό προγραμματισμό είναι ότι αν η έκφραση είναι
σε μορφή ισότητας ή ισοδυναμίας, πρέπει να είναι επιλυμένη ως προς μια μεταβλητή, αυτή
που θα αποτελέσει τον φορέα του τελικού αποτελέσματος της εκτέλεσης, που μπορεί τελικά
να παραλειφθεί στο πρόγραμμα. Η δυνατότητα αυτή ενισχύεται από το ότι η Logo δέχεται
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ως τιμή μεταβλητής "οτιδήποτε είναι αναγνωρίσιμο και επεξεργάσιμο", απλό ή σύνθετο,
τυποποιώντας εκ των υστέρων την μεταβλητή βάσει του τύπου της τιμής της.
γ) Συχνά κατά τον προγραμματισμό υπεισέρχονται και διάφορες πρόσθετες εκφράσεις
τεχνικής "υφής" (ως υποαλγόριθμοι) που δεν αφορούν άμεσα το γνωσιακό θέμα αλλά δρουν
καταλυτικά, επιτρέποντας ή έστω διευκολύνοντας την προγραμματιστική αποτύπωση, όπως
μια επανάληψη, ή η πρόσθετη διαδικασία που θα συνενώσει μια ομάδα αυτόνομα
ορισμένων διαδικασιών σε μια δομημένη λειτουργία. Τέτοιες εκφράσεις ενδέχεται να
εισάγουν πρόσθετες αλγοριθμικές μεταβλητές. Για να μη γίνεται σύγχυση, είναι βοηθητικό,
τα ονόματα τέτοιων μεταβλητών και διαδικασιών να διαφοροποιούνται φραστικά από τα
ονόματα των μεταβλητών και σχέσεων ή δράσεων του θέματος.
δ) Στον προγραμματισμό, οι μεταβλητές διακρίνονται επίσης σε είδη, που παίζουν
διαφορετικούς ρόλους στο πρόγραμμα, ανάλογα με την επιδίωξη και την αντίστοιχή της
τεχνική. Αυτό προσφέρει στον μαθητή τη δυνατότητα να κάνει μια λεπτομερέστερη
αντιστοίχιση των αρχικών εννοιών προς τις προγραμματιστικές, όπως και να αντιληφθεί
την ουσία του προγραμματισμού, σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητα από τη γλώσσα (Sajaniemi,
2005). Αν και στη Logo τα είδη μεταβλητών δεν διαφοροποιούνται τυπικά πάντοτε ούτε
διακρίνονται ρητά τύποι και υπο-τύποι, οι ρόλοι αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται και η
διάκρισή τους γίνεται από τον μαθητή σε νοηματικό επίπεδο, όπου αυτό έχει νόημα για το
μελετώμενο θέμα. Αυτό έχει το θετικό ότι επιτρέπει στο μαθητή να διακρίνει τα στοιχεία
δράσης και ποιό είδος αλγοριθμικής δράσης, ακόμα και εκ των υστέρων όταν θα έχει
επιτύχει το σκοπό μετά από τοπικές δοκιμές και διορθώσεις, διαπλάθοντας έτσι πιο ευέλικτα
τη διαμόρφωση του προγράμματος, διακρίνοντας και αναμειγνύοντας με καθαρά
διακριτούς ρόλους λειτουργικά στοιχεία με στοιχεία σχέσης.
ε) Μαθηματικές εκφράσεις όπως και σχέσεις Boole, είναι εν γένει εκφράσιμες
προγραμματιστικά, με άμεση αντιστοίχιση των μεταβλητών τους σε υπολογιστικές. Όμως
δεν είναι εν γένει ισοδύναμες οι αποτυπωμένες εκφράσεις με τα πρότυπά τους, όπως όταν
έχουμε λογικές εκφράσεις (με πράξεις Boole "και", "είτε", "όχι" και παράγωγές τους) διότι οι
αντίστοιχές τους προγραμματιστικές εκφράσεις παράγουν μεν τα ίδια αποτελέσματα, αλλά
"μονόδρομα". Για παράδειγμα, αν είναι αληθής η λογική σχέση (Α και B) τότε
συμπεραίνουμε πως είναι αληθή και τα δύο μέλη Α, Β , όπως και το αντίστροφο, αλλά αυτό
υπολογιστικά ισχύει μόνον προς τη μία πλευρά: Από το αληθές των μελών Α, Β προκύπτει
αυτόματα το αληθές της σύζευξης (A AND Β), εξ ορισμού της πράξης AND ως αλγόριθμου,
ενώ από το δεύτερο δεν προκύπτει το πρώτο παρά μόνον αν ορίσουμε άλλον αλγόριθμο
σύζευξης που να καλύπτει και τις δύο κατευθύνσεις. Η μη-ενσωμάτωση τέτοιων αλγόριθμων
εξ αρχής στις απλές γλώσσες όπως η Logo οφείλεται σε λόγους αποτελεσματικότητας. Αυτό
είναι ένα παράδειγμα για εμβάθυνση στη διάκριση σχέσεων από δράσεις, εισάγοντας και
την παράμετρο της "αποτελεσματικότητας".
Ακόμα συνθετότερο ζήτημα, που αφορά μαθητές Λυκείου αλλά κεντρικής σημασίας για
τη διαμόρφωση τη σκέψης, είναι η προσπάθεια αντιστοίχισης της λογικής σχέσης
"αν Α τότε Β" προς την υπολογιστική έκφραση "IF A THEN B", προσπάθεια που συχνά
οδηγεί σε σφάλματα, ακόμα και πιο προχωρημένους μελετητές: Λογικά, αν "Α ψευδής" και
"Β αληθής" τότε η σχέση "αν Α τότε Β" είναι εξ ορισμού αληθής. Υπολογιστικά, όταν
εκτελεστεί το βήμα "IF A THEN B" και αν συμβεί τη στιγμή εκείνη το Α να είναι αληθές
(δηλ. ή να έχει τιμή "αληθές" ή να είναι αλγόριθμος που να εκτελείται και να επιστρέφει τιμή
"αληθές") τότε προκαλείται εκτέλεση του Β (δηλ. δράση) ενώ αν Α ψευδές δεν εκτελείται το
Β. Αυτό είναι ένα ακόμα σημείο που κάνει φανερή στους μαθητές την ουσιαστική διαφορά
που διακρίνει σχέσεις από δράσεις. Αντίστοιχο είναι και το ζήτημα του συμπερασμού: "έχω
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Α, άρα Β", το οποίο είναι η βάση κάθε νοήμονος συλλογισμού. Η υπολογιστική αντιστοίχιση
του σε επαρκώς περιορισμένα για το επίπεδο των μαθητών θέματα, είναι μια αρχή για να
εξηγηθεί το νόημα "Τεχνητή Νοημοσύνη".
Αν και όλοι οι αλγόριθμοι μπορούν έστω και ακραία να θεωρηθούν ως σχέσεις,
διακρίνονται δύο βασικά είδη:
α) Αυτοί που το αποτέλεσμα της εκτέλεσής τους είναι μια έκφραση υπολογιστικά
αναγνωρίσιμη, που είναι οι λεγόμενοι "συναρτησιακοί" ή "συναρτήσεις", όπως λέγονται σε
κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, όρος που διαφέρει του μαθηματικού. Τέτοιοι
αλγόριθμοι αποτελούν κατά κανόνα "σχέσεις που παράγουν σχέσεις".
β) Αυτοί που η εκτέλεσή τους έχει νόημα δράσης και είναι οι λεγόμενοι "διαδικαστικοί" ή
απλά "διαδικασίες". Τέτοιοι αλγόριθμοι αποτελούν κατά κανόνα "προσδιορισμό δράσης", η
εκτέλεσή τους τη "δράση" και το αποτέλεσμα "στοιχείο παρεχόμενο προς τον χρήστη για την
τελική κατάσταση του συστήματος που αυτός εννοεί".
Η "ειδοποιός διαφορά" μεταξύ των δύο είναι ότι: Σε συναρτησιακό αλγόριθμο υπάρχει
πάντα έξοδος τελικού αποτελέσματος σε μορφή "επιστρεφόμενης τιμής" (όπως μέσω της
εντολής Op στη Logo) όπου αυτή η τιμή μπορεί να είναι σταθερά ή επίσης αλγόριθμος, και
εν δυνάμει αποτελεί στοιχείο εισόδου αλγόριθμου (άλλου, ή του ίδιου σε αναδρομή). Ειδικά
για τη Logo, αν και το νόημα αυτού του είδους διαδικασιών είναι ότι η έξοδός τους θα δίνει
τιμή εισόδου προς άλλη διαδικασία, κατά βάση έχουν το γενικότερο νόημα σχέσης,
αποτυπωμένης αλγοριθμικά. Αντίστοιχα, σε διαδικαστικό αλγόριθμο το τελικό αποτέλεσμα
δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο εισόδου σε άλλον αλγόριθμο. Επειδή στη Logo οι
αλγόριθμοι αποκαλούνται γενικά "διαδικασίες", θα χρησιμοποιούμε στα επόμενα τους
όρους "συναρτησιακές διαδικασίες" και "διαδικασίες δράσης" αντίστοιχα.
Η χρήση υπολογιστή για γνωσιακά ζητήματα που περιλαμβάνουν μεταβλητές,
αξιοποιείται όχι μόνο από τη μελέτη των αλγοριθμικά αποτυπωμένων σχέσεων ή δράσεων
και των σταθερών αποτελεσμάτων, αλλά και από την ευρύτερη πληροφορία που μπορεί να
δώσει η εκτέλεση του προγράμματος που είναι δυνατό να δίνει στον μελετητή ένα "κόσμο"
σε εξέλιξη, με διαφαινόμενες σχέσεις και δράσεις, ή ακόμα και με περαιτέρω δυνατότητες
υπολογισμών βάσει στοιχείων που θα εισάγει ο μελετητής. Η συν-αξιοποίηση και των δύο
όψεων του προγράμματος (δηλ. πηγαίου κώδικα - αποτελέσματος) ανοίγει πολύ
περισσότερους δρόμους προς τη γνώση απ’ ότι η μία μόνον, όπου οι δρόμοι αυτοί γίνονται
πληρέστερα αντιληπτοί κάτω από τη διάκριση σχέσεων - δράσεων. Πχ., μια γεωμετρική
κατασκευή μέσω της Logo-χελώνας μπορεί να αποτελέσει τέτοιο "κόσμο", παρέχοντας
πληροφορία μέσω της λειτουργικής εξέλιξης του σχήματος.

Προς μια πιο ολοκληρωμένη γνωσιακή εκμετάλλευση της υπολογιστικής
αναπαράστασης.
Ο οποιοσδήποτε περιορισμός της μελέτης του μαθητή μόνον στα αποτελέσματα της
εκτέλεσης, περιορίζει τη μάθηση στην προκαθορισμένη ειδική γνώση που προσφέρει ο
"κόσμος" της εκτέλεσης (πχ. σε προγράμματα προσομοίωσης). Η ύπαρξη παραμέτρων στο
πρόγραμμα ή/και στο αποτέλεσμα διευρύνει το χώρο γνώσης, αλλά εξακολουθεί να λείπει η
δυνατότητα διερεύνησης των νόμων μέσω αμφισβητήσεων της μορφής "αν δεν ... αλλά ..."
(ως τεχνική "δοκιμής και πλάνης"). Για παράδειγμα: Αν δεν ίσχυε ο νόμος του Νεύτωνα στη
βαρύτητα αλλά ο F=m*g2 , τί θα συνέβαινε; Από τέτοιες παρατηρήσεις ο μαθητής θα έβλεπε
πώς θα συμπεριφερόταν ο πραγματικός κόσμος και σταδιακά, θα κατανοούσε την
αναγκαιότητα του νόμου ως αληθή σχέση - στοιχείο της πραγματικότητας.
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Κατά συνέπεια, η μελέτη ενός θέματος από το μαθητή με χρήση υπολογιστή θα είναι
πληρέστερη στο ενοποιημένο τρίπτυχο "γνωσιακό θέμα" – "πηγαίος κώδικας ως
υπολογιστική αναπαράσταση του θέματος" – "αποτέλεσμα της εκτέλεσης", όπου το τρίτο
μπορεί να παίζει συνθετότερους ρόλους, όπως λειτουργικής αναπαράστασης του θέματος
(πχ. προσομοίωση). Η διάκριση του είδους των εκφράσεων και των μεταβλητών τους σε
σχέσης ή δράσης μπορεί να αξιοποιηθεί συσχετίζοντας και τις τρεις πτυχές ως διαδοχικά
"επίπεδα" της μελέτης, ενδεχομένως σε επαναλαμβανόμενη ανάδραση όποτε προκύψει
κάποια νέα ιδέα για τον μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, μελέτη:
α) Στο επίπεδο των συλλογισμών κατάστρωσης και επίλυσης, πριν τον προγραμματισμό.
Εκεί θα διακρίνει ο μαθητής τις μεταβλητές των σχέσεων (ανεξάρτητες ή εξαρτημένες) από
αυτές των λειτουργιών-δράσεων. Δυνατό να υπάρχουν στο θέμα και μεταβλητές που
εννοούνται ή δηλώνονται περιφραστικά. Τέτοιες μεταβλητές, για τη μετάβαση σε
πρόγραμμα, πρέπει να εντοπιστούν και να καταγραφούν ρητά, να αναγνωριστεί ο ρόλος
τους και η σχέση ή δράση που τις χρησιμοποιεί, ώστε αυτή να αποτυπωθεί ως διαδικασία
κατάλληλης μορφής. Για παράδειγμα, από την έλλειψη χρήσης μεταβλητών είναι που
προκύπτει η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων της πρακτικής αριθμητικής, σε σύγκριση με
την επίλυσή τους μέσω αλγεβρικών σχέσεων-εξισώσεων.
β) Στο επίπεδο του πηγαίου κώδικα. Εδώ, παρ' όλο που όλες οι μεταβλητές
αναπαρίστανται ως αλγοριθμικές, πρέπει -και μπορούν- να φέρουν το αρχικό νόημά τους,
γενικά διακρινόμενες ως μεταβλητές σχέσης ή δράσης και ειδικότερα αν παριστούν κάποιο
μέγεθος, να το μεταφέρουν επεξηγηματικά κατά την πορεία γραφής των βημάτων, με τρόπο
εύληπτο για τον "επόμενο αναγνώστη". Αυτό βοηθιέται τόσο με επιλογή από κατάλληλα
ονόματα των μεταβλητών (πχ. μάζα_gr) όσο και με δόμηση του προγράμματος ανάλογη
προς την αντίστοιχη νοηματική δόμηση της επεξεργασίας του θέματος. Σχέσεις
"κατηγοριοποίησης", αν και δεν υποστηρίζονται άμεσα από τη Logo, έμμεσα μπορούν να
αποδοθούν μέσω λιστών.
Στο επίπεδο αυτό διακρίνονται και "αυτόνομα" οι μεταβλητές ως προγραμματιστικά
στοιχεία, σε διάφορα είδη. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο μελέτης μεταβλητών, που
αφορά τη δόμηση της προγραμματιστικής έκφρασης (Τζιμογιάννης et al, 2005).
γ) Στο επίπεδο των αποτελεσμάτων (έξοδος στην οθόνη, ρομποτική κίνηση, ήχος...).
Σ' αυτό, ο μαθητής μπορεί να εντοπίσει γενικευμένες έννοιες που δεν παρουσιάζονται
επεξηγηματικά ως μεταβλητές αλλά εμφανίζονται ως μεταβαλλόμενα νοήματα, σχηματικά ή
λειτουργικά. Για παράδειγμα, η μεταβολή της θέσης ενός σχήματος στην οθόνη μπορεί να
γίνεται αντιληπτή ως "κίνηση οντότητας". Η θεώρηση του μεταβαλλόμενου νοήματος ως
μεταβλητής στον παρατηρούμενο "κόσμο" (πείραμα, φαινόμενο...) θα οδηγήσει το μαθητή
σε ανακάλυψη των σχέσεων ή δράσεων που διέπουν την μεταβολή. Μεταβαίνοντας στο
επίπεδο του πηγαίου κώδικα μπορεί να κάνει δοκιμαστικές αλλαγές τύπου "δοκιμή και
πλάνη" και να συνάγει τη διαδικασία σχέσης ή δράσης που διέπει τη μεταβολή.
Επιστρέφοντας στο πρώτο επίπεδο, μπορεί να δει ευρύτερα και βαθύτερα το θέμα.
Μια άμεση μορφή υπολογιστικής αναπαράστασης μαθηματικο-λογικών νοημάτων, που
συνδυάζει "εσωτερικά" και τα τρία επίπεδα, είναι αυτή της "σωματικής έκφρασης" του
θέματος από το μαθητή, ο οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει τις κινήσεις του βάσει
ορισμένων αρχικών στοιχειωδών κινήσεων. Είναι εφαρμόσιμη άμεσα με κινήσεις "χελώνας
Logo" του σώματος από μαθητές Δημοτικού, που με χρήση αποκλειστικά των στοιχείων
κίνησης {fd, bk, rt, lt} καλούνται να εκφράσουν και να επιλύσουν συνήθη πρακτικά θέματα
και να σχηματίσουν έτσι την κατάλληλη διαδικασία (Kynigos et al, 1993).
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Το ζήτημα της διαφορετικής θεωρητικής θεμελίωσης της έννοιας της μεταβλητής στις
διάφορες θεωρίες, αν και δεν αφορά άμεσα το μαθητή, οδηγεί σε καταστάσεις που πρέπει να
εξηγηθούν από τον εκπαιδευτικό, που θα διακρίνει είδη εκφράσεων και μεταβλητών του
πρότυπου θέματος και θα οδηγήσει τους μαθητές να τις φέρουν σε αντιστοιχία, άμεση ή
έμμεση, προς τις εκφράσεις του προγράμματος. Όμως το θεωρητικό ζήτημα που ανακύπτει,
έχει και άλλη μια μορφή, που πρέπει να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός: Η υπολογιστική
αναπαράσταση μαθηματικών και λογικών θεμάτων σημαίνει "υποταγή και περιορισμό" των
αρχικών εκφράσεων στους αλγοριθμικούς νόμους και δυνατότητες. Αυτό δημιουργεί
παρανοήσεις που αν δεν αρθούν, θα οδηγήσουν τον μαθητή σε περιορισμένη γνώση,
"δεμένη" με τις υπολογιστικές δυνατότητες. Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες συμπληρώσεις
θα επισημάνει ότι οι υπολογιστικές αναπαραστάσεις είναι απλώς ένα μέσον προσέγγισης
κάποιων τόπων και όχι σφαιρικά της γνώσης.

Οργάνωση σχολικού μαθήματος προγραμματισμού με τη Logo.
Στο τμήμα αυτό περιγράφεται ένας τρόπος προγραμματιστικής προσέγγισης βασικών
εννοιών σχέσης και δράσης, ώστε να γίνει κατανοητή από τους μαθητές η αναγκαιότητα
διάκρισής τους, ώστε να γίνουν σαφέστεροι οι ρόλοι που παίζουν οι μεταβλητές τους και οι
δυνατότητες έκφρασης που ανοίγουν. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσονται στα επόμενα
ορισμένες διαδικασίες ενδεικτικά, με έμφαση προς την κατεύθυνση της "σχέσης" διότι η
κατεύθυνση αυτή είναι που κυρίως επιτρέπει ανάπτυξη αφαιρετικής σκέψης.
Το θέμα είναι επιλεγμένο από το μαθηματικό χώρο, που επιτρέπει εμβάθυνση σε έννοιες
μέσα από μια συνοπτική παρουσίαση. Αντίστοιχα θέματα προς μελέτη της έννοιας της
μεταβλητής που θα φθάνουν μέχρι αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτά ο μαθητής,
μπορούν να τεθούν στο πλαίσιο κάθε γνωσιακού χώρου (Λογικής, Φυσικής, Γλώσσας,
Ζωολογίας, Φυτολογίας κ.α.).
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με σκοπό τη σταδιακή εξοικείωση του μαθητή με την
έννοια της μεταβλητής στις δύο εννοιολογικές μορφές της, "σχέσης" και "δράσης". Με βάση
αυτή τη διάκριση, ο μαθητής θα αντιμετωπίσει προγραμματιστικά την έννοια της
μαθηματικής σύνθεσης συναρτήσεων, αλλά και της σύνθεσης δράσης με σχέση ως αλγόριθμο
που επεξεργάζεται συνάρτηση, φθάνοντας στο επίπεδο της υλοποίησης αφαιρετικών
διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται οι δυνατότητες της Logo να δέχεται κλήση
μεταβλητών συναρτήσεων και να δέχεται συναρτησιακές διαδικασίες. Ο μαθητής θα κινηθεί
στο νόημα-τρόπο υπολογισμού "απ' έξω προς τα μέσα" ("call by name" ή "call by reference")
σε σύγκριση με τον υπολογισμό "από μέσα προς τα έξω" ("call by value"), εντοπίζοντας τα
κοινά που έχει το μαθηματικό νόημά τους με το προγραμματιστικό.
Ο κώδικας είναι υλοποιημένος σε compiler FMSLogo (Robertson, 2003), χωρίς να
χρησιμοποιεί ειδικά στοιχεία αυτού του compiler. Οι διαδικασίες νοούνται υλοποιούμενες
διαδοχικά, προσθετικά στο ίδιο πρόγραμμα.
Τα σχόλια νοούνται ως υποδείξεις που θα απευθύνονται προς τους μαθητές.

Προκαταρκτικές διαδικασίες.
α) Ορισμός του "τριωνύμου" f(x)=ax2+bx+c ως συναρτησιακή διαδικασία (ΣΔ) με τέσσερις
μεταβλητές εισόδου, όπου οι a, b, c νοούνται πραγματικές παράμετροι και x η ανεξάρτητη
πραγματική μεταβλητή. Επιστρέφει την τιμή του τριωνύμου για δεδομένες τιμές των
μεταβλητών:
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To trionymo :a :b :c :x
Op (:a * :x * :x + :b * :x + :c)
End
Η διαφοροποίηση των παραμέτρων a, b, c από την ανεξάρτητη μεταβλητή x εναπόκειται
στον τρόπο χρήσης του αποτελέσματος.
β) Ορισμός της συνάρτησης f(x)=x3 ως ΣΔ με μία μεταβλητή εισόδου. Επιστρέφει τον
κύβο της τιμής εισόδου, με πεδίο ορισμού το R :
To cube :x
Op (:x * :x * :x)
End
γ) Εξοικείωση με "μεταβλητές διαδικασίες" (μέσω της εντολής αpply): Ορίζουμε ΣΔ με
όνομα f , δύο μεταβλητών εισόδου, g και x , όπου η g θα δέχεται ως τιμή όνομα μιας ΣΔ
και η x την τιμή που θα δοθεί ως είσοδος στην g
Τo f :g :x
Οp αpply :g :x ;εφάρμοσε τη διαδικασία g στην τιμή της x
Εnd
Κλήση: print f "cube [2] . Απάντηση: 8 (ίδιο με: print cube 2 )
Σημ.: Η εντολή αpply απαιτεί να τεθεί σε αγκύλες η τιμή της μεταβλητής εισόδου x
για να καλυφθεί τεχνικά και η περίπτωση να έχει η g περισσότερες της μιας μεταβλητές
εισόδου, που οι αντίστοιχες τιμές τους θα δίνονταν επίσης στη λίστα αυτή, όπως:
Κλήση: print f "sum [1 2 3 4] .
Απάντηση: 10
(αποτέλεσμα ίδιο με της κλήσης: print (sum 1 2 3 4) )
Κλήση: print f "count [[2 3 4]] . Απάντηση: 3
(αποτέλεσμα ίδιο με της κλήσης: print count [2 3 4] )

Σύνθεση ήδη ορισμένων ΣΔ.
Στην περίπτωση σύνθεσης συγκεκριμένων συναρτήσεων δεν απαιτείται χρήση του
αφηρημένου ορισμού της σύνθεσης.
α) Ορισμός διαδικασίας που αποδίδει τη μαθηματική σύνθεση h(x)=f(g(x)) όπου
f(x)=ax2+bx+c και g(x)=x3 (δηλ. η συνάρτηση h(x)=(ax2+bx+c)3 ) όταν είναι ήδη ορισμένες οι
συναρτήσεις ως διαδικασίες cube και trionymo. Πεδίο ορισμού το R .
Τo cube_trionymo :a :b :c :x
Op cube (trionymo :a :b :c :x)
Εnd
Κλήση: 1 + cube_trionymo 1 2 3 4
Απάντηση: You don't say what to do with 19684
Ερμηνεία: Το νόημα της op είναι να δώσει το αποτέλεσμα "συναρτησιακά", δηλαδή να
αποτελέσει τιμή εισόδου προς αλγόριθμο "γραμμένο αριστερά της". Αν αυτός δεν υπάρχει,
τυπώνει το μήνυμα ως καθοδήγηση διόρθωσης για τον χρήστη. Όμως δεν σημαίνει
"σφάλμα", αντίθετα εδώ αποτελεί ένδειξη ότι η συναρτησιακή σύνθεση "λειτουργεί σωστά".
β) Διαδικασία που ορίζει τη μαθηματική σύνθεση h(x)=f(g(x)) όπου f(x)=x3 και
g(x)=ax2+bx+c (δηλ. τη συνάρτηση h(x)=a(x3)2+bx3+c ). Πεδίο ορισμού της σύνθεσης, R+0
Τo trionymo_sqrt :a :b :c :x
Οp trionymo :a :b :c sqrt :x
Εnd
Κλήση: print trionymo_sqrt 1 2 3 4 . Απάντηση: 11

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

837

Σύνθεση μεταβλητών διαδικασιών.
Η καλούμενη διαδικασία πρέπει να είναι μορφής ΣΔ ενώ η καλούσα μπορεί να είναι
οποιαδήποτε, αρκεί να δέχεται ως είσοδο την έξοδο της καλούμενης.
α) Ορίζουμε τη ΣΔ compose που ορίζει τη μαθηματική σύνθεση δύο μεταβλητών
συναρτήσεων. Οι μεταβλητές f1 και f2 θα παίρνουν, κατά την κλήση της compose, ως
τιμή το όνομα της καλούσας και της καλούμενης συνάρτησης αντίστοιχα, ενώ η μεταβλητή
x θα παίρνει ως τιμή τη λίστα των τιμών εισόδου της f2 (από καμία μέχρι n):
To compose :f1 :f2 :x
Op apply :f1 (list apply :f2 :x)
End
α' κλήση: print (compose "cube "sqrt [9] ) . Απάντηση: 27
β' κλήση: print (compose "sqrt "trionymo [3 4 5 6])
Παρατήρηση: Το β' είναι το ίδιο με print (sqrt trionymo 3 4 5 6) αλλά ο
υπολογισμός μέσω της compose πλεονεκτεί νοηματικά κατά το ότι είναι σε αφηρημένο
επίπεδο, με μεταβλητές διαδικασίες εισόδου.
β) Διαδοχική σύνθεση τριών συναρτήσεων:
To compose3 :f1 :f2 :f3 :x
Op apply :f1 (list (compose :f2 :f3 :x))
End
Κλήση: print compose3 "cube "sqrt "trionymo [1 2 3 4].
Παρόμοια, ορίζεται η σύνθεση τεσσάρων, πέντε κ.ο.κ. ΣΔ.

Σύνθεση δεδομένης διαδικασίας δράσης (ΔΔ) με μεταβλητή ΣΔ.
α) Ορίζουμε διαδικασία δράσης plot που εμφανίζει τη μορφή της γραφικής
παράστασης της μαθηματικής συνάρτησης f(x) που θα δοθεί ως τιμή εισόδου. Η διαδικασία
αυτή αποτελεί προκαταρκτικό βήμα για τη σύνταξη της επόμενης.
Η plot σχεδιάζει ένα σημείο της συνάρτησης στη θέση (x,y) με y=f(x)), συνδυάζοντας την
setxy (μετάβαση στο σημείο (x,y)) με την setpixel (αποτύπωση μιας τελείας) και αναδρομικά
σχεδιάζει κάθε φορά "άλλο ένα σημείο", αυξάνοντας το x κατά ένα βήμα.
Η plot έχει πέντε μεταβλητές εισόδου: i) f , που θα λαβαίνει ως τιμή τη συνάρτηση,
ii) firstx , που παίζει διπλό ρόλο, ως μεταβλητή της f και ως αρχική τιμή του x, iii) lastx ,
που παριστά το τελευταίο σημείο στον άξονα Χ , iv) stepx , που είναι το βήμα μεταβολής
για τα διαδοχικά x και v) magny, που είναι ο συντελεστής "διαστολής" του άξονα Υ για να
γίνει πιο ευκρινής η μορφή της καμπύλης. Οι άξονες εδώ είναι νοητοί και είναι οι άξονες της
Logo, οι οποίοι ορίζονται με μηδέν στο κέντρο της οθόνης. Eσωτερικά στη διαδικασία,
χρησιμοποιείται βοηθητικά και η μεταβλητή yp για λόγους απλούστευσης της έκφρασης.
Τo plot :f :firstx :lastx :stepx :magny
local "xp make "xp :firstx
local "yp make "yp ((apply :f (list :firstx))* :magny)
pu setxy :xp :yp pd setpixel [0 0 0]
if (:firstx > :lastx) [stop]
plot :f (:firstx + :stepx) :firstx :lastx :stepx :magny ;αναδρομή
Εnd
Παρατήρηση: Η stepx για τον ορισμό της συνάρτησης f παίζει ρόλο "μεταβλητής σε σχέση",
ως αντίστοιχη της ανεξάρτητης μεταβλητής της f(x) ενώ η ίδια, για την κατασκευή των
γραφικών, παίζει ρόλο "μεταβλητής σε δράση". Εδώ, οι ρόλοι αυτοί "συμβαδίζουν".
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Εφαρμογή: Γραφική παράσταση της sin(x) , για x από 0 έως 360, με βήμα 0.1 για το x
και μεγέθυνση του άξονα Υ επί 80
Κλήση: cs plot "sin 0 360 0.1 80

Χρήσιμη επέκταση αυτής της διαδικασίας είναι να σχεδιάζει και τους άξονες
βαθμολογημένους κατάλληλα ώστε το σχήμα να συμπεριλάβει την ή τις απαιτούμενες
περιόδους.
β) Γραφική παράσταση της σύνθεσης f(g(x)) δύο μεταβλητών συναρτήσεων, f και g.
Ορίζουμε διαδικασία δράσης plot2 ανάλογη προς την plot.
Για το σκοπό αυτό, αρκεί να αλλάξουμε μια "λεπτομέρεια" στην plot: Να
προσδιορίσουμε, χρησιμοποιώντας και τη διαδικασία compose που προαναφέρθηκε, το
σημείο y της σύνθεσης που αντιστοιχεί σε δεδομένο x :
To plot2 :f :g :firstx :lastx :stepx :magny
local "yp make "yp (compose :f :g (list :firstx))* :magny
pu setxy :firstx :yp
pd setpixel [0 0 0]
if (:firstx > :lastx) [stop]
plot2 :f :g (:firstx + :stepx) :lastx :stepx :magny ;αναδρομή
End
Εφαρμογή: Γραφική παράσταση της σύνθετης συνάρτησης (cube(sin(x))) , για x από 0
έως 360, με βήμα 0.2 για το x και μεγέθυνση του άξονα Υ επί 100 .
Κλήση: cs plot2 "cube "sin 0 360 0.2 100

Παρατηρούμε στη γραφική παράσταση την περιοδικότητα της σύνθετης συνάρτησης,
αποτέλεσμα του ότι η καλούμενη συνάρτηση είναι περιοδική. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο
θέμα μελέτης για το μαθητή.
Η plot2 , ως σύνθεση της δράσης "γραφική παράσταση" με τη συνάρτηση που είναι το
αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο μεταβλητών, αποτελεί μια "νοηματική πράξη" που επιτρέπει
στον μαθητή την ανάπτυξη συλλογισμών που ξεκινούν από το γενικό νόημα "γραφική
παράσταση σύνθετης συνάρτησης" με άμεση δυνατότητα εξειδίκευσής του σε οποιεσδήποτε
συνθέσεις. Το πρόγραμμα αυτό ως σύνολο διαδικασιών δεν δίνεται απ' ευθείας ως
"προκατασκευασμένο εργαλείο" στον μαθητή αλλά προκαλείται αυτός να εμβαθύνει στο
πώς κτίζεται, με τη βοήθεια του διδάσκοντα.
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Συμπεράσματα και περαιτέρω έρευνα.
Τα παραδείγματα διαδικασιών που αναφέρθηκαν, είναι περιορισμένα στον μαθηματικό
χώρο. Αντίστοιχου επιπέδου παραδείγματα είναι δυνατό να αναπτυχθούν στον λογικό
χώρο καθώς και σε χώρους εφαρμογών σε επιστήμες ή σε σημασιολογικά θέματα.
Η μεθόδευση που προτείνεται, είναι ενδεικτική προς την κατεύθυνση μιας λεπτομερέστερης
και πληρέστερης οργάνωσης, με πειραματικό έλεγχο "στην τάξη", που για το στάδιο αυτό
αποτελεί μελλοντική έρευνα.
Για μια μεθόδευση διδασκαλίας όπως η προτεινόμενη, μπορούμε -και πρέπει- να
λαβαίνουμε υπ' όψη ότι οι μαθητές σήμερα είναι εξοικειωμένοι σε μεγάλο βαθμό με την
έννοια της υπολογιστικής διαδικασίας "δράσης", έχοντας αποκτήσει δεξιότητες από πολλές
τεχνολογικές ενασχολήσεις στη ζωή τους: Internet, smartphones, παιχνίδια, οικιακές
συσκευές κ.α. Το "βήμα γνώσης" που χρειάζεται να κάνουν, είναι προς την κατεύθυνση
οργάνωσης και εκμετάλλευσης εκφράσεων σχέσης και αυτό θεωρούμε ότι θα εξυπηρετηθεί
από τον προγραμματισμό αντίστοιχων διαδικασιών, σε βαθμό που θα φανεί από την
εφαρμογή της προτεινόμενης διδασκαλίας στην τάξη.
Με βάση τα προηγούμενα, η μελλοντική μας έρευνα προσανατολίζεται στην "εφαρμογή
και αξιολόγηση στην τάξη": Σχεδιάζονται δύο ομάδες ωριαίων μαθημάτων που θα
αποτελέσουν μέρος του μαθήματος Πληροφορικής, σε δύο επίπεδα γνώσεων: Γυμνασίου,
όπου ο μαθητής έχει τις πρώτες επαφές με την έννοια της μαθηματικής μεταβλητής και είναι
σημαντικό να εναρμονιστεί από τα πρώτα στάδια αυτή η γνώση με το λειτουργικό νόημα
της μεταβλητής και Λυκείου σε πιο ολοκληρωμένο από πλευράς ύλης περιβάλλον.
Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων σκέψης απ' ευθείας σε επίπεδο σχέσεων,
που θα επιτρέπει "από πάνω προς τα κάτω" δομημένους συλλογισμούς, όχι μόνο ως
αναλυτική μέθοδος επίλυσης (την οποία εννοείται πως θα ακολουθήσει η αντίστοιχη
συνθετική) αλλά και ως ικανότητα οργάνωσης σκέψης σε αφαιρετικό επίπεδο, δυνητικά
εφαρμόσιμης "προς τα κάτω" όπου και όταν χρειαστεί. Επομένως το ζήτημα που πρέπει να
ερευνηθεί είναι, αν με την προτεινόμενη διδακτική μεθόδευση ο μαθητής θα φθάσει
ευκολότερα να κάνει συλλογισμούς σε πιο αφαιρετικά επίπεδα, που είναι θεμελιακό βήμα
για την ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης.
Μια κριτική για την επιλογή μας της γλώσσας προγραμματισμού, είναι ότι η γλώσσα
Logo είναι από κατασκευής κατάλληλη για να διευκολύνει τη διαδικαστική σκέψη "δράσης"
και μέσα από αυτή επιχειρήσαμε μια αξιοποίηση προς συλλογισμούς "πάνω σε σχέσεις". Πιο
άμεση και πληρέστερη προσέγγιση θα ήταν με τη γλώσσα Scheme, που είναι από
κατασκευής συναρτησιακή, χωρίς να διαφοροποιεί "κοινές μεταβλητές" από "μεταβλητές
συναρτήσεις", διευκολύνοντας πολύ την αναπαράσταση συλλογισμών σχέσης (πχ. δεν
χρειάζεται εντολή τύπου "apply"). Αλλά, αν και προσιτή η γλώσσα αυτή για το επίπεδο των
μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου (Friedman et al, 1988; Harvey, 1999) θα απαιτούσε
προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και μετεκπαίδευση διδασκόντων.
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Περίληψη
Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται ένα σχέδιο έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί σε βάθος
τριετίας και αποσκοπεί να προτείνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης μαθημάτων που εμπλέκει διαστάσεις της
περιοχής της παιγνιοποίησης (gamification), των διακριτικών (badges) και των κοινοτήτων διερεύνησης
(Communities of Inquiry - CoI) για τη διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής, καθώς επίσης και την
επαύξηση των λειτουργικοτήτων ενός εργαλείου ασύγχρονης εκπαίδευσης (ADVICE – ADaptable
VIsualization for CommunitiEs) (Τζελέπη, Παπανικολάου & Ρούσσος, 2016). Αρχικά, παρουσιάζονται
οι περιοχές της παιγνιοποίησης, των badging platforms και των κοινοτήτων διερεύνησης και πως έχουν
μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί για την εμπλοκή εκπαιδευόμενων σε μαθήματα που πραγματοποιούνται
μέσω Διαδικτύου. Στη συνέχεια, μέσα από το σχεδιασμό ενός πιλοτικού ηλεκτρονικού μαθήματος στην
πλατφόρμα του Moodle, μελετάται ο ρόλος των επιμέρους διαστάσεων στην εμπλοκή του
εκπαιδευόμενου και την καλλιέργεια της κριτικής του σκέψης. Συγκεκριμένα, με τα δεδομένα
αλληλεπίδρασης που πρόκειται να ληφθούν, επιχειρείται αξιολόγηση της ανάπτυξης της κοινωνικής
παρουσίας εντός μίας κοινότητας διερεύνησης και η επίδρασή της στην ατομική ανάπτυξη των
εκπαιδευόμενων.
Λέξεις κλειδιά: Πλατφόρμα Moodle, παιγνιοποίηση, κοινότητες διερεύνησης, μοντέλο πρακτικής
έρευνας, κοινωνική παρουσία

Εισαγωγή
Η χρήση παιγνιωδών χαρακτηριστικών σε εκπαιδευτικές εφαρμογές, με στόχο την
προσέλκυση της προσοχής των εκπαιδευόμενων και την κινητοποίησή τους εντός του
πλαισίου της μαθησιακής διαδικασίας έχει αρχίσει να αποκτά όλο και περισσότερους
οπαδούς στις μέρες μας και να βρίσκει εφαρμογές σε ποικίλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, όπως η εφαρμογή (application) που ανέπτυξαν οι Fitz-Walter,
Tjondronegoro και Wyeth (2012) και η οποία συστήνει στους νέους φοιτητές του Queensland
University of Technology (QUT) το χώρο του πανεπιστημίου, τις υπηρεσίες που παρέχει και
το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε αυτό, κατά τη διάρκεια των πρώτων
εβδομάδων φοίτησής τους. Χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς του φαινομένου αυτού, το
οποίο είναι ευρέως γνωστό με τον όρο παιγνιοποίηση (Werbach & Hunter, 2012), ο
εκπαιδευτικός παρέχει ανταμοιβές στους εκπαιδευόμενους, υπό τη μορφή βαθμολογίας (είτε
παρεχόμενης με το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας, είτε τμηματικά, κατά τη διάρκεια
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) ή ακόμη και μεταφρασμένες σε ψηφιακά
μετάλλια/διακριτικά (digital badges) (Liu, Alexandrova & Nakajima, 2011).
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 841-847, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Η εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση παιγνιωδών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν άμεσα ανατροφοδότηση, αναφορικά με την πρόοδό τους
και αναγνώριση ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων τους (Kapp, 2012).
Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές έννοιες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη
θεωρητική υποστήριξη της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής, όπως η παιγνιοποίηση,
οι badging platforms, οι κοινότητες διερεύνησης και φυσικά, το μοντέλο της πρακτικής
έρευνας, που αποτελεί τον οδηγό οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της
έρευνας αυτής.
Σύμφωνα με τους Kirriemuir και McFarlane (2004), τα παιχνίδια και γενικότερα, οι
παιγνιώδεις διαδικασίες προσελκύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον και την
προσοχή των εκπαιδευόμενων, εξ αιτίας του συνδυασμού της φαντασίας, της πρόκλησης της
περιέργειας, καθώς επίσης και της ροής, που αποτελεί βασικό συστατικό ενός παιχνιδιού και
διατηρεί αναπόσπαστη την προσοχή του χρήστη, στη συγκεκριμένη περίπτωση του
εκπαιδευόμενου. Παρά την κοινώς επικρατούσα αντίληψη ότι τα παιχνίδια εστιάζουν
μονάχα στη διασκέδαση, στην πραγματικότητα, ενισχύουν τους χρήστες τους με δεξιότητες
χρήσιμες για την επίλυση προβλημάτων καθημερινής φύσεως (McGonigal, 2011).
Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το παιχνίδι θεωρείται ένα αρκετά σημαντικό τμήμα της
γνωσιακής ανάπτυξης και της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων (Ellis,
Heppell, Kirriemuir, Krotoski & McFarlane, 2006).
Στην ουσία, ο όρος παιγνιοποίηση συσχετίζεται με τη χρήση παιγνιώδους σχεδιασμού σε
διάφορες εφαρμογές, παρά με το ίδιο το παιχνίδι, προσδίδοντας στις εν λόγω εφαρμογές
έναν πιο διασκεδαστικό και ελκυστικό χαρακτήρα (Deterding et al., 2011; Xu, 2011). Οι
παιγνιώδεις μηχανισμοί μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα και
εφαρμογή κινητής συσκευής και να τη μετατρέψουν σε ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό
κοινωνικό περιβάλλον (Zichermann & Cunningham, 2011). Μέσα σε αυτό το περιβάλλον
λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενου να ενεργοποιήσουν τη
δημιουργικότητά τους, να αφήσουν χώρο στα λάθη, να προάγουν την ανταλλαγή εμπειριών
συνεργατικά και να δομήσουν μαθησιακές καταστάσεις, στις οποίες να είναι ελεύθεροι να
κάνουν τις δικές τους επιλογές (Da Rocha Seixas, Sandro Gomes & De Melo Filho, 2016).

Badging platforms
Εξειδικεύοντας τη μελέτη των μηχανισμών παιγνιοποίησης στις badging platforms, αξίζει
να επισημάνουμε ότι αποτελούν πλατφόρμες, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί δύνανται να
ενσωματώσουν συγκεκριμένα είδη παιγνιοποίησης, τα οποία χρησιμοποιούν διακριτικά,
ούτως ώστε να αποδώσουν ανταμοιβές στους χρήστες μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
(Putorti-Sandheinirich, 2013).
Τα διακριτικά συνιστούν έναν ανεπίσημο και διασκεδαστικό τρόπο επιβράβευσης των
εκπαιδευόμενων και προσέλκυσης του ενδιαφέροντός τους για την επίτευξη των
μαθησιακών τους στόχων (Screenface.net, 2014).
Μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες, η οποία υποστηρίζει τη χρήση
διακριτικών για την επιβράβευση της προόδου των συμμετεχόντων της είναι το Σύστημα
Διαχείρισης Μάθησης (Course Management System - CMS) Moodle. Τα διακριτικά είναι
εφικτό να δημιουργηθούν για οποιοδήποτε αντικείμενο και εν συνεχεία, να συνδεθούν με
κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη στην πλατφόρμα του Moodle,
προσφέροντας επιβράβευση στους εκπαιδευόμενους είτε αυτοματοποιημένα, με το πέρας της
μαθησιακής διαδικασίας, είτε με την παρέμβαση του εκπαιδευτικού (Screenface.net, 2014).
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Τα διακριτικά μπορούν να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου Open
Badge Designer, χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή παιγνιώδη προσέγγιση «εύκολο στη
μάθηση, δύσκολο στον έλεγχο» (“easy to learn, hard to master”) (Facey-Shaw, Börner,
Specht & Bartley-Bryan, 2015).

Κοινότητες Διερεύνησης
Μία κοινότητα διερεύνησης είναι ένα πολύτιμο πλαίσιο για μάθηση ανωτέρας τάξεως. Μία
τέτοια κοινότητα εμπεριέχει (ανα)δόμηση των εμπειριών και της γνώσης, διαμέσου της
κριτικής ανάλυσης και του προβληματισμού (Dewey, 1897; Lipman, 1991). Αυτό έρχεται σε
πλήρη συμφωνία με την υπόθεση ότι μία εκπαιδευτική εμπειρία μάθησης είναι ταυτόχρονα
συνεργατική και ανακλαστική (Garrison, Anderson & Archer, 2004).
Το εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο
κοινότητας διερεύνησης αποτελείται από τρία ουσιαστικά στοιχεία μίας εκπαιδευτικής
διαδικασίας, τα οποία είναι:
 Η Γνωστική Παρουσία
 Η Κοινωνική Παρουσία
 Η Διδακτική Παρουσία.
Το εν λόγω πλαίσιο των κοινοτήτων διερεύνησης έχει εφαρμογές σε διάφορες μορφές
μάθησης, όπως η μικτή μάθηση (blended learning), η εξ αποστάσεως μάθηση (distance
learning), καθώς επίσης και η διαδικτυακή μάθηση (online learning) (Garrison, Anderson &
Archer, 2000).
Ένα από τα βασικότερα συστατικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
ακρογωνιαίος λίθος μίας κοινότητας διερεύνησης είναι η γνωστική παρουσία, η οποία
εκφράζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες σε μία κοινότητα διερεύνησης έχουν τη
δυνατότητα να δομήσουν έννοιες και νοήματα μέσω της διαρκούς επικοινωνίας. Η
γνωστική παρουσία, όντας ορισμένη εντός του πλαισίου μίας κοινότητας διερεύνησης,
βασίζεται βιβλιογραφικά, στην κριτική σκέψη και υλοποιείται μέσω του μοντέλου της
πρακτική έρευνας (Garrison, Anderson & Archer, 2004).
Κοινωνική παρουσία είναι η ικανότητα των εκπαιδευόμενων να αναδεικνύουν τα
προσωπικά τους χαρακτηριστικά μέσα σε μία κοινότητα διερεύνησης, προβάλλοντας τον
εαυτό τους ως «αληθινό άνθρωπο». Η υπόσταση της κοινωνικής παρουσίας σε μία
κοινότητα διερεύνησης, πρέπει να ενισχύεται από παιδαγωγικές αρχές και εκπαιδευτικά
οφέλη (Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2001).
Σε μία κοινότητα διερεύνησης, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε
μία μαθησιακή διαδικασία προσδιορισμένη από κονστρουκτιβιστικές κατευθύνσεις.
Επομένως, σε μία τέτοια κοινότητα, η κοινωνική παρουσία αντιμετωπίζεται ως μία
λειτουργία αμφότερων των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών (Rourke, Anderson,
Garrison & Archer, 2001).
Τρεις ευρείες κατηγορίες επικοινωνιακών αντιδράσεων συνεισφέρουν στην κοινωνική
παρουσία εντός μίας κοινότητας διερεύνησης, αυτές είναι:
 Οι διαδραστικές αντιδράσεις (ανοικτή επικοινωνία)
 Οι συναισθηματικές αντιδράσεις ή συναισθηματική παρουσία
 Οι συνεκτικές αντιδράσει ή συνοχή στην ομάδα.
Είναι πιθανό περαιτέρω έρευνα να αποκαλύψει πως κάθε μία από τις ανωτέρω
αναλυθείσες επικοινωνιακές αντιδράσεις προσδιορίζει με διαφορετικό τρόπο την κοινωνική
παρουσία εντός μίας κοινότητας διερεύνησης. Πάντως, παρά το γεγονός ότι αρκετά υψηλά
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επίπεδα κοινωνικής παρουσίας είναι αναγκαία για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της εις
βάθος και ουσιαστικής μάθησης, αναμένεται ότι υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο, πάνω από το
οποίο η επιπλέον κοινωνική παρουσία πιθανώς να αποδεικνύεται επιζήμια για τη μάθηση
(Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2001).
Τέλος, ως διδακτική παρουσία ορίζεται ο σχεδιασμός, η διευκόλυνση και η καθοδήγηση
των γνωστικών και κοινωνικών διαδικασιών, με στόχο την πραγματοποίηση προσωπικά
ουσιαστικών και εκπαιδευτικώς άξιων λόγου μαθησιακών αποτελεσμάτων (Anderson,
Rourke, Garrison & Archer, 2001).

Το μοντέλο της πρακτικής έρευνας (the practical inquiry model)
Η πρακτική έρευνα βασίζεται στην εμπειρία, αλλά συμπεριλαμβάνει τη φαντασία και την
ανάκλαση, η οποία οδηγεί πίσω στην εμπειρία και την πρακτική (Dewey, 1933). Το μοντέλο
της πρακτικής έρευνας προσδιορίζει τέσσερις φάσεις καθοριστικής σημασίας για την
περιγραφή και την κατανόηση της γνωστικής παρουσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Garrison, Anderson & Archer, 2004). Οι τέσσερις προαναφερθείσες φάσεις του μοντέλου της
πρακτικής έρευνας αναλύονται ακολούθως:
 Η πρώτη φάση του μοντέλου ανακλά την αρχική φάση της κριτικής έρευνας και
αποτελεί το γενεσιουργό γεγονός. Στο σημείο αυτό, ένα ζήτημα, ένα δίλλημα ή ένα
πρόβλημα που προκύπτει από την εμπειρία προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται. Στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που συνήθως παραθέτει στους
εκπαιδευομένους του κάποιες μαθησιακές προκλήσεις ή εργασίες, οι οποίες εν
συνεχεία, μετατρέπονται σε γενεσιουργά γεγονότα. Βέβαια, στην εν λόγω φάση,
ουσιαστικής σημασίας είναι ο κριτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, επειδή αρχικοποιεί,
διαμορφώνει και σε μερικές περιπτώσεις, απορρίπτει γεγονότα που μπορεί να
αποσπάσουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων (Garrison, Anderson & Archer,
2004).
 Η δεύτερη φάση της διαδικασίας είναι η διερεύνηση. Στη φάση αυτή, οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να αντιληφθούν τη φύση του προβλήματος και ακολούθως,
να συνεχίσουν σε μία πιο ολοκληρωμένη αναζήτηση σχετικών με αυτό πληροφοριών.
Η όλη αυτή διερεύνηση λαμβάνει χώρα μέσα σε μία κοινότητα διερεύνησης και
διενεργείται με τη βοήθεια της κριτικής ανάκλασης και της συζήτησης. Με το πέρας
αυτής της φάσης, οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να γίνονται επιλεκτικοί αναφορικά με
τις πληροφορίες που σχετίζονται ή όχι με το προς ανάλυση ζήτημα ή πρόβλημα.
Αυτή η αποκλίνουσα φάση χαρακτηρίζεται από καταιγισμό ιδεών (brainstorming),
προβληματισμό και ανταλλαγή πληροφοριών (Garrison, Anderson & Archer, 2004).
 Η τρίτη φάση, η ενσωμάτωση, χαρακτηρίζεται από την εξαγωγή του βασικού
νοήματος από τις ιδέες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της διερευνητικής
φάσης. Η φάση αυτή απαιτεί την ενεργή παρουσία του εκπαιδευτικού, με σκοπό τη
διάγνωση παρερμηνειών, την παροχή σχολαστικών ερωτήσεων, σχολίων και
επιπρόσθετων πληροφοριών, στοχεύοντας στη διασφάλιση της συνέχειας της
γνωστικής εξέλιξης και τη δόμηση της διαδικασίας της κριτικής σκέψης (Garrison,
Anderson & Archer, 2004).
 Η τέταρτη φάση συνιστά την επίλυση του διλλήματος ή του προβλήματος μέσω
άμεσης και αντιπροσωπευτικής δράσης. Η μετάβαση στην τέταρτη φάση απαιτεί
ξεκάθαρες προσδοκίες και δυνατότητες εφαρμογής της νεοσυσταθείσας γνώσης.
Εκπαιδευτικώς, το τέλος της φάσης αυτής μπορεί να απαιτεί τη μετάβαση σε ένα νέο
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πρόβλημα, υποθέτοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη αποκτήσει χρήσιμη γνώση
(Garrison & Archer, 2000).

Ερευνητικό πρόβλημα
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το μοντέλο πρακτικής έρευνας έχει χρησιμοποιηθεί από
τους Garrison, Anderson και Archer (2004) με στόχο την αξιολόγηση της γνωστικής
παρουσίας στο πλαίσιο μίας κοινότητας διερεύνησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
εκπαίδευση ανώτερου επιπέδου μπορεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος
υπολογιστικής συνδιάσκεψης με την παρουσία ενός κατάλληλα επιμορφωμένου
εκπαιδευτικού, ο οποίος οργανώνει το σχεδιασμό του περιβάλλοντος, διευκολύνει και
αξιολογεί την όλη διαδικασία. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με στόχο τη μάθηση
στο χώρο εργασίας και την προαγωγής της υγείας. Οι δε, Rourke, Anderson, Garrison και
Archer (2001), χρησιμοποίησαν το μοντέλο της πρακτικής έρευνας για την αξιολόγηση της
κοινωνικής παρουσίας εντός του πλαισίου μίας κοινότητας διερεύνησης, στη μάθηση στο
χώρο εργασίας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Συνεπώς, το ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει από τα ανωτέρω, είναι κατά
πόσο ένας συνδυασμός των μηχανισμών της παιγνιοποίησης, των διακριτικών και του
θεωρητικού πλαισίου των κοινοτήτων διερεύνησης δύναται να ενισχύσει την κοινωνική
παρουσία και την ατομική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων, κατά τη διδασκαλία εννοιών
Πληροφορικής.

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής
Στη διδακτορική διατριβή επιχειρείται ο σχεδιασμός και η σύνθεση ενός πλαισίου
σχεδιασμού μαθημάτων, το οποίο συνδυάζει τους μηχανισμούς παιγνιοποίησης και το
θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων διερεύνησης εντός των φάσεων του μοντέλου πρακτικής
έρευνας. Πρόκειται ακόμη, να επαυξηθούν οι λειτουργικότητες ενός εργαλείου ασύγχρονης
εκπαίδευσης (ADVICE – ADaptable VIsualization for CommunitiEs) (Τζελέπη,
Παπανικολάου & Ρούσσος, 2016), με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο
σχεδιασμό αποτελεσματικών κοινοτήτων διερεύνησης, μέσω του σχεδιασμού παιγνιωδών
στοιχείων και συγκεκριμένα διακριτικών, τα οποία οραματιζόμαστε να αποδίδονται
αυτόματα στους εκπαιδευόμενους, κατά την εξέλιξη της συζήτησης. Το γνωστικό
αντικείμενο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των μαθημάτων που πρόκειται να
σχεδιασθούν βάσει αυτού του πλαισίου αφορά σε έννοιες Πληροφορικής.
Ο συνδυασμός των μηχανισμών της παιγνιοποίησης και του θεωρητικού πλαισίου των
κοινοτήτων διερεύνησης, με στόχο τη σύνθεση ενός ενιαίου πλαισίου σχεδιασμού
μαθημάτων δύναται να αποκτά υπόσταση εντός της πλατφόρμας του Moodle,
αποσκοπώντας στην ανάδειξη της κοινωνικής παρουσίας ενός τέτοιου περιβάλλοντος
(κοινότητας διερεύνησης) με χρήση παιγνιωδών μέσων (συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε
ασύγχρονες
συζητήσεις
σε
forum,
ανταμοιβή
των
εκπαιδευόμενων
μέσω
αυτοματοποιημένων διαδικασιών εντός της πλατφόρμας). Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση
forum απαιτείται, αφού έχει αποδειχθεί ότι όσο η συζήτηση εξελίσσεται, οι εκπαιδευόμενοι
γνωρίζονται μεταξύ τους και έτσι, η αμιγώς κοινωνική αλληλεπίδρασή τους μειώνεται
αισθητά (Angeli et al., 1998).
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Οργάνωση αρχικής φάσης της έρευνας
Τα βήματα που ακολουθούνται για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, στο αρχικό αυτό
στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη έρευνα, είναι τα ακόλουθα:
 Σχεδιασμός ενός πιλοτικού ηλεκτρονικού μαθήματος οργανωμένο στο πλαίσιο
σχεδιασμού μαθημάτων βασισμένο στους μηχανισμούς της παιγνιοποίησης και το
θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων διερεύνησης, μέσω της πλατφόρμας Moodle,
με γνωστικό αντικείμενο την Πληροφορική
 Σχεδιασμός και υλοποίηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, για τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πιλοτικού μαθήματος
 Εφαρμογή του πιλοτικού μαθήματος σε μία ομάδα εκπαιδευόμενων, με γνωστικό
υπόβαθρο βασισμένο στην επιστήμη της Πληροφορικής
 Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων διεξαγωγής του πιλοτικού μαθήματος, με
σκοπό την κάλυψη των ερευνητικών ερωτημάτων και των απαιτήσεων του στόχου
της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής.
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Περίληψη
Το πρόβλημα της εκπαιδευτικής Διαρροής υφίσταται παγκοσμίως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και
είναι δύσκολο στην αντιμετώπισή του, διότι αφενός οι παράγοντες που το επηρεάζουν είναι πολλοί και
ποικίλοι, π.χ. κοινωνικοί, οικονομικοί, εκπαιδευτικοί κ.τ.λ., αφετέρου, δε, κάθε μαθητής ή φοιτητής
επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό. Η έρευνα της φοίτησης των σπουδαστών,
δηλαδή η μελέτη της συμμετοχής τους ή όχι στο μάθημα, μπορεί να αποκαλύψει τη συμπεριφορά τους
και η γνώση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καθηγητές προς την κατεύθυνση
της αντιμετώπισης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Η επιστήμη της εξόρυξης δεδομένων θα
μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του φαινομένου της εκπαιδευτικής Διαρροής.
Από την παρακάτω ερευνητική εργασία διαπιστώνεται πως με την εξόρυξη δεδομένων από τη μελέτη
της φοίτησης αυτών των σπουδαστών, θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε την εμφάνιση του
προβλήματος, ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές έγκαιρης αντιμετώπισής του.
Λέξεις κλειδιά: Διαρροή, εξόρυξη δεδομένων

Εισαγωγή
Η σχολική διαρροή και η σχολική εγκατάλειψη αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα με
επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο του μεμονωμένου πολίτη, όσο και σε επίπεδο του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου. Κατά έναν ορισμό, ο όρος «μαθητική διαρροή» αναφέρεται σε όλους
τους νέους που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που έχουν ξεκινήσει, σε οποιαδήποτε
βαθμίδα και αν ανήκουν (Monmarquette et al., 2001). Υπάρχει όμως και ορισμός με τη
στενότερη έννοια, όπου ως «μαθητική διαρροή» ορίζεται η εγκατάλειψη του σχολείου πριν
την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ISCED 2, δευτεροβάθμια υποχρεωτική) και
στις επόμενες βαθμίδες ονομάζεται σχολική ή εκπαιδευτική εγκατάλειψη.
Όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι καλές διαπροσωπικές
σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων είναι σημαντικός παράγοντας μείωσης της σχολικής
διαρροής, ενώ, αντίθετα, οι επιφανειακές σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και
με τη διοίκηση του σχολείου αυξάνουν τη σχολική διαρροή (Davis et al., 2004),(Christie et
al., 2007).
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται, επίσης, ότι η σχολική διαρροή στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μειώνεται όταν το σχολείο συνεργάζεται με τις οικογένειες των
μαθητών και με τις τοπικές αρχές (Smyth 2005).
Σε γενικές γραμμές, οι νέοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τον ανώτερο κύκλο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας, ενώ, ακόμα
και όταν είναι ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, χαρακτηρίζονται συνήθως από
χαμηλότερες απολαβές και πιο αργή επαγγελματική εξέλιξη σε σύγκριση με τους
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 848-860, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα σοβαρές είναι και οι
επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο, αφού οι πρόωρα απερχόμενοι από το εκπαιδευτικό
σύστημα είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικά ανενεργοί, δικαιούχοι επιδόματος
ανεργίας και, στη χειρότερη περίπτωση, κοινωνικά περιθωριοποιημένοι (Planet για το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2007).
Για τις επιπτώσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου της σχολικής διαρροής
είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο πείραμα της Μάλαγας στην Ισπανία. Η έρευνα αυτή
είναι πολύ πρόσφατη αφού ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα μόλις τον Οκτώβριο του 2016 και
συνδέει την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη με τον εργασιακό αποκλεισμό.

Αξιολόγηση του πειράματος της Μάλαγας στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
Γενικός στόχος του έργου ESPY - Experimentation on Social Policy for Youth είναι η
ανάπτυξη, δοκιμή, διάχυση και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αναφορικά με την
απασχολησιμότητα των νέων, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και του αποκλεισμού,
με έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται σε αγροτικές, απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες
περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, το Έργο είχε ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση που
στοχεύει στην υιοθέτηση νέων κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτικών. Οι ειδικοί στόχοι
συνοψίζονται ως εξής:

Παγίωση μιας πολυδιάστατης και ολιστικής προσέγγισης μεταξύ των εταίρων του
Έργου, αναφορικά με την Κοινωνική και Εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και με την
Απασχόληση και τη Νεολαία.

Η ίδρυση τοπικών συμβουλίων από τοπικούς φορείς (κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ,
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ομάδων δικαιούχων κ.λπ.) για την
αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους, μέσω της συμμετοχής τους στις δράσεις και
περιλαμβάνοντας εκπροσώπους και των δύο φύλων.

Η προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών μέτρων για την καταπολέμηση των
υψηλών δεικτών ανεργίας των νέων, έτσι ώστε οι νέοι να ενημερωθούν για τις νέες
κοινωνικές προκλήσεις.

Η υλοποίηση και αξιολόγηση μικρών παρεμβάσεων που θα αναπτυχθούν σε αγροτικές
περιοχές της Μάλαγα (Ισπανία), με τη συνεργασία τοπικών φορέων και με στόχο τη
βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής κατάστασης των νέων 15-25 ετών.

Η εξασφάλιση αμοιβαίας εκπαίδευσης, διάχυσης και κεφαλαιοποίησης των
αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο και η αντιγραφή επιτυχημένων μοντέλων στις
άλλες περιοχές των εταίρων.

Η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα της αξιολόγησης
των επιπτώσεων της σχολικής διαρροής σε εθνικό επίπεδο.

Η δημιουργία συστάσεων κοινωνικής πολιτικής αναφορικά με τις επιτυχημένες
εμπειρίες του έργου και μεταφορά τους στις νέες στρατηγικές πολιτικές για τις
Ευκαιρίες για τους Νέους.
Η συγγραφική μας ομάδα συμμετείχε στην ειδική επιτροπή του έργου ESPY, με
σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και,
κυρίως, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων, στοχευμένων δράσεων, κατά την
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, στους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας των
νέων και του περιορισμού της σχολικής εγκατάλειψης.
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Στο πλαίσιο του έργου ESPY, μελετώνται τα στοιχεία που αφορούν στη σχολική
εγκατάλειψη και την ανεργία των νέων ηλικίας 15 - 25 ετών, συνεπώς η έμφαση, όσον
αφορά τον μαθητικό πληθυσμό αυτής της ηλικιακής ομάδας, δίνεται στους μαθητές
Λυκείου.
Πίνακας 1: Καταγραφή σχολικής διαρροής στην Ελληνική επικράτεια

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα δεδομένα (σχολική χρονιά 2013 - 2014) της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τα Λύκεια της χώρας, ο μαθητικός πληθυσμός
των Λυκείων της χώρας και η κατανομή του ανά Περιφέρεια, ανά Περιφερειακή Ενότητα
και ανά τάξη στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και ανά φύλο, σε απόλυτους αριθμούς,
δίνεται στον παραπάνω πίνακα: (Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Γενικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός,
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μονάδες,
προσωπικό),
Στοιχεία
Έναρξης
Σχολικού
Έτους
2013
2014,
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/ SED23/2013).
Με βάση τον παρακάτω πίνακα, η ποσοστιαία κατανομή του μαθητικού πληθυσμού του
Λυκείου ανά Περιφέρεια της Χώρας δίνεται στο παρακάτω γράφημα. Στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φοιτά το 5,0% των μαθητών της Χώρας (πρέπει να
σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιστοιχεί το 5,6% του
μόνιμου πληθυσμού της Χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2011, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).

Σχήμα 1: Πανελλαδική κατανομή μαθητών λυκείου (με βάση την περιφέρεια της χώρας)
Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το μαθητικό δυναμικό των Λυκείων, φαίνεται, επίσης,
ότι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό των κοριτσιών - μαθητριών Λυκείου
είναι σαφώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό πανελλαδικά. Η κατανομή, ωστόσο, των
μαθητών Λυκείου ανά Τάξη ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη κατανομή
πανελλαδικά.

Σχήμα 2: Κατανομή Μαθητών Λυκείου (με βάση το φύλο)
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Σχήμα 3: Κατανομή Μαθητών Λυκείου (με βάση την τάξη)

Η εξόρυξη δεδομένων κατά της εκπαιδευτικής διαρροής
Η επιστήμη της Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) περιγράφει μια ημι-αυτοματοποιημένη
διαδικασία, σκοπός της οποίας είναι να αναλύσει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων που
αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, συνήθως εμπορικού ή επιστημονικού
ενδιαφέροντος, για την παραγωγή προτύπων (patterns), όπως συνηθίζεται να λέμε σε
ορισμένους τομείς, όπως στη Στατιστική, στη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και
στην Αναγνώριση Προτύπων (Βερύκιος κ.α.,2015).
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Σχήμα 4: Συνολικές απουσίες μαθητών ανά ημέρα
Στη διαδικασία της σχολικής εκπαίδευσης ο κάθε μαθητής ή σπουδαστής παράγει
δεδομένα από τη φοίτηση, τους βαθμούς, το οικονομικό και κοινωνικό του προφίλ. Τα
δεδομένα αυτά, αν αθροιστούν από όλους τους μαθητές ενός σχολείου, μπορούν να μας
παρέχουν χρήσιμη γνώση, με την προϋπόθεση ότι θα επεξεργαστούν με την επιστήμη της
εξόρυξης δεδομένων.
Στο Σχήμα 4, αλλά και στο Σχήμα 5, βλέπουμε τις απουσίες όλων των μαθητών ανά
ημέρα, από δύο σχολεία. Η δυναμική αυτή παρατήρηση των δεδομένων διαφέρει κατά πολύ
από την συνολική και στατική παρουσίαση της σχολικής διαρροής που υπάρχει στο Σχήμα
1. Δηλαδή η συνολική διαρροή μιας περιοχής δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα έναν
διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς να αποτρέψουν μια ομάδα μαθητών να μην
εγκαταλείψει την εκπαίδευση.

Σχήμα 5: Συνολικές απουσίες μαθητών ανά ημέρα
Η γνώση που παράγεται με την επιστήμη της Εξόρυξης Δεδομένων και από τα δεδομένα
που παράγουν με τη σχολική τους συμπεριφορά οι μαθητές, είναι ιδιαιτέρα χρήσιμη για
τους ίδιους, τους καθηγητές, αλλά και τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Μπορούν να
εντοπιστούν προβλήματα που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν διαφορετικά, αλλά και να
προβλεφθούν συμπεριφορές μαθητών με πολύ αρνητικά αποτελέσματα, όπως η διακοπή της
φοίτησής τους.
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Τις περισσότερες φορές που γίνεται μέτρηση του φαινομένου της σχολικής διαρροής,
υπολογίζεται σε κάθε βαθμίδα το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση
ώστε να βγουν συμπεράσματα για την περιοχή και την ένταση του φαινομένου, αλλά και να
διαπιστωθούν οι γενικές αιτίες του. Οι παραπάνω πληροφορίες, όμως, δεν παρέχουν κάποια
προληπτική συνεισφορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης του κάθε μαθητή που κινδυνεύει να
εγκαταλείψει την εκπαίδευση.
Για τον λόγο αυτό υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον αναφορικά με την αντιμετώπιση
της σχολικής διαρροής, ώστε να διερευνηθούν οι παρακάτω επιστημονικές προτάσεις:
Η δυναμική της φοίτησης ανά μαθητή μπορεί να αποκαλύψει τους κινδύνους που
τροφοδοτούν τη σχολική εγκατάλειψη.
Η περίοδος της φοίτησης ανά μαθητή, μέχρι να χαρακτηριστεί επαρκής, μπορεί να
μοντελοποιηθεί και να προβλεφθεί.
Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών με πληροφορίες από τη δυναμική ανάλυση της
φοίτησης των μαθητών μπορεί να αποτρέψει την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη.
Το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας της Αμερικής σε μια σύντομη έκδοση, σχετικά με την
ενίσχυση της διδασκαλίας και μάθησης μέσα από την εξόρυξη δεδομένων, αναφέρει: «A
predictive model combines demographic data (from an external student information
system) and learning/behavior data from the student learning database to track a student’s
progress and make predictions about his or her future behaviors or performance, such as
future course outcomes and dropouts.»

Εφαρμογή σε Η/Υ κατά της εκπαιδευτικής Διαρροής
Τα τελευταία πέντε χρόνια αναπτύσσω μια εφαρμογή σε Η/Υ με το όνομα «ΔΙΑΡΡΟΗ», που
σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απουσιών των μαθητών στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι απουσίες των μαθητών και η σχολική διαρροή είναι ένα
πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στους ίδιους, στις οικογένειές τους, στη σχολική κοινωνία,
αλλά και στην οικονομία.

Σχήμα 6: Σο SMS που λαμβάνει ο γονιός

Οι δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή σε γενικές γραμμές είναι:

Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση της πιθανότητας σφάλματος στη διεκπεραίωση
εξωδιδακτικών εργασιών των καθηγητών.
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Άμεση, οικονομικότερη και πιο σύγχρονη ενημέρωση των γονέων μέσω SMS και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Μείωση του φαινομένου της γραφειοκρατίας στο σχολείο.

Απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού.

Αξιοποίηση των στοιχείων της βάσης δεδομένων στην έρευνα και την αυτοαξιολόγηση
του σχολείου, όσον αφορά την μαθητική συμπεριφορά και τις απουσίες.
Ανάδειξη της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω των σύγχρονων υπηρεσιών της στην
κοινωνία.
Την παραπάνω εφαρμογή έχουν ήδη εφαρμόσει αρκετά σχολεία και έχουν συγκεντρωθεί
δεδομένα για εκατοντάδες μαθητές, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τη φοίτησή τους. Εδώ
υπάρχει η επιστημονική υποψία ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να κρύβουν αλήθειες και
γνώση πάνω στο μεγάλο πρόβλημα της εκπαιδευτικής διαρροής. Για να αποδειχθεί αυτό,
εκτός από τις επιστήμες της παιδαγωγικής και της διδακτικής που ερμηνεύουν το πρόβλημα,
πραγματοποιείται ανάλυση πολλών δεδομένων, διαδικασία στην οποία βοηθάει η επιστήμη
της εξόρυξης δεδομένων.
Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 7, ο εκπαιδευτικός, μετά την καταχώρηση των απουσιών, έχει
στη διάθεσή του το προφίλ του κάθε μαθητή, δηλαδή γνωρίζει αν έχει αποβολές, αν έχει
δικαιολογημένες απουσίες, τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ταυτόχρονα έχει τη
δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών και επικοινωνίας με τους γονείς με αποστολή SMS στα
κινητά τους τηλέφωνα ή με αποστολή Email (Σαμαράς Χ, 2011).

Σχήμα 7: 1) Τμήμα, 2) Μαθητές τμήματος, 3) Απουσίες μαθητή ανά ημερομηνία, 4)
Κουμπιά ενημέρωσης & 5) Συνολικές απουσίες μαθητή.
Παράδειγμα διαχείρισης των δεδομένων της εφαρμογής είναι οι γραφικές παραστάσεις
του Σχήματος 4 και του Σχήματος 5, που προέκυψαν από τα δεδομένα της «Διαρροής» και
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με τη βοήθεια της Εξόρυξης Δεδομένων. Οι γραφικές αυτές είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων
δεδομένων που περιγράφουν τη φοίτηση του κάθε μαθητή από το σχολείο.

Δράση και έρευνα κατά της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
Από το 2010 εφαρμόζουμε το παραπάνω εκπαιδευτικό λογισμικό σε σχολεία της Ελλάδας
και της Κύπρου. Τα αποτελέσματα κατά της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης είναι θετικά,
περισσότερο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Από όλα τα σχολεία έχουμε απομονώσει το ΕΠΑΛ Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 20142015 με 96 μαθητές και το ΕΠΑΛ Δοξάτου για το σχολικό έτος 2015-2016 με 119 μαθητές.
Στα δύο αυτά σχολεία, στα οποία είχε εφαρμοστεί το λογισμικό «ΔΙΑΡΡΟΗ», μετά την
ετήσια καταχώρηση των απουσιών, δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων που περιγράφει
όλη τη φοίτηση των μαθητών τους. Αναλυτικά, είχαμε για το ΕΠΑΛ Προσοτσάνης 9.383
εγγραφές και για το ΕΠΑΛ Δοξάτου 14.203 εγγραφές, που περιγράφουν με ακρίβεια την
καθημερινή παρουσία και απουσία των μαθητών. Τα δεδομένα αυτά πέρασαν από
διαδικασίες ‘Προεπεξεργασίας Δεδομένων’ σε μορφή κατάλληλη προς εξόρυξη. Στη νέα
βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, εφαρμόσαμε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων με την
γλώσσα R στο περιβάλλον R-Studio. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην αναπαράσταση των
εξορυχθεισών πληροφοριών με τα σχήματα (4,5,8,9,10,11,12,13), έτοιμες για να αποτιμηθούν
και με τον τρόπο αυτό να παραχθεί νέα γνώση σε αυτό το άρθρο.

Διοικητική αξιοποίηση της ανάλυσης με Εξόρυξη Δεδομένων.
Ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να διαχειριστεί η διοίκηση κάθε σχολικής μονάδας
αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Οι Υπηρεσίες Διοίκησης (Υπουργείο, Περιφέρεια κ.τ.λ.), οι
καθηγητές και οι μαθητές διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να
διαχειριστεί ο διευθυντής κάθε σχολείου. Η σχολική διοίκηση πρέπει να ανταποκρίνεται
στις εξατομικευμένες ανάγκες μαθητών και καθηγητών, να διαμορφώνει το σχολικό
πρόγραμμα, να αποφορτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία με εκδρομές, αλλά και να λύνει
προβλήματα οικονομικής φύσης, όπως είναι η θέρμανση, η καθαριότητα κ.τ.λ.

Σχήμα 8: Απουσίες μαθητών ανά ημέρα εβδομάδας.
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Σχήμα 9: Απουσίες μαθητών ανά ημέρα εβδομάδας.
Η ανάλυση των πληροφοριών με την επιστήμη της Εξόρυξης Δεδομένων, μπορεί να
κατευθύνει την εκπαιδευτική διοίκηση προς τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, διότι
προσφέρει τις σωστές πληροφορίες για όλες τις δυναμικές μεταβλητές.

Σχήμα 10: Απουσίες μαθητών ανά διδακτική ώρα ημέρας.
Ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος τμήματος, έχει μια συγκεντρωτική εικόνα των
απουσιών των μαθητών που ανήκουν στο τμήμα του, αλλά αγνοεί τη συγκεντρωτική εικόνα
του σχολείου, δηλαδή δεν έχει γνώση των απουσιών των υπολοίπων μαθητών. Με τις
γραφικές παραστάσεις, όμως, του Σχήματος 4 και του Σχήματος 5, έχει τη δυνατότητα να
διαπιστώνει αν υπάρχει αυξητική τάση στις απουσίες των μαθητών. Η πληροφορία αυτή
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διοίκηση κάθε σχολείου, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει
έγκαιρα αντισταθμιστικές δράσεις.
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Σχήμα 11: Απουσίες μαθητών ανά διδακτική ώρα ημέρας.
Παράδειγμα: Όταν ο διευθυντής του σχολείου γνωρίζει από το Σχήμα 8 και το Σχήμα 9
ποιες ημέρες της βδομάδας απουσιάζουν περισσότερο οι μαθητές από το σχολείο, μπορεί να
αποφασίσει για τη διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος με τον καλύτερο τρόπο. Έχει
επίσης τη δυνατότητα, μαζί με τον σύλλογο διδασκόντων, να επιλέξει τις πιο κατάλληλες
ημέρες για εκδρομή.

Σχήμα 12: Σχέση απουσιών κάθε διδακτικής ώρας με άλλη.
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Σχήμα 13: Σχέση απουσιών κάθε διδακτικής ώρας με άλλη.
Ο διευθυντής του σχολείου μπορεί από το Σχήμα 10 και το Σχήμα 11 να διαπιστώσει
ποιες διδακτικές ώρες της ημέρας εγκαταλείπουν οι μαθητές περισσότερο το σχολείο. Με τον
τρόπο αυτό, ο διευθυντής είναι σε θέση να αποφασίσει καλύτερα για τον χρόνο πρόσκλησης
του Συλλόγου Διδασκόντων, για τον χρόνο πραγματοποίησης των μαθητικών εκλογών,
καθώς και για διάφορες σχολικές δράσεις εκτός προγράμματος.
Η διοίκηση της σχολικής μονάδας μπορεί να οργανώσει το σχολικό πρόγραμμα
μαθημάτων καλύτερα όταν γνωρίζει τη συσχέτιση που έχει η μία διδακτική ώρα με την
άλλη. Οι καθηγητές, για παράδειγμα, γνωρίζουν ότι μαθητές που απουσιάζουν την πρώτη
ώρα των μαθημάτων, απουσιάζουν συνήθως και τη δεύτερη, όπως και ότι αυτοί που
απουσιάζουν την προτελευταία ώρα, απουσιάζουν συνήθως και την τελευταία. Κάποιες
ώρες, δηλαδή, φαίνονται να συνδέονται με κάποιον τρόπο. Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί
να φτάσει κάποιος εκπαιδευτικός όταν κατανοήσει το Σχήμα 12 και το Σχήμα 13, αφού
καθορίζει τη σχέση των απουσιών που κάνουν οι μαθητές σε μία διδακτική ώρα συγκριτικά
με τις υπόλοιπες. Με την αξιοποίηση των διαγραμμάτων αυτών, μπορούν να τοποθετηθούν
καλύτερα μέσα στο σχολικό πρόγραμμα και τα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων.
Η συγκεκριμένη δυναμική πληροφόρηση με τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις είναι
ιδιαιτέρα χρήσιμη σε περιπτώσεις έκτατης αναπλήρωσης ή και αντικατάστασης της
διεύθυνσης ενός σχολείου. Ειδικά, δε, όταν η νέα διεύθυνση προέρχεται από άλλη σχολική
μονάδα και η αλλαγή γίνεται στα μέσα της χρονιάς.

Συμπεράσματα
Καθώς η εξόρυξη δεδομένων προσφέρει λύσεις σε πολλά επιστημονικά πεδία, η προσδοκία
της δράσης αυτής είναι να προσφέρει λύσεις και στο παιδαγωγικό πρόβλημα της
εκπαιδευτικής εγκατάλειψης Άλλωστε η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα στην
εκπαίδευση αποτελούν και μια μοντέρνα προσέγγιση αυτής.
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Η μέτρηση της φοίτησης ανά μαθητή και η ανάλυση των δεδομένων με την επιστήμη της
εξόρυξης δεδομένων αποκαλύπτουν τους πιθανούς κινδύνους που εμποδίζουν την
ολοκλήρωση της φοίτησης. Τέλος, με τη χρήση της εφαρμογής «ΔΙΑΡΡΟΗ», η διοίκηση,
αλλά και οι υπεύθυνοι καθηγητές ενός σχολείου, είναι ενημερωμένοι για τη συνολική
φοίτηση των μαθητών του σχολείου, καθώς και για την ατομική συμπεριφορά του κάθε
μαθητή.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο
επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, συνεργασίας, ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα πολιτισμού,
γλώσσας, εθνικής ταυτότητας, διαφορετικότητας, ευρωπαϊκής συνείδησης και ειρηνικής συμβίωσης
στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς επίσης και ως μέσο αναγνώρισης και ανάδειξης καλλιτεχνικών
ταλέντων των μαθητών. Αφορά δύο έργα, τα “Drawing our own stories” και “The world around usseasons” τα οποία εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eΤwinning. Οι μαθητές
συνεργάστηκαν με σχολεία του εξωτερικού, δημιουργώντας έτσι μία ευρύτερη πολυπολιτισμική τάξη, η
οποία στα πλαίσια μίας διερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, σε συνδυασμό
με δραστηριότητες διαμεσικής ανάγνωσης και ποικίλες αναπαραστατικές τεχνικές και με τη βοήθεια
πολύ απλών εργαλείων Office και web 2.0 κλήθηκαν να προσεγγίσουν ανθρωπιστικά και
περιβαλλοντολογικά θέματα (Οικονόμου, 2016) . Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Διαδικτύου, τα
ανθρωπιστικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα εξετάστηκαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες, για
παράδειγμα τη λεξιλογική, καλλιτεχνική και την πολιτιστική.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, ανθρωπιστικά, περιβαλλοντολογικά

Εισαγωγή
Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην αρχή ακόμα του 21ου αιώνα δημιουργούν νέα
δεδομένα για τη διαβίωσή μας και συμβίωσή μας με τους ανθρώπους στο περιβάλλον του
σχολείου, της γειτονιάς, της εργασίας μας , της χώρας αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο περιβάλλον. Η νέα πραγματικότητα θέτει νέες προκλήσεις για την εκπαίδευση,
η οποία καλείται να συμβάλει στην άμβλυνση σοβαρών προβλημάτων όπως η βία, ο
ρατσισμός και η προκατάληψη. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα παιδιά από την ηλικία των 6-7
χρόνων έχουν “εθνική επίγνωση”, αρχίζουν να εκδηλώνουν εθνική προκατάληψη (Durkin,
1995) και έχουν διαμορφωμένη άποψη για τον πόλεμο και την ειρήνη (Davies, 1984). Με
αυτά τα δεδομένα, ο απλός εγγραματισμός θεωρείται παρωχημένος. Το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Σπουδών για τις ξένες γλώσσες αναγνωρίζει τρεις θεματικούς άξονες: τον
εγγραματισμό, την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα (ΔΕΠΠΣ, 2001). Η γλωσσική
εκπαίδευση ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, επαναπροσδιορίζει
τους στόχους της, οι οποίοι εστιάζονται στην ολιστική προσέγγιση της γλώσσας ως κειμένου
και ως κοινωνικής πρακτικής, σε ένα πλαίσιο αξιοποίησης του εγγραμματισμού, της
πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας (Καγκά, 2001).
Η ολιστική προσέγγιση της γλώσσας περιλαμβάνει την αναγνώριση και αξιοποίηση
άλλων πτυχών της παιδείας, πέρα από την Τεχνοκρατική. Συμπεριλαμβάνει την
Ανθρωπιστική διάσταση, την ολόπλευρη ανάπτυξη, δηλαδή, της προσωπικότητας του
μαθητή, όπως την κριτική σκέψη, τη διερευνητική ικανότητα, την ικανότητα αμφισβήτησης
της μονομέρειας και της εύκολης λύσης, «να σκέφτεται έξω από το κουτί» (Besson et al,
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 862-868, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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2015), την ανάπτυξη αυτοσεβασμού και σεβασμού του συνανθρώπου και των δικαιωμάτων
του. Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή και Διαπολιτισμική διάσταση μέσα
από ποικίλα διδακτικά αντικείμενα με τη διάχυση γνώσεων για την Ευρώπη και τον κόσμο,
τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό, τις κοινές ρίζες και αξίες, με σκοπό τη δημιουργία
και ενδυνάμωση στους μαθητές της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ταυτότητας του πολίτη
του κόσμου, της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας συνείδησης, του αισθήματος ότι ανήκουμε
στην ίδια ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα και αγωνιζόμαστε για κοινά προβλήματα.
Τέλος, συμπεριλαμβάνει την Ειρηνιστική διάσταση, δηλαδή την απόκτηση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και στάσεων για την ειρηνική λύση των διαφορών και την εξάλειψη της βίας
που γεννάει ο ρατσισμός και οι προκαταλήψεις (Μπαμπινιώτης, 2001).
Ποιος είναι ο ρόλος των ΤΠΕ στο σημερινό σχολείο με βάση τα νέα δεδομένα και
απαιτήσεις; Πέρα από το τεχνοκρατικό μοντέλο που προσεγγίζει τις ΤΠΕ ως αυτόνομο
γνωστικό αντικείμενο, έχει αποδειχτεί ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ μέσα στην τάξη βελτιώνει τη
διδακτική διαδικασία και διευκολύνει τη μάθηση. Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση των ΤΠΕ
στην τάξη κινητοποιούν την προσοχή και την αντίληψη των μαθητών, πολλαπλασιάζουν
τις δυνατότητες ανάκλησης πληροφοριακών στοιχείων και παράλληλα προσφέρουν ένα
πεδίο για την ερμηνευτική κατανόηση δεδομένων και φαινομένων (Μουζάκης, 2011). Η
αξιοποίηση των ΤΠΕ δίνει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που
ξεφεύγουν από τα στενά όρια του σχολικού εγχειρίδιου, από την περιορισμένη θεματολογία
του εκάστοτε μαθήματος και τη μετωπική διδασκαλία.
Ο σημερινός εκπαιδευτικός είναι σε ευνοϊκότερη θέση από άποψη εκπαιδευτικού υλικού
σε σχέση με τον εκπαιδευτικό του παρελθόντος γιατί έχει στη διάθεση του το Διαδίκτυο,
συνώνυμο πια στις μέρες μας με τον παγκόσμιο ιστό. Επίσης ο σημερινός εκπαιδευτικός δεν
είναι μόνος του. Οι ολοένα πιο φιλικές στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές εφαρμογές
του Διαδικτύου ενισχύουν την Υποστηριζόμενη από Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση
(Κόμης κ.α., 2003). Με τη βοήθεια των εργαλείων του Web 2.0 (τα ιστολόγια, τα εργαλεία
συλλογικής γραφής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μπορεί να συνεργαστεί με άλλους
εκπαιδευτικούς, να δημιουργήσουν Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης και να βρουν μία
πληθώρα δραστηριοτήτων που προάγουν την αυτενέργεια του μαθητή αλλά και τη
συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα, τη διερευνητική ικανότητα και την ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, με ρεαλιστικότητα, πρακτικότητα και ουσιαστικότητα που συνδέει
τη σχολική μάθηση με την πραγματική ζωή (Μουζάκης, 2011).
Οι σύγχρονες κοινωνικοεπικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στην
εκπαίδευση υποστηρίζουν τη συνεργατική διερευνητική διδασκαλία μέσα στην τάξη αλλά
και τη συνεργασία διαφορετικών τάξεων ή σχολείων. Η συμβολή των ΤΠΕ στη συνεργατική
και διερευνητική μάθηση είναι ουσιαστική. Πλέον μονάδες ανάλυσης δεν θεωρούνται απλά
ο υπολογιστής της τάξης και το εκπαιδευτικό υλικό που τον συνοδεύει αλλά ένα δίκτυο
υπολογιστών με την ποικιλία των εφαρμογών που διαθέτει και τις πολλαπλές
δραστηριότητες που μπορεί να υποστηρίξει. Η χρήση των ΤΠΕ εξασφαλίζει την
αλληλεπίδραση της ολομέλειας της τάξης, την αλληλοβοήθεια, την αλληλοϋποστήριξη και
την αλληλοτροφοδότηση. Προάγει το διάλογο και δεν μονοπωλεί την πρωτοβουλία
(Οικονόμου, 2016).
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning λειτουργεί στα πλαίσια της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως μάθησης. Πρόκειται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών
κοινοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών από διάφορα σχολεία Ελλάδας και εξωτερικού με
σκοπό την παραγωγή συνεργατικού έργου. Περιλαμβάνει δύο βασικές μορφές της εξ
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αποστάσεως εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ: τη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, που λαμβάνει χώρα στον ίδιο χρόνο, πρόσωπο με πρόσωπο, με τη
χρήση Skype για παράδειγμα, και την ασύγχρονη, καθώς οι ίδιοι οι μαθητευόμενοι
μπορούν να επιλέγουν το χρόνο και το χώρο και το ρυθμό που θα συμμετέχουν σε μία
ευρετική πορεία αυτομάθησης (Λιοναράκης, 2001), για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Μελέτες δείχνουν την αποτελεσματικότητα του eΤwinning ως προς την
παροχή ευκαιριών αυθεντικής μάθησης μέσω προγραμμάτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
του 21ου αιώνα (European Commission, 2013). Οι μαθητές και οι καθηγητές δεν
περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα του eΤwinning, αλλά μπορούν να
χρησιμοποιήσουν και άλλα εργαλεία όπως ψηφιακά βίντεο, ιστολόγια, εργαλεία web 2.0
και wikis (Kampylis et al, 2013). Το eΤwinning με όπλο του τις ΤΠΕ στοχεύει στην
ενδυνάμωση τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η επαφή των μαθητών
με συμμαθητές του εξωτερικού οδηγεί στην αντίληψη των κοινών πολιτιστικών καταβολών,
κοινών στόχων και προβλημάτων, κοινών αξιών όπως αυτές της δημοκρατίας, ελευθερίας,
κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα (Κομνηνού & Φράντζου,
2015). Επομένως, οι ΤΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη του εθνοκεντρισμού και
του μύθου περί ανωτερότητας κάποιων πολιτισμών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της
φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Τέλος, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου
παγκόσμιου πολίτη, που έχει διαμορφώσει εθνική αλλά και παγκόσμια συνείδηση και
μπορεί να συμβιώνει με τους συνανθρώπους του σε μια ανεκτική πολυπολιτισμική και όχι
αποκλεισμική, ρατσιστική κοινωνία (Κάππου, 2014). Ο νέος παγκόσμιος πολίτης έχει ενεργή
πολιτότητα (Flowers, 2012), δρα, αντιδρά και αναγνωρίζει ότι το παγκόσμιο περιβάλλον
επηρεάζει το τοπικό του περιβάλλον και τις επιλογές του ίδιου ακόμα και αν δεν
μετακινηθεί ποτέ από αυτό (Besson et al, 2015).

Τα προγράμματα
Το πρώτο πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Drawing our own stories». Μαθητές ελληνικού
σχολείου συνεργάστηκαν με μαθητές από σχολείο του εξωτερικού και αφηγήθηκαν
χρησιμοποιώντας λόγο και εικόνα το παραμύθι της Λήδα Βαρβαρούση «Μία παρέα με
καρδιά», με θέμα την ειρήνη στην Ευρώπη. Το παραμύθι διασκευάστηκε από τα παιδιά,
μεταφράστηκε στα αγγλικά («A group with a brave heart») και αναπαραστάθηκε με εικόνες
που ζωγράφισαν τα παιδιά μαζί με σύντομο λόγο. Το παραμύθι με αλληγορικό τρόπο
μιλάει για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και την ανάγκη της
ενεργούς συμμετοχής όλων για την επίλυσή τους. Είναι ένας ύμνος στη φιλία ανάμεσα σε
διαφορετικά πλάσματα που όμως έμειναν μαζί παρά τις δυσκολίες και πέτυχαν τον κοινό
στόχο τους. Το μήνυμα της ενότητας επαναλαμβάνεται σε όλο το έργο.
Από τεχνολογική άποψη, τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα εργαλεία eΤwinning. Το
Twinspace είναι μία ασφαλής πλατφόρμα συνεργασίας που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί
και μαθητές για τη διεξαγωγή των έργων τους. Αν και η πλατφόρμα κάθε έργου είναι
ιδιωτική για τα μέλη της, προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς διαχειριστές της
δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο όλο ή μέρους του υλικού που έχει παραχθεί διαλέγοντας
εκείνοι ποιες σελίδες θέλουν να δημοσιοποιήσουν. Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία, όπως το Forum για συζήτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
και ανταλλαγή απόψεων, το chat room και το live event για ζωντανή συνομιλία. Επίσης
αξιοποιήθηκαν εργαλεία για ανταλλαγή και δημοσίευση εγγράφων μικρότερα από 20ΜΒ,
όπως έγγραφα του Word, φωτογραφίες και βίντεο. Τέλος, μέσω της χρήσης εργαλείων web
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2.0, όπως wikis και blogs, δόθηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης περιεχομένου που έχει
δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.
Το δεύτερο έργο που με τη συνδρομή των ΤΠΕ ενδυναμώνει την εθνική και ευρωπαϊκή
συνείδηση και προωθεί τη φιλία και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χωρών έχει τον τίτλο
«The world around us- seasons». Μελετήθηκαν οι εποχές του χρόνου από διαφορετικές
οπτικές γωνίες π.χ. θερμοκρασία, τοπίο, ρούχα, φαγητό, μουσική και γιορτές. Τα εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εργαλεία του Τwinspace παράλληλα με εφαρμογές του
web 2.0. Σε PowerPoint και βίντεο στο youtube έγινε παρουσίαση των μαθητών και του
σχολείου τους. Παρουσιάστηκαν τα υποψήφια λογότυπα (logo) για το έργο σε PowerPoint
και χρησιμοποιώντας φόρμες Google ψηφίστηκε το πιο δημοφιλές. Με το story jumper
κατασκευάστηκε λεξικό με όρους που σχετίζονται με τις εποχές. Στο λεξικό χρησιμοποιείται
η εθνική γλώσσα των συνεργατών. Οι μαθητές μαγείρεψαν με υλικά εποχής και
παρουσίασαν το αποτέλεσμα με PowerPoint και βίντεο στο youtube. Έγινε κοινή
παρουσίαση του Vivaldi σε Power point. Με το jigsaw planet κατασκευάστηκαν puzzle και
quiz. Σε wiki τα σχολεία έγραψαν από κοινού ένα ποίημα για την άνοιξη και το
οπτικοποίησαν με εικόνες που ζωγράφισαν οι μαθητές των σχολείων. Τέλος, με τη βοήθεια
του wiki διασκευάστηκε το τραγούδι Yellow Submarine των Beetles. Γράφτηκαν κοινοί
στίχοι και φτιάχτηκε το «Our Project song». Ηχογραφήθηκε και ανέβηκε στο youtube.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, με τη βοήθεια των ΤΠΕ, κατά τη διάρκεια του έργου
μελετήθηκε με διασκεδαστικό τρόπο το πώς βιώνουν οι διαφορετικές χώρες τις εποχές του
χρόνου, εστιάζοντας κατά βάση στις ομοιότητες. Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του
eΤwinning και εργαλεία web 2.0 όπως wiki, you tube και παιχνίδια. Εναλλακτικά εργαλεία
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στις δύο εν λόγω εργασίες είναι συνεργατικά
εργαλεία στα οποία πολλοί εταίροι μαζί μπορούν να εργαστούν πάνω σε ένα κοινό προϊόν.
Τέτοια εργαλεία είναι τα ιστολόγια (Blogs) για την καταγραφή της εξέλιξης της εργασίας.
Υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης κειμένου, εικόνας, βίντεο, ήχου και παρουσίασης. Το blog
ως γνωστικό ασύγχρονο (ίδιο τόπο - διαφορετικό χρόνο) περιβάλλον ενθαρρύνει τους
μαθητές να επεξεργαστούν σε βάθος αυτό που μελετούν μέσω της αλληλεπίδρασής τους, των
απτών αποτελεσμάτων και των ενεργειών τους (ΕΔΙΒΕΑ, 2016) και δίνει τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό, μέσω της ανατροφοδότησης, να παρέχει έναν προσιτό και άμεσο τρόπο για
την κατανόηση των νέων δεδομένων στην πράξη (ΕΔΙΒΕΑ, 2016).
Τα Google Drive και Google Docs μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να συνδημιουργήσουν
οι μαθητές μεταξύ τους ή οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μαζί κείμενα και παρουσιάσεις. To
Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmondo προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον
επικοινωνίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς ακόμα και για γονείς, επιτρέποντάς τους να
ενημερωθούν για τα προγράμματα eΤwinning και την εργασία των παιδιών τους. Επιπλέον,
το Edmondo παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό για διαμοίραση υλικού στους
μαθητές όπως κείμενο, εικόνα, quiz, βίντεο (ΕΔΙΒΕΑ, 2016). Επίσης, εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιειθεί το Titanpad αντί για wiki για τη συνεργατική συγγραφή κειμένων ιδίως
του παραμυθιού στο «Drawing our own stories». Τέλος, το Wordle ή Tagxedo
αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία και διαμοίραση σύννεφων λέξεων συμπληρωματικά με τα
λεξικά που συντάχθηκαν στο «The world around us: seasons».
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Συμπεράσματα
Τα δύο eTwinning έργα «Drawing our own stories» και «The world around us-seasons»
αποτελούν παράδειγμα για το πώς απλές εφαρμογές των ΤΠΕ στη σχολική τάξη, οι οποίες
δεν προαπαιτούν ειδικευμένες γνώσεις από τους μαθητές ή τους καθηγητές, μπορούν να
κεντρίσουν και να κρατήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους εμπλέξουν σε
πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας, βελτιώνοντας τη γλωσσική τους ικανότητα και
διευρύνοντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον, οι μαθητές τοποθετούνται στο επίκεντρο της
διδασκαλίας, αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο, τον καθηγητή, τους συμμαθητές και με την
τεχνολογία (Μουζάκης, 2011), γίνονται δημιουργικοί, καινοτομούν και αυτοσχεδιάζουν.
Πάνω από όλα, όμως, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους από άλλα πολιτιστικά
περιβάλλοντα, εξοικειώνονται με την έννοια της διαφορετικότητας, αναπτύσσουν το
σεβασμό και καταπολεμούν το ρατσισμό. Επιπροσθέτως, προσεγγίζουν σημαντικά θέματα
της εποχής, όπως ο πόλεμος και η τρομοκρατία, αναπτύσσουν ειρηνιστική διάθεση και
αναγνωρίζουν την πολυπολισμικότητα της σημερινής κοινωνίας. Τέλος, αναπτύσσουν
δεξιότητες που συμβάλλουν στην ειρηνική συμβίωση διαφορετικών εθνικών ομάδων (Huber
et al, 2012). Αναπτύσσουν ευρωπαϊκή συνείδηση, ενώ παράλληλα τονώνουν τη δική τους
εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. Και όλα αυτά χρησιμοποιώντας την πράξη, το βίωμα, τη
συμμετοχική και συνεργατική μάθηση.
Η χρήση των εργαλείων του eΤwinning για διαμοίραση κειμένου, εικόνας, ήχου και
βίντεο καθώς και τα εργαλεία επικοινωνίας, όπως το chat room και το live event, δίνουν
έμφαση στην απόλυτη και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία ενώ ο
δάσκαλος κρατάει το ρόλο του καθοδηγητή και εμψυχωτή.
Παράλληλα με τα εργαλεία του eΤwinning, η χρήση του web 2.0 έδωσε τη δυνατότητα
στους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, να γράψουν συνεργατικά το παραμύθι,
τους στίχους και τα τραγούδια, να προσθέσουν περιεχόμενο και ο καθένας να επεξεργαστεί
το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί (ΕΔΙΒΕΑ 2016) και, τέλος, να διαμοιράσουν το
περιεχόμενο με άλλους χρήστες. Έτσι ενισχύθηκε η συνεργατική μάθηση. Επιπλέον, το wiki
έκανε τη διαδικασία συγγραφής πολύ πιο εύκολη και γρήγορη από την ανταλλαγή
μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα διαδικτυακά παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν λειτούργησαν ως ενισχυτές μάθησης.
Υποκίνησαν τη φαντασία, την περιέργεια και τον ευγενή ανταγωνισμό, στοιχεία που
προκαλούν την εσωτερική υποκίνηση των μαθητών ώστε να εμπλακούν σε μαθησιακές
δραστηριότητες χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή. Το παιχνίδι δίνει κίνητρα για μάθηση,
ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζει (Μπαρμπάτσης κ.α, 2010).
Τέλος, όσον αφορά την ανθρωπιστική και ειρηνιστική πτυχή της σημερινής εκπαίδευσης,
οι νέες τεχνολογίες ένωσαν διαφορετικές εθνικές ομάδες, έβαλαν τον άνθρωπο και τα
ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο και έδειξαν ότι μάλλον εμείς οι άνθρωποι περισσότερο
μοιάζουμε παρά διαφέρουμε, άρα θα πρέπει να συμβιώνουμε ειρηνικά.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι ΤΠΕ στις δύο παραπάνω δράσεις eTwinning, βοήθησαν
στο να αναδειχθούν η ανθρωπιστική, διαπολιτισμική και ειρηνιστική διάσταση της
εκπαίδευσης. Πρόβαλαν τα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ειρηνικής συνύπαρξης,
συνεργασίας και αλληλεγγύης, του σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, της
κατάρριψης του μύθου περί περισσότερο και λιγότερο σημαντικό πολιτισμό και του αγώνα
για ένα κοινό σκοπό. Επίσης, έδωσαν χώρο για να ασκήσουν τα παιδιά την κριτική τους
σκέψη και δημιουργικότητα καθώς και να ανακαλύψουν ταλέντα τους.
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Περίληψη
Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας ενός
μαθήματος Ιστορίας στην Δ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τους δύο
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της εποχής (δωρική- ιωνικό), την αγγειογραφία (μελανόμορφα –
ερυθρόμορφα αγγεία) και τη γλυπτική (κούροι και κόρες). Μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές
δραστηριότητες, οι μαθητές θα διερευνήσουν, θα συλλέξουν πληροφορίες, θα τις επεξεργαστούν, θα τις
παρουσιάσουν και θα γνωρίσουν την αρχαϊκή τέχνη. Το αντικείμενο διδασκαλίας ανταποκρίνεται στο
αναλυτικό πρόγραμμα και στη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου «Ιστορία» της Δ’ Δημοτικού και Α’
Γυμνασίου.
Λέξεις κλειδιά: αρχαϊκή τέχνη, αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, αγγεία, κούροι, διαδίκτυο, ψηφιακά λογισμικά.

H εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της ιστορίας
Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας ξεκινά από τη Γ Δημοτικού και συνεχίζεται σε
όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκμάθηση της ιστορίας στοχεύει στην
οικοδόμηση της ιστορικής σκέψης, μέσα από την προσέγγιση ιστορικών τεκμηρίων, την
ερμηνεία και ανάλυσή τους (Βακαλούδη, 2014). Προκειμένου ο μαθητής «να μάθει» Ιστορία
πρέπει να αναζητά ιστορικό υλικό, να το αναλύει, να το συνδέει, να το κρίνει, να
διαμορφώνει προσωπική γνώμη και να τη θέτει υπό συζήτηση στα άλλα μέλη της κοινότητάς
του (Husbands, 2004). Μέσω της μελέτης των ιστορικών πηγών ο μαθητής κατανοεί
καλύτερα τα γεγονότα, τις συνθήκες και τις καταστάσεις που επηρέασαν την πορεία της
ζωής, καλλιεργείται η ιστορική γνώση, η κριτική ικανότητα και οι δεξιότητες για ερμηνεία
(Βούρη, 2002, Νάκου, 2008, Κολιόπουλος, 2005). Παράλληλα, επιτυγχάνεται η κοινωνική
ανάπτυξη του παιδιού, η συγκρότηση της εθνικής και πολιτιστικής του ταυτότητας και η
ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν σε μια ευρύτερη ομάδα (Δάλκος, 2000. Έτσι,
διαπιστώνουν την ιστορική πορεία του ανθρώπου και της κοινωνία και εντοπίζουν
γεγονότα και φαινόμενα που οδήγησαν στις σημερινές οικολογικές, ιστορικές, κοινωνικές
και πολιτισμικές συνθήκες (Κολιόπουλος, 2005).
Επειδή η ιστορική ύλη δεν προσφέρεται για απευθείας έρευνα (μπορεί μόνο να
πραγματοποιηθεί με την επίσκεψη των μαθητών σε ένα Αρχαιολογικό Μουσείο ή σε έναν
αρχαιολογικό χώρο στο πλαίσιο μιας εκδρομής), οι μαθητές καθοδηγούνται στην
προσέγγιση του ιστορικού πλαισίου μέσα από τη μελέτη δευτερογενών πηγών, όπως είναι η
εκπαιδευτική τηλεόραση, το εκπαιδευτικό λογισμικό και κυρίως το Διαδίκτυο. Αυτό
προσφέρει πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης (κείμενο, γραφικά, ήχο, προσομοιώσεις),
δυνατότητες για πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης των έργων τέχνης, ενώ παράλληλα
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εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στην οικοδόμηση της
γνώσης (Μακράκης, 2011). Η ενσωμάτωση λοιπόν των ψηφιακών εργαλείων στην τυπική
εκπαίδευση καθιστά ευκολότερη την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και διδακτικών
στρατηγικών, όπως της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση, καθώς και στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης (Παπαδάκης, Φραγκούλης, 2005). Η αισθητική προσέγγιση έργων
διαφορετικών εποχών, η ανακάλυψη και η σύγκριση των τρόπων με τους οποίους οι
καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα μέσα και τα υλικά, η συνειδητοποίηση της πορείας εξέλιξης
της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής και της αγγειογραφίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των
ΤΠΕ , ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς (Μακράκης, 2011).
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η διδακτική της Ιστορίας μπορεί να εμπλουτιστεί, να
συμπληρωθεί και να γίνει πληρέστερη και πιο προσιτή μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ. Η εξοικείωση των μαθητών με τους ΤΠΕ διευκολύνει στη διερεύνηση και
αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, στη διαδραστική διδασκαλία, στην εύκολη πρόσβαση
στην πληροφόρηση και στην ανάπτυξη της διαθεματικότητας (Γκίκα, 2002). Μέσω των ΤΠΕ
οι μαθητές: 1. Αντιλαμβάνονται ότι οι ΤΠΕ συνδέονται άμεσα και πολλαπλά με την
πληροφόρηση που αφορά πολιτιστικά θέματα και την ανθρωπιστική παιδεία. 2.
Εξοικειώνονται με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω των μηχανών
αναζήτησης χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά. 3. Μπορούν να διαπραγματευτούν τα
ευρεθέντα είτε με τα παραδοσιακά μέσα (διάλογος, χαρτί -μολύβι) είτε σε κάποιο
πληροφορικό εργαλείο (επεξεργαστές κειμένου, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
λογιστικά φύλλα) ή με την επικοινωνία μεταξύ τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή μέσω του ενδοσχολικού δικτύου για ανταλλαγή απόψεων (Βακαλούδη, 2014).
H ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας επιτυγχάνεται με πολλούς
τρόπους:
1. Ως προς τα αίτια, μέσω της κατηγοριοποίησης τους σε πίνακες δεδομένων,
δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών, αναζήτησης στο διαδίκτυο.
2. Ως προς την αφήγηση, μέσω της δημιουργίας εικονογραφημένης αφήγησης με
κείμενο, εικόνα, γραφήματα, διαγράμματα. Κατασκευής ιστορικών πινάκων με
κριτήρια. Δημιουργίας βάσης δεδομένων ερωτημάτων σχετικά με ένα θέμα.
3. Ως προς την ιστορική μέθοδο, μέσω της συλλογή τεκμηρίων, με ανάλυση γραπτών
πηγών, με επεξεργασία δεδομένων, με εισαγωγή δημογραφικών δεδομένων,
αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, λογισμικά, διαδίκτυο, πίνακες
δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα (Βακαλούδη, 2014).
Η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος είναι δυνατή
σε όλες τις βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Οι εκπαιδευτικοί όλων
των επιπέδων μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ποικιλότροπα, αρκεί να προξενήσουν το
ενδιαφέρον των μαθητών, την προσοχή τους και να τους δημιουργήσουν κίνητρα (Γκίκα,
2014). Οι μαθητές αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, μαθαίνουν να εκφράζουν τις
απόψεις τους, να δομούν αφηγήσεις και να γράφουν για ένα ακροατήριο, αυξάνοντας
παράλληλα γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών, συνδυάζοντας ποικίλα
πολυμέσα (Δημαράκη, 2002). Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας συμβάλλει στην
ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων επικεντρωμένων στην ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών για την κατανόηση των σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με την ιστορική
ερμηνεία, τη σύλληψη του ιστορικού παρελθόντος ως ολότητας, τη συνειδητοποίηση της
πολλαπλότητας των ιστορικών φαινομένων και ερμηνειών και, τέλος, τη διατύπωση
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προσωπικών ιστορικών συλλογισμών. Στο πλαίσιο αυτό οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν
στην εφαρμογή νέων διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών αλλά και στη διαμόρφωση
δεξιοτήτων νοητικού, γνωστικού και κριτικού χαρακτήρα (Κόκκινος, 2003). Οι ΤΠΕ λοιπόν
μπορούν να υπηρετήσουν την καλλιέργεια σύνθετης ιστορικής σκέψης.
Με τη διδακτική πρόταση που θα παρουσιαστεί παρακάτω οι μαθητές ασκούνται στην
επιλογή και στην αξιολόγηση της πληροφορίας και αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε., προκειμένου να
τις εντάξουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Συνεργάζονται, επικοινωνούν και
ανταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις. Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και
αυτοκαθορίζουν την πορεία προς τη γνώση (Αντωνίου, Κρητικού, 2004).

Παιδαγωγικά στοιχεία του σεναρίου
Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο
Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ Δημοτικού
και Α’ Γυμνασίου και αφορά στη γνωριμία με την τέχνη των αρχαϊκών χρόνων. Η
επιλεγμένη ενότητα βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/2003),
καθώς εντάσσεται στον άξονα γνωστικού περιεχομένου «Τα αρχαϊκά χρόνια» της Δ’
Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Το σενάριο που προτείνεται αποτελεί ένα συμπληρωματικό
πλαίσιο δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπου παράλληλα με το σχολικό
εγχειρίδιο συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης του ιστορικού γραμματισμού μέσω της
συμμετοχής των παιδιών στην ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να υλοποιηθούν τόσο από μαθητές Δημοτικού,
όσο και από μαθητές Γυμνασίου. Αυτό που μπορεί να διαφοροποιηθεί σε επίπεδο
πολυπλοκότητας είναι το τελικό – παραγόμενο προϊόν μεταξύ των μαθητών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η διδακτική πορεία και η χρήση των ψηφιακών
λογισμικών είναι κοινή.
Το εν λόγω σενάριο ακολουθεί το γενικό σκοπό του μαθήματος της Ιστορίας, ο οποίος
είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης και η συγκρότηση στης πολιτιστικής
ταυτότητας των μαθητών μέσα από την επαφή με τις ιστορικές πηγές, εικόνες και εκθέματα.
Ο παραπάνω γενικός σκοπός είναι κοινός σε Δημοτικό και Γυμνάσιο. Παράλληλα, είναι
συμβατό με τους στόχους του νέου προγράμματος σπουδών, μια και :

Είναι ευέλικτο, γιατί αφήνει περιθώρια αυτενέργειας στον εκπαιδευτικό και το
μαθητή.

Δίνει έμφαση στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, καθώς και στη
διαμαθητική επικοινωνία.

Εμπλέκει τους μαθητές στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της με σκοπό την
αναζήτηση, εύρεση και μελέτη ιστορικών πηγών

Εμπεριέχει στοιχεία διαθεματικότητας, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τη Γλώσσα,
τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τα Εικαστικά.
Μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και την προσωπική εμπλοκή των μαθητών,
οι τελευταίοι θα γνωρίσουν την τέχνη που αναπτύχθηκε στα αρχαϊκά χρόνια σε επίπεδο
αρχιτεκτονικό (ιονικός-δωρικός ρυθμός), γλυπτικής ( κούροι- κόρες) και αγγειοπλαστικής
(ερυθρόμορφα- μελανόμορφα αγγεία). Ταυτόχρονα, θα έρθουν σε επαφή με τον κοινωνικό
ρόλο της τέχνης, μέσω της σύνδεσής της με τον τρόπο ζωής της εποχής, τον άνθρωπο, τη
φύση και το περιβάλλον.
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Μεθοδολογία – εποπτικά μέσα
Η υλοποίηση του σεναρίου βασίζεται στη μέθοδο project. Αυτή βασίζεται σε τρεις άξονες
δράσης: (α) στο υπό μελέτη θέμα· (β) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σε επίπεδο
περιεχομένου και οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας· και (γ) στην υλοποίηση (Καλδή,
2008). Στο συγκεκριμένο σενάριο, οι μαθητές επιλέγουν ένα θέμα με το οποίο θα
ασχοληθούν και καθορίζουν τους άξονες μελέτης του. Ο δάσκαλος- καθηγητής εκπονεί
σχέδια εργασίας προσανατολισμένα στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, αλλά και στους
στόχους που έχει θέσει. Κατόπιν, οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα
θέματα αυτά. Στο τέλος, οργανώνουν και ταξινομούν το υλικό (κείμενα , εικόνες, ήχος) και
παράγουν ένα τελικό προϊόν. Η μέθοδος project συμβάλει στον εμπλουτισμό της δηλωτικής
γνώσης (πληροφορίες, έννοιες, κρίσεις) και της διαδικαστικής (τρόπος χρήσης της γνώσης
και των πραγμάτων). Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν
βιωματικά, να αξιολογούν και να κρίνουν καταστάσεις, να οργανώνουν παρουσιάσεις και
να αυτοαξιολογούνται (Ματσαγκούρας, 2003, Κούσουλας, 2004, Καραντζής, 2007). Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών είναι συντονιστικός,
συμβουλευτικός και καθοδηγητικός (Καλδή 2008).
Παράλληλα, επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική εργασία, μια και ενισχύει τη
διαπροσωπική συνεργασία, εξασφαλίζει συνθήκες βιωματικής μάθησης, προωθεί την
κοινωνικοποίηση του ατόμου και μειώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ματσαγγούρας,
2002).
Τέλος, επιλέγεται η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσω ενεργοποίησης των
μαθητών, αλλά και ως μέσω εύκολης πρόσβασης στην πληροφόρηση (Ματακιάς, 2015).

Απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
Προκειμένου να υλοποιηθεί το προτεινόμενο σενάριο είναι αναγκαίο να υπάρχει
εργαστήριο υπολογιστών στο σχολείο, σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και υπολογιστής σε
κάθε τάξη και βιντεοπροβολέας.

Εκτιμώμενη διάρκεια
Το προτεινόμενο σενάριο - σχέδιο διδασκαλίας έχει συνολική διάρκεια 3 εβδομάδων και
προτείνεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο ΤΠΕ του σχολείου. Η ενασχόληση με τις
ψηφιακές δραστηριότητες του σεναρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των
δύο διδακτικών ωρών (εβδομαδιαίως) του μαθήματος της «Ιστορίας» παράλληλα με τις
δραστηριότητες που προτείνονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Επίσης, προτείνεται να διατεθεί η
ώρα της ευέλικτης ζώνης, ενώ ορισμένες ομαδικές δραστηριότητες διεκπεραιώνονται κατ’
οίκον και κατόπιν παρουσιάζεται το παραγόμενο έργο στην τάξη (δραστηριότητες 9, 10).

Στόχοι του σεναρίου
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο



Να γνωρίσουν τους δυο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της αρχαϊκής εποχής, ιωνικό και
δωρικό.
Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλυπτικής της εποχής που εξετάζουμε
(κούροι, κόρες).
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Να διαπιστώσουν τις διαφορές ανάμεσα στους δύο ρυθμούς (ερυθρόμορφα και
μελανόμορφα αγγεία) της αγγειοπλαστικής.

Β. Ως προς τις δεξιότητες






Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ομαδικής δράσης και συνεργασίας: διαχείριση χρόνου,
καταμερισμό εργασίας, στοχοθεσία, συνευθύνη, ανάληψη ρόλων.
Να ασκηθούν στη διερεύνηση διαφορετικών πηγών, στην ανάλυση της πληροφορίας
και στη μελέτη εικόνων με αρχαιολογικά ευρήματα.
Να αξιοποιούν μηχανές αναζήτησης για τη διερεύνηση ιστορικών πηγών.
Να επισκέπτονται ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και ιστοσελίδες Μουσείων και
πολιτιστικών φορέων για την αναζήτηση πληροφοριών ιστορικού ενδιαφέροντος.
Να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους (γλωσσικά, εικαστικά, με τη χρήση ΤΠΕ
κτλ.), έχοντας ως αφετηρία - ερέθισμα την αρχαϊκή τέχνη.

Γ. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών:












Να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, αλλά και
ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης.
Να αντιληφθούν ότι τo «YouTube» και το «google» είναι δημοφιλείς διαδικτυακοί
τόποι, ο οποίοι επιτρέπουν αναζήτηση, αποθήκευση πληροφοριών και αναπαραγωγή
ψηφιακών ταινιών, βίντεο και μουσικής.
Να γνωρίσουν το λογισμικό «INSPIRATION 9» και το Cmap Tools που ανήκει στα
συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης ανοιχτού τύπου.
Να γνωρίσουν το λογισμικό κατασκευής παζλ «JIGZONE»
Να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό «Revelation Natural Art», ως εργαλείο για
ζωγραφική.
Να γνωρίσουν το λογισμικό ψηφιακής αφήγησης «LITTLE BIRDS TALE».
Να γνωρίσουν τις δυνατότητες των λογιστικών φύλλων κατασκευάζοντας
ιστοριογραμμή.
Να μάθουν να οργανώνουν παρουσιάσεις στο POWER POINT.
Να μπορέσουν να δημιουργήσουν βίντεο χρησιμοποιώντας το MOVIE MAKER.
Να γνωρίσουν το εργαλείο ζωγραφικής PAINT.

Το σενάριο διδασκαλίας
Οι δραστηριότητες που προτείνονται διεκπεραιώνονται παράλληλα με τη χρήση του
σχολικού εγχειριδίου μέσα από τη σφαιρική μελέτη και την αναζήτηση ποικιλίας πηγών,
κείμενων και εικόνων. Το παρόν ψηφιακό σενάριο εστιάζει σε τρεις συγκεκριμένους τομείς:
τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς (ιωνικό- δωρικό), τα αγγεία (μελανόμορφα – ερυθρόμορφα)
και τα αγάλματα (κούροι- κόρες) και προβλέπει δραστηριότητες που στοχεύουν στην
εκμάθηση και τη διάκριση των παραπάνω.
1.Αρχικό στάδιο του προγράμματος είναι η ανίχνευση των προϋπάρχουσων γνώσεων
και εμπειριών των μαθητών σχετικά με την τέχνη και την αρχιτεκτονική της εποχής που
εξετάζουμε. Είναι βασική προϋπόθεση εκ μέρους του δασκάλου η γνώση των νοητικών
μοντέλων που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές (Κόκκοτας, 2002), προκειμένου να
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οικοδομήσει το σχέδιο μαθήματος και να εστιάσει σε συγκεκριμένα θέματα. Έτσι, ο
δάσκαλος προκαλεί αφόρμηση και καταιγισμό ιδεών προκειμένου να έρθουν στο φως οι
προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών. Οι μαθητές φτιάχνουν έναν απλό εννοιολογικό
χάρτη, με τη χρήση του εικονιδίου Cmap Tools, που είναι εγκατεστημένο ως εικονίδιο στην
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή μέσω του λογισμικού INSPIRATION 9.
2. Έπεται ο χρονικός προσανατολισμός και η τοποθέτηση των αρχαϊκών χρόνων στο
χρόνο με τη δημιουργία ιστοριογραμμής χρησιμοποιώντας λογιστικό φύλλο μέσω excel ή
μέσω των ιστοσελίδων www.timetoast.com ή www.timerime.com.
3.Οι μαθητές ενημερώνονται από το δάσκαλο σχετικά με την τέχνη των αρχαϊκών
χρόνων, τους κούρους, τα αγγεία και τους ρυθμούς αρχιτεκτονικής (Καλτσάς, 2001).
Χρησιμοποιούν εικόνες από το διαδίκτυο και τις αποθηκεύουν σε έναν ειδικά
διαμορφωμένο φάκελο με τίτλο «εικόνες-αρχαϊκή τέχνη». Κατόπιν, παρατηρούν τις εικόνες
και τις ομαδοποιούν στις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες. Τις αποθηκεύουν σε
αντίστοιχους υποφακέλους. Στη συνέχεια συζητούν για κάθε κατηγορία ξεχωριστά: για το
υλικό κατασκευής των εκθεμάτων, τι απεικονίζουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, οι
διαφορές και οι ομοιότητές τους, ποια είναι η χρήση τους και ποια συναισθήματα τους
δημιουργούν.
4.Κατόπιν, προβαίνουν σε εικονική περιήγηση της έκθεσης του Αρχαιολογικού
μουσείου Αθηνών στο
http://www.namuseum.gr/exhibitions/eretria26-4-10/01-3Dgr.html , αλλά και στο youtube https://www.youtube.com/watch?v=-jwFPnUPckg, όπου
μπορούν να δουν πλήθος κούρων και κόρων που εκτίθενται εκεί, καθώς και αγγεία της
εποχής.
5.
Οι
μαθητές
μεταβαίνουν
στο
http://www.archaiologia.gr/wpcontent/uploads/2011/07/68-7.pdf και διαβάζουν το άρθρο « Το έξοχο άγαλμα της
Φρασίλειας, μια πρόταση για την αποκατάσταση της πολυχρωμίας του ενδύματος της
Κόρης» . Μέσω αυτού παρατηρούν τα ίχνη χρώματος που έχουν διασωθεί στο χιτώνα της
κόρης και ενμερώνονται ότι τα αρχαϊκά αγάλματα ήταν πολύχρωμα. Στη συνέχεια,
επιχειρούν να αποδώσουν τα πραγματικά χρώματα στη λευκή εικόνα του μαρμάρινου
αγάλματος της Φρασίκλειας μέσω του PAINT.
6.Οι μαθητές φτιάχνουν παζλ με τις εικόνες από την αρχαϊκή τέχνη που έχουν
αποθηκεύσει και τα συναρμολογούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό «JIGZONE».
7. Φτιάχνουν ένα δυναμικό κολάζ μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων με εικόνες
που έχουν αναζητήσει στο διαδίκτυο και τις έχουν αποθηκεύσει. Μεταβαίνουν στη
διεύθυνση http://muzy.com/app/photobox.
8.Οι μαθητές ζωγραφίζουν αρχαϊκά αγγεία μέσω λογισμικού Revelation Natural Art» .
9. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν ένα δικό τους παραμύθι με τίτλο
«Το βράδυ οι Κούροι του αρχαιολογικού μουσείου ζωντανεύουν και μιλούν. Τι συμβαίνει;
Πού πάνε; Ποιους συναντούν; ». Εναλλακτικά, μπορούμε να δώσουμε εικόνες από αρχαϊκά
αγγεία και να ζητήσουμε από τους μαθητές να γράψουν διαλόγους ή αφηγηθούν ένα
γεγονός σχετικό με τη σκηνή που εικονίζεται. Οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν
επιπλέον εικόνες και σκηνές, εφόσον το επιθυμούν, και να τις σκανάρουν.
Κατόπιν, «ζωντανεύουν ψηφιακά» το παραμύθι τους δημιουργώντας ένα βίντεο
ψηφιακής αφήγησης με το λογισμικό www.littlebirdtales.com. Οι μαθητές κάνουν upload
μιας εικόνας και κατόπιν ηχογραφούν τους διαλόγους- ιστορία που σχετίζονται με αυτήν.
Στη συνέχεια πατούν save και συνεχίζουν την διαδικασία με μια δεύτερη εικόνα, έως ότου
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ολοκληρωθεί η ιστορία τους. Μέσω αυτού του λογισμικού δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό
παραμύθι, το οποίο το παρουσιάζουν στην ολομέλεια.
10. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες αναζητούν πληροφορίες α. για τους κούρους,
β. για τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και γ. για τα αγγεία. Σκοπός είναι να παράγουν ένα
πληροφοριακό βίντεο. Αρχικά, συλλέγουν τις πληροφορίες, τις οργανώνουν και
δημιουργούν μια ψηφιακή παρουσίαση στο power point με κείμενα, ήχο, εικόνες και εφέ.
Στη συνέχεια αποθηκεύουν τις διαφάνειες της παρουσίασής του σε μορφή JPEG και
«κατεβάζουν» ηλεκτρονικά μουσική της αρεσκείας τους. Κατόπιν, εργάζονται στο windows
movie maker και φτιάχνουν το βίντεο της θεματικής ενότητάς τους πλαισιωμένο από
μουσική. Τέλος, το βίντεο παρουσιάζεται επίσης στην τάξη.

Αξιολόγηση
Η εφαρμογή του παρόντος σεναρίου – σχεδίου διδασκαλίας περιλαμβάνει διαδικασίες
διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Το μοντέλο που θα
χρησιμοποιήσουμε είναι το CIPP (Context, Input, Process, Product) διότι η προσέγγιση
CIPP βασίζεται στην άποψη πως ο πιο σημαντικός στόχος της αξιολόγησης δεν είναι η
απόδειξη αλλά η βελτίωση φιλοσοφία που ταιριάζει καλύτερα στις αξιολογήσεις στην
Εκπαίδευση (Καλαθάκη, 2012).
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση εστιάζει στους παρακάτω τομείς:
 Αξιολόγηση με βάση τους στόχους του προγράμματος για τη διατύπωση του βαθμού
επίτευξής τους. Περιλαμβάνει διαγνωστική αξιολόγηση μέσω της ανάδειξης της
προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, διαμορφωτική αξιολόγηση που εφαρμόζεται
σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας και αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση του
εκπαιδευτικού για την πορεία της διδασκαλίας και την τελική αξιολόγηση του
προγράμματος εφαρμόζεται με σκοπό την αποτίμηση του τελικού αποτελέσματος της
διδασκαλίας και πραγματοποιείται με νέο καταιγισμό ιδεών σχετικά με την τέχνη
στα αρχαϊκά χρόνια. Ο δάσκαλος δημιουργεί καινούριο εννοιολογικό χάρτη με το
λογισμικό «INSPIRATION 9» ή με το Cmap Tools και γίνεται αντιπαράθεση με τον
αρχικό.
 Ανταπόκριση των μαθητών στις ανάγκες του προγράμματος.
 Λειτουργία των ομάδων (συλλογικότητα- συνεργασία, σχέσεις που αναπτύχθηκαν,
συνέπεια μαθητών- εκπαιδευτικών).
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων (σύνεση δεδομένων για τη διερεύνηση των προβλημάτων,
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων).
 Συνολική αποτίμηση του προγράμματος (λάθη, παραλείψεις, αδυναμίες, ποιότητα
του τελικού αποτελέσματος, προτάσεις βελτίωσης).
 Υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος (επαρκής υλικοτεχνική υποδομή,
δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές γνώσεων, επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού που
χρησιμοποιήθηκε).

Επιπλέον δραστηριότητες
Η ενασχόληση των μαθητών με την τέχνη των αρχαϊκών χρόνων θα ήταν πληρέστερη εάν,
εκτός από τις προαναφερόμενες ψηφιακές δραστηριότητες, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα:

να επισκεφτούν από κοντά και να μελετήσουν τις συλλογές του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.
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να αναπαραστήσουν με εικαστικούς τρόπους τα εκθέματα της αρχαϊκής τέχνης,
όπως να ζωγραφίσουν ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία ή να φτιάξουν από
πυλό ή πλαστελίνη ένα άγαλμα.
να δραματοποιήσουν κάποιες εικόνες αγγείων.
να φτιάξουν αινίγματα για κάποια εκθέματα.
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Περίληψη
Ανάμεσα στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση των Φυσικών Επιστημών
συμπεριλαμβάνονται και αυτές που σχετίζονται με την γλώσσα. Την επιστημονική γλώσσα, με την
σύνθετη δομή, που συναντάμε στο σχολείο και τα σχολικά εγχειρίδια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι
είναι απαραίτητο να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερη έμφαση στην γλωσσική διάσταση των
επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόησή τους.
Για την υποστήριξη όμως μιας τέτοιας προσέγγισης, απαιτείται το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Το
ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το σχολείο που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, φιλοδοξεί να συμβάλλει
προς αυτή την κατεύθυνση, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα κενό που υπάρχει στην παράλληλη
διδασκαλία και μάθηση γνωστικού αντικειμένου και γλώσσας.
Λέξεις κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, Γλώσσα, Διαδίκτυο, Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό, Επιστημονικός
γραμματισμός

Θεωρητικό υπόβαθρο
Οι δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), αποτελούν εδώ
και αρκετές δεκαετίες ένα γόνιμο πεδίο έρευνας της διδακτικής των Φ.Ε. (Driver et al.,
(1985). Στο υπόβαθρο των περισσοτέρων από τις έρευνες αυτές βρίσκεται η άποψη ότι οι
δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση της επιστήμης αφορούν την πρόσληψη των
περίπλοκων εννοιών και την αδυναμία επεξεργασίας τους (Shayer & Adey, 1981). Σε μια
παρόμοια οπτική βρίσκεται και η άποψη που κυριαρχεί μεταξύ των εκπαιδευτικών, ότι η
γλώσσα της επιστήμης είναι απολύτως διάφανη και έχει μια μοναδική ικανότητα να
περιγράφει τον κόσμο γύρω μας με τρόπο απόλυτα σαφή (Lemke, 1990), καταλήγοντας σε
αυτό που με απλά λόγια περιγράφεται με εκφράσεις όπως: «τους τα εξηγούμε αλλά δεν τα
καταλαβαίνουν».
Στην πραγματικότητα όμως, η επιστήμη έχει πολλές «γλώσσες» και σκοπός της
εκπαίδευσης είναι να μπορούν οι μαθητές να τις χρησιμοποιούν προκειμένου να
οικοδομούν και να διαπραγματεύονται τα νοήματα και τις έννοιες (Osborne, 2002; Πλακίτση
κ.ά, 2011). Για παράδειγμα η έννοια της δύναμης, μπορεί να αναπαρασταθεί με πολλούς και
διάφορους τρόπους: με το σύμβολο F, με την μονάδα μέτρησης Newton, με ένα διάγραμμα
διανυσμάτων ή μια μαθηματική εξίσωση υπολογισμού της συνισταμένης. Κατά συνέπεια, η
κατανόηση της έννοιας της δύναμης, αντιστοιχεί στην ικανότητα των μαθητών να
διαχειρίζονται αυτές τις πολλαπλές αναπαραστάσεις, να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα και
εναλλακτικά, αναγνωρίζοντας τις αντιστοιχίες μεταξύ των διαφορετικών μορφών - της
διαγραμματικής, της μαθηματικής, της συμβολικής και της προφορικής, η κατανόηση
δηλαδή κρύβεται στην συνδυαστική τους χρήση (Lemke, 1998).

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 878-884, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Η δυσκολία των μαθητών στην κατανόηση του σύνθετου επιστημονικού λόγου
επιτείνεται από τη δυσκολία τους εν γένει στην εκφορά σύνθετου ακαδημαϊκού λόγου,
δηλαδή το επίσημο επίπεδο ύφους που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για
διδακτικούς αλλά και διαδικαστικούς σκοπούς (Bailey, 2010). Τα σχολικά εγχειρίδια στα
οποία αναπόφευκτα αποτυπώνεται επιστημονικός λόγος, αποτελούν μια ακόμη ένδειξη της
δυσκολίας του περιεχομένου των Φ.Ε. από γλωσσική άποψη, καθώς και εκεί διατυπώνεται
ένας λόγος γλωσσικά σύνθετος, όπως μέτρησαν οι Donovan & Smolkin (2001) με υψηλή
λεξιλογική πυκνότητα (Halliday, 1993). Δηλαδή οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν τις
σύνθετες έννοιες των Φ.Ε. μέσα σε ένα επίσης σύνθετο γλωσσικό περιβάλλον.
Η πολυπλοκότητα του επιστημονικού λόγου των Φ.Ε. περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και
δομές, όπως:
 η λεξιλογική πυκνότητα ή η ύπαρξη αυξημένου αριθμού ειδικού λεξιλογίου χαμηλής
συχνότητας, π.χ. οι λεξικές μονάδες άτομο, μόριο, κουάρκ, στοιχείο, υποατομικό
σωματίδιο, στοιχειώδες σωματίδιο, χημική ένωση
 το λόγιο επίπεδο ύφους, π.χ. ασκώ έλξη (σε αντίθεση με την καθημερινή στερεότυπη
έκφραση νιώθω έλξη) και η λόγια κλίση, π.χ. η δέσμη φωτός, το φως διαθλάται
 η χρήση παθητικής σύνταξης, π.χ. μεταξύ των όμοιων μαγνητικών πόλων ασκείται
άπωση
 η χρήση υπόταξης, π.χ. ο μαγνήτης είναι το σώμα που έχει την ιδιότητα να έλκει
αντικείμενα από σίδηρο και ορισμένα άλλα μέταλλα
 η χρήση ταξινομιών, π.χ. υποατομικά σωματίδια: πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια,
στοιχειώδη σωματίδια: κουάρκ
 η νοηματική αφαίρεση, π.χ. η ύλη είναι το συστατικό των σωμάτων που βρίσκονται
σε στερεή, αέρια και υγρή μορφή και
 οι ονοματοποιήσεις, π.χ. κακός αγωγός του ηλεκτρισμού,
 στοιχεία που συχνά προκαλούν επιπρόσθετη δυσκολία στους μαθητές.
Οι μαθητές έρχονται σταδιακά σε επαφή με τον ακαδημαϊκό/ επιστημονικό λόγο στις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και καλούνται να ενισχύσουν τις δεξιότητες αυτές στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, η επαφή των μαθητών με τον ακαδημαϊκό λόγο κατά
τη διάρκεια του γλωσσικού μαθήματος συχνά δεν είναι αρκετή, ώστε να οδηγήσει σε
ικανοποιητική και επαρκή παραγωγή και κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων, κατάλληλων
για την ηλικία τους. Για τον λόγο αυτό, εκτός από την τάξη της γλωσσικής διδασκαλίας, η
τάξη διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, λ.χ. της Φυσικής, μπορεί να αξιοποιηθεί ως
αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με
ακαδημαϊκό περιεχόμενο (Ζάγκα, 2014).
Σε πρόσφατη μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αφορά πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, αναδείχθηκε ο συσχετισμός μεταξύ της σχολικής επιτυχίας (ή όχι) των μαθητών με
τον βαθμό κατάκτησης – όχι της καθομιλουμένης γλώσσας, αλλά – του ακαδημαϊκού λόγου
που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση (Thürmann et al., 2010). Με την λογική αυτή,
κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί (Wolff, 2012) ότι ακόμη και για (αρκετούς από) τους
φυσικούς ομιλητές ο ακαδημαϊκός λόγος αποτελεί μια «δεύτερη γλώσσα», μια γλώσσα
δηλαδή την οποία δεν έχουν κατακτήσει, αλλά πρέπει να την χειριστούν προκειμένου να
ανταπεξέλθουν στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου. Με άλλα λόγια ότι η
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων είναι παράλληλα και μια γλωσσική διδασκαλία.
Η παραπάνω άποψη έχει διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή η μάθηση στις Φ.Ε.
έχει παραλληλιστεί με την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας (Vygotsky, 1962: 109). Μιας
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γλώσσας μάλιστα με ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως π.χ. το γεγονός ότι βασικές λέξεις - όπως η
ενέργεια, το έργο, η ισχύς – έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επιστημονική σημασία, αλλά
πολύ διαφορετικό νόημα στην καθημερινή γλώσσα. Δηλαδή στην εκπαίδευση για τις Φ.Ε.
καλούμαστε να δώσουμε νέο νόημα σε γνωστές λέξεις και να τις αναπλαισιώσουμε.
Επιπλέον εισάγονται νέες λέξεις – άλλοτε σε οικείο πλαίσιο ( π.χ. τα οστά κερκίδα, ωλένη)
και πολλές φορές σε άγνωστο πλαίσιο (π.χ. ένζυμο, διαμήκες κύμα). Ο Rincke (2011)
επέκτεινε τον παραλληλισμό αυτό διατυπώνοντας την άποψη ότι, όπως οι μαθητές που δεν
έχουν ακόμη κατακτήσει πλήρως τον μηχανισμό της νέας γλώσσας καταφεύγουν στη χρήση
μιας διαγλώσσας (interlanguage) (Selinker 1972), έτσι και οι μαθητές των ΦΕ χρησιμοποιούν
μια επιστημονική διαγλώσσα (scientific interlanguage), η οποία περιλαμβάνει στοιχεία της
καθημερινής γλώσσας με στοιχεία του επιστημονικού λόγου, και είναι συχνά ατελής ως προς
την κατάλληλη χρήση των εννοιών και των όρων ή υπερβολικά περιγραφική και
απλοποιημένη, ώστε να αποτυπώσει με ακρίβεια -όση βέβαια ακρίβεια απαιτείται στο
σχολικό περιβάλλον της κάθε βαθμίδας- τη συμπεριφορά των φυσικών φαινομένων. Για όλα
τα παραπάνω μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε (Wellington & Osborne, 2001:2) ότι: (α)
κάθε μάθημα Φ.Ε. είναι στην πραγματικότητα ένα γλωσσικό μάθημα και (β) το γλωσσικό
έλλειμμα αποτελεί ένα ισχυρό (ίσως το πιο ισχυρό) εμπόδιο στην μάθηση των Φ.Ε.
Η ορθή χρήση του ακαδημαϊκού λόγου επίσης, προϋποθέτει εξοικείωση με γνωστικές και
μεταγνωστικές διαδικασίες, όπως η ανάλυση και η ερμηνεία, η ανάπτυξη επιχειρημάτων, η
εξαγωγή συμπερασμάτων, η κριτική θεώρηση, κτλ. Προκύπτει επομένως η αναγκαιότητα
για κάποιο γλωσσικό και γνωστικό μετασχηματισμό, έτσι ώστε οι μαθητές να ενισχυθούν
στην κατανόηση των σύνθετων ακαδημαϊκών δομών και επιστημονικών εννοιών και να
διευρυνθεί το περιορισμένο - ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες - νοητικό δυναμικό τους. Ο
μετασχηματισμός αυτός προϋποθέτει τη χρήση μιας πιο οικείας γλώσσας, καθώς, όταν
αυξάνεται το οικείο λεξιλόγιο και απλοποιείται η επιστημονική ορολογία, απελευθερώνεται
νοητικό δυναμικό, το οποίο μετατοπίζεται προς την κατανόηση του επιστημονικού
περιεχομένου (Glass & Oliveira, 2014). Πρόκειται, βέβαια, για το πρώτο στάδιο στη
διαδικασία μάθησης των ΦΕ, καθώς ο τελικός στόχος είναι η απόκτηση ακαδημαϊκών
δεξιοτήτων από τους μαθητές, έτσι ώστε να προκύψει ορθή και κατάλληλη γλωσσικά και
επιστημονικά κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
Για τον λόγο αυτό, σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός
(δάσκαλοι, καθηγητές), ο οποίος αποτελεί τον φορέα της επιστημονικής σκέψης αλλά και
έκφρασης μέσα στη σχολική τάξη. Ο εκπαιδευτικός (Lemke, 1990: 170), χρησιμοποιώντας το
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μεταγλωσσικών και
μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης, καθώς μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να
μοντελοποιήσουν την επιστημονική γλώσσα, εξηγώντας τους πώς ο ίδιος χρησιμοποιεί την
ορολογία, προκειμένου να εκφέρει επιστημονικά άρτιο λόγο.
Στη παράλληλη ανάπτυξη επιστημονικού και γλωσσικού γραμματισμού και ταυτόχρονα
(μετα)γνωστικών στρατηγικών μάθησης μπορεί να συμβάλει ένα λεξικό ΦΕ. Το ΕΛεΦυΣ
(Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο) επιδιώκει να καλύψει ένα κενό στην
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως λεξικό και ταυτόχρονα ως πολυλειτουργικό
διδακτικό υλικό, καθώς προωθεί τη συσχέτιση της γνωσιακής ικανότητας των μαθητών με τη
γλωσσική, συνδυάζοντας την ανάπτυξη της γνώσης του περιεχομένου με την καλλιέργεια
γλωσσικών - επικοινωνιακών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
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Περιγραφή του ΕΛεΦυς
Το ΕΛεΦυΣ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του τη στόχευση της διδασκαλίας
γλώσσας και περιεχομένου, τη θετική επίδρασή της στην ενίσχυση του επιστημονικού και
του γλωσσικού γραμματισμού, αλλά και τα τρωτά σημεία της. Αποτελεί, δηλαδή, μια πρώτη
προσπάθεια ουσιαστικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων Γλώσσας και
Φυσικής, με στόχο την παραγωγή υλικού που υπηρετεί την ανάγκη για ενίσχυση των
μαθητών ως προς το περιεχόμενο, την επικοινωνία, τη νόηση και τον πολιτισμό/ τους
πολιτισμούς. Πρώτον, ως παιδαγωγικό λεξικό, και μάλιστα ως λεξικό για ειδικούς σκοπούς,
μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά την ενίσχυση της λεξικής ικανότητας των μαθητών
της Γ2 πολυεπίπεδα, πόσο μάλλον εφόσον ενσωματώνει πληροφορίες για την καθημερινή
αλλά και την ακαδημαϊκή χρήση των λεξικών μονάδων. Δεύτερον, η ηλεκτρονική του
μορφή μπορεί να παράσχει την οπτικοακουστική υποστ που απαιτεί. Τρίτον, η παροχή
ισοδύναμων σε ποικίλες μητρικές γλώσσες των μαθητών εξουδετερώνει τυχόν ασάφειες στην
κατανόηση των σύνθετων/ αφηρημένων επιστημονικών εννοιών. Τέλος, οι δραστηριότητες
που συνοδεύουν το λεξικό αποτελούν ερεθίσματα γλωσσικής και γνωστικής διερεύνησης,
ανάπτυξης επιστημονικής επιχειρηματολογίας και (δια)πολιτισμικής επίγνωσης.
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Σχήμα 1. Παράδειγμα λήμματος του ΕΛεΦυς
Πιο αναλυτικά, το ΕΛεΦυς είναι:
 παιδαγωγικό λεξικό ή αλλιώς λεξικό για το σχολείο (Tarp 2012) που (α) διαπνέεται
από χρηστοκεντρική φιλοσοφία, εφόσον λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες
γλωσσικές ανάγκες της ομάδας-στόχου (ηλικία, σχολική βαθμίδα, συνθήκες μάθησης,
Γ1 ή Γ2) αλλά και τις δεξιότητες που επιδιώκει να αναπτύξει (επικοινωνιακές και
ακαδημαϊκές σε ποικίλα γλωσσικά επίπεδα αλλά και γνωστικές), (β) αξιοποιεί νέες
θεωρίες για την περιγραφή της γλώσσας (π.χ. προτασιακοί ή/ και αναλυτικοί
ορισμοί, εκτεταμένη και αναβαθμισμένη χρήση παραδειγμάτων, βλ. ενότητα 4.3.) και
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(γ) λαμβάνει υπόψη του την αισθητική αλλά και τη χρηστική λειτουργία της
εικονογράφησης (Ευθυμίου & Μητσιάκη, 2007).
 λεξικό για ειδικούς σκοπούς (specialized dictionary, Tarp 2010), εφόσον απευθύνεται
στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του
Γυμνασίου και ευελπιστεί να τους βοηθήσει να καλύψουν τις συγκεκριμένες
λεξικογραφικές ανάγκες που εμφανίζουν σε συγκεκριμ(επι)κοινωνι(α)κές
περιστάσεις. Η καινοτομία του ΕΛεΦυΣ δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι δεν
υπάρχουν αντίστοιχα παιδαγωγικά λεξικά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα,
αλλά και στο ότι έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως εργαλείο κατάλληλα ενσωματωμένο σε
μια συνεχή, συστηματική και κατάλληλα οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία και όχι
ως απλό βοήθημα για την ικανοποίηση των εκάστοτε «αυθόρμητων» λεξιλογικών
αναγκών των χρηστών
 υβριδικό/ διγλωσσοποιημένο λεξικό (bilingualized dictionary), με παράλληλη
απόδοση των επιστημονικών όρων σε πέντε γλώσσες, ακριβώς επειδή σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να καλύπτει επιπρόσθετα τις ανάγκες και των μαθητών που μαθαίνουν την
ελληνική ως Γ2 στο ελληνικό σχολείο
 εγκυκλοπαιδικό λεξικό, καθώς ευελπιστεί να παράσχει στους μαθητές ερεθίσματα και
κίνητρα για προσωπική διερεύνηση και ενίσχυση των γνώσεών τους και
 ηλεκτρονικό λεξικό, έτσι ώστε να είναι φιλικό αλλά και ελκυστικό στον χρήστη,
ενσωματώνοντας νέα τεχνικά μέσα για την αναζήτηση πληροφοριών και
διαθέτοντας το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο (HTML5, javascript), ώστε να
είναι προσβάσιμο και συμβατό με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (cross platform
compatible).
Επιπλέον, το ΕΛεΦυΣ αποτελεί Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό που διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή δωρεάν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για τον λόγο αυτό, επιλέχτηκαν
εικόνες μέσα από αποθετήρια που διαθέτουν την κατάλληλη αδειοδότηση τροποποίησης και
χρήσης (Creative Commons). Για την επιλογή των εικόνων λήφθηκε υπόψη η ηλικία και το
πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών, καθώς και ο βαθμός δυσκολίας που παρουσιάζει η
απόδοση της σημασίας ενός λήμματος (Ilson, 1987).
Ειδικότερα η ανάπτυξη και διάθεση του λεξικού σε ηλεκτρονική μορφή προσδίδει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα έναντι μιας παραδοσιακής έντυπης μορφής,
όπως:
 εύκολη πρόσβαση τόσο σε συνθήκες μελέτης μέσα στην τάξη ή εργασίας από το σπίτι
 άμεση μετάβαση στα λήμματα και ενδοαναφορές μεταξύ των διασυνδεμένων
εννοιών (υπερκείμενο), π.χ. στο πολυ-λήμμα μαγνήτης ενδοαναφορές για τα
λήμματα έλξη και άπωση
 εύκολη και άμεση μετάβαση σε εξωτερικές πηγές (Wikipedia) με χρήση
υπερσυνδέσεων
 εικονογράφηση με κινούμενες εικόνες και ήχο
 ηχητική παρουσίαση/ προφορά των λημμάτων
 άμεση αποσφαλμάτωση/ αναβάθμιση/ ανανέωση/ επέκταση και επανέκδοση χωρίς
κόστος και
 εύκολη εκτύπωση μέρους ή όλου του υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
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Συμπεράσματα - προτάσεις
Η δομή και το περιεχόμενο του ΕΛεΦυΣ, όπως ήδη έχει αναλυθεί, το καθιστά ένα καινοτόμο
διδακτικό υλικό που δίνει την δυνατότητα τόσο στον εκπαιδευτικό να το ενσωματώσει στην
διδασκαλία του, όσο και στον μαθητή να το χρησιμοποιήσει με μεγάλη ευκολία.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω. Οι πολλαπλών επιπέδων
δυσκολίας ορισμοί των λημμάτων, συμβάλλουν στην κατανόηση των σχετικών εννοιών,
προσφέροντας ένα έγκυρο επιστημονικά υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
αναφορά και από έναν μη εξειδικευμένο στις Φ.Ε. εκπαιδευτικό. Τα παραδείγματα,
εντάσσουν τους επιστημονικούς όρους σε ένα κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο, ώστε να
γίνονται ευκολότερα αφομοιώσιμοι από τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη
διευκρίνηση της τυχόν πολυσημίας τους. Η λεξιλογική/ ερμηνευτική ανάλυση και οι
γραμματικές επισημάνσεις βοηθούν ώστε να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ του
εννοιολογικού περιεχομένου και της προέλευσης ή της χρήσης των λέξεων. Τέλος, η
κωδικοποίηση μέσω συμβόλων, τα γραφικά και η εύκολη πλοήγηση καθιστούν το υλικό όχι
μόνο εύκολο αλλά και ευχάριστο στη χρήση.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το ΕΛεΦυΣ είναι
αποτέλεσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικών στον χώρο της εφαρμοσμένης
γλωσσολογίας και της διδακτικής των Φ.Ε. Επιδιώκει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην
παράλληλη διδασκαλία/ μάθηση περιεχομένου (γνωστικού αντικειμένου) και γλώσσας,
συμβάλλοντας δραστικά στην ανάπτυξη (μετα)γνωστικών στρατηγικών μάθησης εντός της
σχολικής τάξης. Η μικροδομή και μακροδομή του λεξικού, η μορφή του και τα ερεθίσματα
γλωσσικής και γνωσιακής/ επιστημονικής εμβάθυνσης που παρέχει το καθιστούν πολύτιμο
εργαλείο στο πλαίσιο της διαδραστικής μάθησης στο σχολικό περιβάλλον.
Μια πρώτη έκδοση του υλικού διατίθεται στη διεύθυνση www.elefys.gr, ενώ στο
προσεχές διάστημα προγραμματίζεται πιλοτική εφαρμογή του στη σχολική τάξη, ώστε να
υπάρξει η κατάλληλη ανάδραση που θα οδηγήσει στη βελτίωση/ αναβάθμισή του.
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Περίληψη
Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια πολύπλοκη και
απαιτητική διαδικασία, η οποία όμως είναι διδάξιμη. Καθοριστικής σημασίας για τη διδασκαλία της
και την πιο ευχάριστη ενασχόληση των μαθητών με αυτήν, έχει αποδειχτεί και η συμβολή των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια πρόταση
στην εκπαιδευτική κοινότητα ως προς τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου με απώτερο στόχο τη διδασκαλία
παραγωγής κειμένου με τη χρήση λογισμικού σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διδασκαλία Γλώσσας, εργασία σε ομάδες

Εισαγωγή
Το βασικότερο στοιχείο που διακρίνει τον άνθρωπο από τους άλλους οργανισμούς είναι η
ικανότητά του να κατακτά και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Η μάθηση της γλώσσας είναι το
στάδιο κατά το οποίο ο άνθρωπος αποκτά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται, να παράγει
και να χρησιμοποιεί λέξεις (Κούβελας 1998). Η'μάθηση', η οποία αποτελεί μια διαδικασία
που οδηγεί σε μια διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς του και η οποία προκύπτει ως
αποτέλεσμα εμπειρίας ή μάθησης (Μπαμπινιώτης 2007) και απόρροια της εν γένει εμπειρίας
του ατόμου (Bigge 1990). Μια διεργασία η οποία συντελεί στο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα
στην καθημερινότητά του για να εξυπηρετεί τις επικοινωνιακές του ανάγκες αλλά και να
εκφράζει με σαφήνεια και καθαρότητα τις σκέψεις, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του
(Ταβουλάρη 1999).
Σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Συμπεριφορισμού η μάθηση ορίζεται ως μία αλλαγή
στη συμπεριφορά του μαθητή που προκύπτει μέσω της διδασκαλίας του δασκάλου αλλά και
των ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο στο μαθητή. Η μάθηση επιτυγχάνεται με την
ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς του μαθητή, είτε μέσω της αμοιβής (θετική
ενίσχυση) είτε μέσω αρνητικής ενίσχυσης (επίπληξη ή αρνητική σημείωση και αξιολόγηση)
(Κουλαϊδής 2007, Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης 2013).
Το μοντέλο διδασκαλίας που είναι συμβατό με αυτή τη θεωρία έχει ονομαστεί μοντέλο
μεταφοράς της γνώσης ή και αφηγηματικό, δασκαλοκεντρικό, μετωπικό μοντέλο
διδασκαλίας (Φρέιρε 1974, Ματσαγγούρας 2011). Στη διάρκεια της διδασκαλίας είναι
κυρίαρχες η παρουσία και οι ενέργειες του δασκάλου και υπάρχουν μικρά περιθώρια
ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή (Φρέιρε 1974, Κουλαϊδής 2007).
Ο Εποικοδομισμός, η δεύτερη θεωρία μάθησης, στηρίζεται στην αρχή ότι ο άνθρωπος
οικοδομεί ενεργητικά τη γνώση μέσω της απόδοσης νοήματος στις γνωστικές εμπειρίες του
και δεν είναι ένας παθητικός υποδοχέας πληροφοριών και γνώσεων (Kelly 1955). Κατ'
αυτόν τον τρόπο, η μάθηση θεωρείται ως μία γνωστική διαδικασία κατά την οποία το άτομο
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οικοδομεί νοήματα ως αποτέλεσμα της οργάνωσης και προσαρμογής των νέων
πληροφοριών στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δομές και γνώσεις του. Συνεπώς, ο μαθητής
μαθαίνει όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε γνωστικά ερεθίσματα, το οποίο του
δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά ενεργητικά μαζί του (Κουλαϊδής 2007).
Στο πλαίσιο της εποικοδομιστικής προσέγγισης εντάσσεται και το κίνημα της
ανακαλυπτικής ή διερευνητικής μάθησης το οποίο εισηγήθηκε ο J. Bruner (1961). Σε αυτή
την προσέγγιση o εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή, του διευκολυντή και του
καθοδηγητή στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Κουλαϊδης 2007).
Τέλος, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης στηρίζονται στην κοινωνικοπολιτισμική
θεωρία του Vygotsky (Κουλαϊδής 2007) και αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως μία διαδικασία
κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον του. Σύμφωνα με τις
παραπάνω θεωρίες μάθησης, εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της επικοινωνίας, της
χρήσης της γλώσσας για επικοινωνία και συνεννόηση και κυριότερα της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα (Vygotsky 2008), συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές
της. Μια διδασκαλία λοιπόν σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες μάθησης, θα πρέπει να είναι
προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών (Κουλαϊδής 2007).
Οι Edwards και Mercer (1986) χρησιμοποιούν τον όρο «κοινή γνώμη», την οποία
ορίζουν ως την κατανόηση που δημιουργείται και μοιράζεται από τους ανθρώπους μέσα
από την αλληλεπίδραση. Οι Dunne και Bennett (1990) υποστηρίζουν ότι η ακαδημαϊκή
μάθηση και οι διαπροσωπικές σχέσεις ενισχύονται ουσιαστικά μέσα από την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι Galton και Williamson (1992) μετά από μια εκτεταμένη
επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία αναφέρεται στην ομαδική εργασία στις ΗΠΑ και
στη Μεγάλη Βρετανία, κατέληξαν ότι η ομαδική εργασία βελτιώνει την αυτοεκτίμηση καθώς
και την παρακίνηση των μαθητών, όταν ενθαρρύνονται να εργαστούν ομαδικά για ένα
κοινό αποτέλεσμα ή να συνεισφέρουν ατομικά σε ένα σκοπό. Ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία είναι μια παιδαγωγική και διδακτική διδασκαλία κατά την οποία οι
μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες, όπου εργάζονται συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, χωρίς
την άμεση καθοδήγηση του διδάσκοντος (Ζωγόπουλος, 2013).
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονη συζήτηση στη χώρας μας για τα οφέλη που
μπορούν να προσκομίσουν οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Οι Νέες Τεχνολογίες ή
όπως είναι ευρύτερα γνωστές, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
μπορούν να αλλάξουν με την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση τον τρόπο με τον οποίο οι
άνθρωποι εντοπίζουν, συγκεντρώνουν, αναπαριστούν και μεταφέρουν τις πληροφορίες
(Τζιμογιάννης 2002). Βέβαια, η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει με
επιτυχία χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, δηλαδή σε ένα θεωρητικό κενό. Πίσω
από την οποιαδήποτε μορφή αξιοποίησης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία υπάρχουν υποκείμενες θεωρίες μάθησης, μοντέλα αλλά και τεχνικές επιτυχούς
ένταξης.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία μοντέλα τα οποία μιλούν για την αναγκαιότητα και την
καλύτερη ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Τεχνοκεντρικό
μοντέλο που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην τεχνολογία των Η/Υ και στην εκμάθηση της
λειτουργίας τους (Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης 2013). Το Ολοκληρωμένο ή
Ολιστικό μοντέλο, που αναφέρεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα (Jonassen 2000). Τέλος, το Πραγματικό μοντέλο αποτελεί έναν συνδυασμό των
δύο προηγούμενων προσεγγίσεων (Μικρόπουλος 2008, Κόμης 2004, Καλλαρά 2011).

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

887

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλά άλλα κράτη, επικράτησε αρχικά το πρώτο μοντέλο.
Τελευταία, το μοντέλο της ολιστικής και της πραγματολογικής προσέγγισης τείνει να
εμπλουτιστεί από την προβληματική του πληροφορικού και ψηφιακού γραμματισμού μέσα
στο γενικότερο πλαίσιο της διάδοσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής των
πολυγραμματισμών στην εκπαίδευση (Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης 2013,
Μικρόπουλος 2008).
Καταλυτικός είναι ο ρόλος που παίζουν τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΠΣ (ΦΕΚ των νέων
ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 (18ΜΒ), ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 (15ΜΒ). Σύμφωνα με
αυτά, η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό, αποτελεί ένα σύνολο
ετεροτήτων, διαφορών και αντιθέσεων που συνδέονται μεταξύ τους (Γρόλλιος 1999).
Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και
αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά τον γραπτό και τον
προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους

Μέθοδος
Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας βασίστηκε σε έναν διετή προγραμματισμό. Το
πρώτο έτος συνεργάστηκαν οι μαθητές της Α΄ τάξης από το 28 ο Δημοτικό Σχολείο και οι
μαθητές της Γ΄ τάξης του Αρσακείου. Η συνεργασία ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε
πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ενώ, στο δεύτερο έτος συνεργάστηκαν οι μαθητές της Α΄
τάξης του Αρσακείου και οι μαθητές της Β΄ τάξης του 28 ου Δημοτικού Σχολείου
Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο έτος η συνεργασία ξεκίνησε λίγο μετά τα Χριστούγεννα και
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του ίδιου διδακτικού έτους.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ακολουθεί. Οι μαθητές των Α΄ και Γ΄ τάξεων αρχικά
δούλεψαν και εξοικειώθηκαν με το λογισμικό Articulate σε ασκήσεις λεξιλογικού
περιεχομένου, αντιστοίχηση αντίθετων επιθέτων και σύνδεση ουσιαστικού με το κατάλληλο
επίθετο. Το Ariculate είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία
αλληλοεπιδραστικών ασκήσεων. Σε επόμενο βήμα οι δύο ομάδες μαθητών εργάστηκαν
πάνω σε μια εικόνα που βρήκαν τα μεγαλύτερα παιδιά στο διαδίκτυο σχετική με τις εποχές.
Οι δυο ομάδες διαδοχικά και με την χρήση του Google docs (μία ψηφιακή
πλατφόρμα)έγραψαν κείμενο αναφορικό στην εικόνα, το εμπλούτισαν με επίθετα, άλλαξαν
τα επίθετα με τα αντίθετά τους, συνέχισαν το κείμενο. Όλη η διαδικασία έγινε με την ενεργή
συμμετοχή και παρακολούθηση από τους μαθητές και των δύο τάξεων. Με το τέλος της
εργασίας οι μαθητές εξοικειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση του Articulate, word και
Google docs. Τα αποτελέσματα των εργασιών παρουσιάστηκαν στους υπόλοιπους μαθητές
των δύο σχολείων.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς, η συνεργασία συνεχίστηκε με μια μικρή
διαφοροποίηση των ομάδων, με μαθητές της Α’ τάξης από το ένα σχολείο και τους μαθητές
της Β’ τάξης από το δεύτερο. Οι μαθητές δούλεψαν αρχικά στο Articulate και εξασκήθηκαν
με γραμματικά φαινόμενα και τη δομή της πρότασης. Επίσης, εξασκήθηκαν με το word, για
την παραγωγή γραπτού λόγου. Η κύρια ιδέα ήταν να μπορέσουν να διαβάζουν προτάσεις,
να τις τοποθετούν σε χρονολογική σειρά, ώστε να δημιουργηθεί κείμενο. Παράλληλα, στα
πλαίσια της ύλης και των δύο τάξεων οι μαθητές εξασκήθηκαν στη χρήση των χρόνων του
ρήματος, σε απλές προτάσεις αλλά και σε κείμενο.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε έτος της εργασίας πραγματοποιήθηκαν
δραστηριότητες αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, και σε ένα χρονικό διάστημα δέκα ημερών οι
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εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων πήραν ατομικές συνεντεύξεις από τους μαθητές/θήτριες.
Τα ερωτήματα ήταν κλειστού και ανοιχτού τύπου, σε μορφή συνέντευξης, καθώς «η
συνέντευξη είναι η τεχνική που έχει ως σκοπό να οργανώσει μια σχέση προφορικής
επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, ώστε να επιτρέψει στο ένα πρόσωπο τη συλλογή
πληροφοριών από το δεύτερο πρόσωπο πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο»
(Παπαδόπουλος, 2014) Τα ερωτήματα σχετίζονταν με το περιεχόμενο των εργασιών, σκοπός
τους ήταν να εκμαιεύσουν από τους μαθητές ποια στοιχεία τους άρεσαν περισσότερο και
ποια τους προβλημάτισαν ώστε να βελτιωθούν στη συνέχεια. Το σημαντικότερο στοιχείο
που συλλέχτηκε από την όλη διαδικασία υπήρξε η διάθεση των μαθητών να υιοθετήσουν και
στα άλλα τους διδακτικά αντικείμενα παρόμοιες πρακτικές. Η δεύτερη χρονιά περιλάμβανε
και ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση από μεριάς των μαθητών της όλης συνεργατικής
διαδικασίας.
Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα από τις ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν
για την εκπόνηση της εργασίας.
Α' τάξη: Αρχικά, δίνονται στους μαθητές ασκήσεις γραμματικού τύπου (με το λογισμικό
Articulate). Κατόπιν, ζητείται να φτιάξουν προτάσεις τοποθετώντας τις λέξεις στη σωστή
σειρά (Εικόνα 1). Για την παραγωγή γραπτού λόγου δίνεται άλλη άσκηση με εικόνες (σε
word) και οι μαθητές καλούνται να γράψουν προτάσεις περιγράφοντας τις εικόνες.
Β΄ τάξη: Αρχικά, δίνονται στους μαθητές ασκήσεις συντακτικού περιεχομένου (με το
λογισμικό Articulate) (Εικόνα 2). Ζητείται να αριθμήσουν τις εικόνες και κατά συνέπεια και
τις προτάσεις με χρονολογική σειρά. Κατόπιν, για την παραγωγή γραπτού λόγου δίνεται
μια άσκηση με εικόνα (σε word). Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν αρχικά το κείμενο
και στη συνέχεια να διαγράψουν τις προτάσεις που δεν ταιριάζουν στο νόημα. Ως επέκταση
της δραστηριότητας ζητείται από τους μαθητές, να συμπληρώσουν τη συνέχεια της ιστορίας.
Α’ και Β’ τάξη: Οι μαθητές και των δύο τάξεων αρχικά εξασκήθηκαν με ασκήσεις για τους
τύπους και τους χρόνους των ρημάτων με το λογισμικό Articulate (Εικόνα 3). Αφού
διαπιστώθηκε ότι κατανόησαν τη σωστή χρήση του κάθε ρηματικού τύπου, δημιουργήθηκε
ένα κείμενο στον κειμενογράφο word από τους μαθητές της Β’ τάξης, βασισμένο σε εικόνα
που επέλεξαν τα παιδιά, το κείμενο το μοιράστηκαν με τους μαθητές της Α΄ τάξης του
συνεργαζόμενου σχολείου μέσω της πλατφόρμας του Google docs. Οι μικρότεροι μαθητές
αφού διάβασαν το κείμενο, εντόπισαν τα ρήματα, τα χρωμάτισαν με ένα χρώμα της
επιλογής τους, και τα μετέφεραν σε παροντικό χρόνο (Ενεστώτα). Οι μεγαλύτεροι μαθητές
διάβασαν το νέο κείμενο και άλλαξαν τα ρήματα σε μελλοντικό χρόνο.
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Εικόνα 2: Β' τάξη

Εικόνα 3: Γραμματικές ασκήσεις

Συμπεράσματα
Σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον με ενεργή
συμμετοχή των παιδιών και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων. Οι
εκπαιδευτικοί είχαν την ευελιξία να δημιουργήσουν ασκήσεις ενδιαφέρουσες και
διασκεδαστικές λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ως προς τον χειρισμό
των νέων τεχνολογιών δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα, διότι τα παιδιά ήταν αρκετά
εξοικειωμένα, αφού η χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα είναι μέρος της καθημερινής
σχολικής τους δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.
Οι εκπαιδευτικοί, σε δύο στάδια –στο τέλος κάθε έτους, μέσω της διαδικασίας της
παρατήρησης, της καταγραφής καθημερινών συμβάντων και φυσικά, της συνέντευξης
(Παπαδόπουλος, 2014) συγκέντρωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για
την αξιολόγηση της δράσης. Από τις απαντήσεις των μαθητών φάνηκε ότι σε ένα ποσοστό
μεγάλο ενθουσιάστηκαν με τη διαδικασία, τους άρεσε πολύ που εργάστηκαν παράλληλα με
ομήλικους τους σε άλλο σχολείο και εξέφρασαν την άποψη πως θα ήθελαν να γίνεται κάτι
ανάλογο και σε άλλα μαθήματα. Οι μαθητές ξεκίνησαν την εργασία τους με ενθουσιασμό, ο
οποίος μεταφραζόταν σε έντονη διάθεση για γράψιμο και διατηρήθηκε από όλους και στο
ίδιο υψηλό επίπεδο μέχρι το τέλος της διδακτικής δράσης. Ένιωσαν πρωτεργάτες οι ίδιοι
στην εκπαιδευτική διαδικασία και σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις ικανοποιήθηκαν και
απόλαυσαν το μάθημα της Γραμματικής, που τους φάνηκε πιο ενδιαφέρον από το τυπικό
βιβλίο. Επιπλέον, η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Google docs έδωσε στους μαθητές ένα
πλεονέκτημα συνεργασίας με συνομήλικους μαθητές από διαφορετικά σχολεία, αφού η κάθε
ομάδα είχε τη δυνατότητα να μοιράζεται ασκήσεις, να παρεμβαίνει και να διαφοροποιεί τις
ασκήσεις που συμπλήρωναν οι άλλες ομάδες. Επιπροσθέτως, σημαντικά ήταν και τα οφέλη
που αποκόμισαν και οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσοντας παιδαγωγικές πρακτικές.
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Διαθεματικές προσεγγίσεις με την χρήση του
μαθηματικού λογισμικού Geogebra για την διδασκαλία
των Μαθηματικών και της Φυσικής
Αργύρη Παναγιώτα
argiry@gmail.com
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Περίληψη
Στην εποχή των έντονων τεχνολογικών και επιστημονικών αλλαγών προβάλλεται η πρόκληση για
διεπιστημονική προσέγγιση των επιστημών με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιo η ένταξη των μαθηματικών εκπαιδευτικών λογισμικών στην σχολική τάξη, που ενσωματώνουν
τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών και της Φυσικής, μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την
καλλιέργεια των επιστημονικών δεξιοτήτων διερεύνησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
προτάσεις διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων διερευνητικής μάθησης με βάση το λογισμικό
Geogebra στην κινηματική φυσική, στις ταλαντώσεις και στο ρυθμό μεταβολής φυσικών μεγεθών.
Λέξεις κλειδιά: Διεπιστημονικότητα, Μαθηματικά, Φυσική, Geogebra

Θεωρητικό πλαίσιο
Η αναγκαιότητα της ενεργητικής σύνδεσης των Μαθηματικών και της Φυσικής
διατυπώνεται ως ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών. Για την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της μαθηματικής γνώσης πρέπει να
ανοίγονται παράθυρα σύνδεσης με τον πραγματικό κόσμο, ώστε ο μαθητής να
αντιλαμβάνεται ότι “οι μαθηματικές έννοιες, οι δομές και οι ιδέες έχουν εφευρεθεί ως
εργαλεία για να οργανώσουν τα φαινόμενα του φυσικού, κοινωνικού και πνευματικού
κόσμου” (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Οι βασικές αρχές της μάθησης των επιστημών
υποστηρίζουν «την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την κοινωνική τους αλληλεπίδραση,
την ανάπτυξη της αυτορύθμισης και της εσωτερικής σκέψης τους, την σύνδεση νέων
πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και την χρήση των νέων τεχνολογιών»
(Βοσνιάδου, 2001).
Μία σημαντική πτυχή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
είναι η οπτικοποίηση των εννοιών. Αυτό σημαίνει ότι συμβάλει στην αποτελεσματική
προσέγγιση εννοιών από διαφορετικά γνωστικά πεδία, μέσω της μοντελοποίησης. Με άλλα
λόγια, οι ΤΠΕ συμβάλουν σημαντικά στην διαδικασία περιγραφής φαινομένων ή
διαδικασιών με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων και συμβόλων. Η απεικόνιση των
σχέσεων και των συσχετίσεων των μεταβλητών ενός μοντέλου επιτρέπει πολλές επεκτάσεις
στους τομείς της επιστήμης. Με την χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Geogebra
επιτυγχάνεται η διεπιστημονική προσέγγιση εννοιών της φυσικής και των μαθηματικών
μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων και η μετάβαση απο το φυσικό σύστημα στη

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 891-895, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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μαθηματική περιγραφή (αλγεβρική ή γράφημα) και αντίστροφα (Οβαδίας, Τριανταφύλλου,
2007).

Δραστηριότητες σύνδεσης των επιστημονικών πεδίων των Μαθηματικών και
της Φυσικής
Η κινηματική Φυσική και ιδιότητες των γραφικών παραστάσεων στα
Μαθηματικά
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Σχήμα 1: Γραφικές παραστάσεις της μετατόπισης x σε συνάρτηση με τον χρόνο t για τις
κινήσεις δύο σωμάτων
Ερωτήσεις για διερεύνηση









Να συμπληρώσετε τους πίνακες τιμών για τη μεταβολή της θέσης χ σε συνάρτηση
με τον χρόνο t για τις δύο κινήσεις.
Να υπολογίσετε τους λόγoυς τιμών χ/t και στις δύο περιπτώσεις. Τι παρατηρείτε;
Ποιο συμπέρασμα προκύπτει για τις κινήσεις τους;
Να υπολογίσετε τις κλίσεις των ευθειών ε1 και ε2. Τι παρατηρείτε;
Ποια μαθηματική συνάρτηση (σχέση) μπορεί να περιγράψει την μεταβολή των x-t;
Να καταγράψετε τις εξισώσεις κίνησης σε κάθε περίπτωση.
Αν μεταβάλλουμε τις ταχύτητες v1 και v2 ποιες μεταβολές παρατηρούνται στις
αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις; Εξηγήστε.
Να υπολογίσετε, με βάση την γραφική παράσταση, το διάστημα που έχει διανύσει
το σώμα 1 απο t=0 s εως t=3s ή t=5 ή t=10. Να επιβεβαιώσετε τους υπολογισμούς
σας και αλγεβρικά.

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Σχήμα 3: Γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας v σε συνάρτηση με τον χρόνο t για τις
κινήσεις δύο σωμάτων.
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Ερωτήσεις για διερεύνηση









Ποια διαφορά παρατηρείτε στις κινήσεις 1 και 2;
Να υπολογίσετε τις κλίσεις των ευθειών ε1 και ε2;
Ποια μαθηματική συνάρτηση (σχέση) μπορεί να περιγράψει την μεταβολή των v-t;
Να καταγράψετε τις εξισώσεις κίνησης σε κάθε περίπτωση.
Αν μεταβάλλουμε τις επιταχύνσεις α1 και α2 ή την αρχική ταχύτητα v0, ποιες
μεταβολές παρατηρούνται στις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις; Εξηγήστε.
Να υπολογίσετε, με βάση την γραφική παράσταση, τη χρονική στιγμή που θα
συναντηθούν τα δύο σώματα. Να επιβεβαίωσετε τους υπολογισμούς σας και
αλγεβρικά.
Να υπολογίσετε, με βάση την γραφική παράσταση, το διάστημα που έχει διανύσει
το σώμα 2 απο t=3s εως t=5s. Να επιβεβαίωσετε τους υπολογισμούς σας και
αλγεβρικά.

Σχήμα 3: Γραφική παράσταση της θέσης χ σε συνάρτηση με τον χρόνο t της
κίνησης ενός σώματος.
Ερωτήσεις για διερεύνηση






Ποια μαθηματική συνάρτηση (σχέση) μπορεί να περιγράψει την μεταβολή των x-t;
Να γράψετε την εξισώση χ-t.
Αν μεταβάλλουμε την επιταχύνση α ποιες μεταβολές παρατηρούνται στη γραφική
παραστάση; Εξηγήστε.
Μπορούμε με βάση το «άνοιγμα» της παραβολής για τις κινήσεις των δύο
σωμάτων να συμπεράνουμε ποιο σώμα κινείται με μεγαλύτερη επιτάχυνση.
Εξηγήστε.

Ρυθμός μεταβολής στη Φυσική και η έννοια της παραγώγου στα Μαθηματικά
Η θεμελιώδης έννοια του ρυθμού μεταβολής στη Φυσική συνδέεται με την έννοια της
παραγώγου στα Μαθηματικά, μέσω του λογισμικού Geogebra.
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Σχήμα 4: Προσέγγιση της ευθείας της εφαπτομένης από την γραφική παράσταση της
συνάρτησης.
Ερωτήσεις για διερεύνηση



Προσδιορίστε τον συντελεστή διεύθυνσης της χορδής ΑΒ



Όταν

x  x o ποια είναι η σχετική θέση της χορδής ΑΒ σε σχέση με την

εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο σημείο Α;


Ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της χορδής ΑΒ, όταν



Παρατηρείστε την μεταβολή του λόγου
σημείο Α.



x  xo ;

Δψ
, όταν το σημείο Β «πλησιάζει» το
Δx

Γράψετε τον ορισμό της παραγώγου της συνάρτησης f, όταν

x  xo .

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις στα Μαθηματικά και απλές Αρμονικές Ταλαντώσεις
(α.α.τ)

Σχήμα 5: Η παραπάνω γραφική παράσταση περιγράφει την απομάκρυνση x σε
συνάρτηση με τον χρόνο t από την θέση ισορροπίας Ο ενός σώματος που εκτελεί α.α.τ.
Ερωτήσεις για διερεύνηση


Για Α=4 και ω=π/4 να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης x σε συνάρτηση με
τον χρόνο t.



Να κατασκευάσετε τον πίνακα μονοτονίας και ακροτάτων της ημιτονοειδούς
συνάρτησης.
Ποιες χρονικές στιγμές το σώμα αποκτά την μέγιστη απομάκρυνση. Ποια είναι
αντίστοιχα η μέγιστη απομάκρυνση, σε αυτές τις χρονικές στιγμές; Nα
επιβεβαιώσετε τα συμπεράσματα σας και αλγεβρικά.
Αν μετάβάλλουμε τις παραμέτρους Α και ω, ποια χαρακτηριστικά μεγέθη της
ημιοτοειδούς συνάρτησης μεταβάλλονται;





Σχήμα 6 : Η παραπάνω γραφική παράσταση περιγράφει την ταχύτητα u σε συνάρτηση με
τον χρόνο t από την θέση ισορροπίας Ο ενός σώματος που εκτελεί α.α.τ.
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Συμπεράσματα
Στις παραπάνω δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες
που διαθέτει το λογισμικό Geogebra για την προώθηση της διερευνητικής μάθησης και της
διαθεματικής διδασκαλίας. Μία σημαντική ιδιότητα που διαθέτει το λογισμικό Geogebra
είναι η δυνατότητα του ‘συρσίματος’ (drag mode) μέσω της εισαγωγής δρομέων (ΙΤΥ, 2010).
Οι γραφικές παραστάσεις μετασχηματίζονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο, ώστε να
παρατηρούνται οι επιδράσεις των μεταβολών των μεταβλητών του αντίστοιχου μοντέλου. Ο
μαθητής κάνει υποθέσεις, που μπορεί ταυτόχρονα να τις ελέγχει. Σε αυτό συμβάλει η
ταχύτητα ανταπόκρισης του λογισμικού, όπου δίνει την δυνατότητα απεριόριστου αριθμού
δοκιμών, μέχρι να επιτευχθεί η γενικεύση των κανόνων από τον ίδιο το μαθητή. Η
δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων επιστημονικών εννοιών και η σύνδεση τους με
εικονικό, ενεργητικό και συμβολικό τρόπο παρέχει κίνητρα για μάθηση.
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Παράρτημα
Οι κατασκευές στο λογισμικό geogebra με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας
http://ggbm.at/Yq08vmMz
http://ggbm.at/iA05R7fK
http://ggbm.at/PZVGyNM7
http://ggbm.at/CUejcQml
http://ggbm.at/cUKXRGIM
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Περίληψη
Η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Αγωγής Σταδιοδρομίας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο
στην άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στη διάσταση της
προσέγγισης των ΤΠΕ εκ μέρους των γυναικών αλλά και στη διάσταση της στήριξης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο πάντα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και της ευρωπαϊκής
συνεργασίας. Δράσεις όπως το Erasmus+ και το eTwinning μπορούν να αξιοποιηθούν για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες.
Λέξεις κλειδιά: έμφυλες ανισότητες, επιχειρηματικότητα, eTwinning

Εισαγωγή
Στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να υλοποιούνται προγράμματα Αγωγής
Σταδιοδρομίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εντός πλαισίου που εγκρίνει το
υπουργείο και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Αυτά μπορούν να υλοποιούνται εκτός ωρολογίου
προγράμματος για όλους τους μαθητές και εντός και εκτός για αυτούς στην Α’ ΕΠΑΛ. Όταν
υλοποιούνται ως προγράμματα eTwinning, μπορούν να ενταχθούν και εντός αναλυτικού
προγράμματος. Στο σχετικό έγγραφο (Υπουργείο Παιδείας, 2016) ορίζεται ότι «ο
Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό να
βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες
τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και
επαγγελματικής τους ανάπτυξης». Στην εποχή που διανύουμε, η παγκοσμιοποίηση
προκαλεί τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση αγαθών και
υπηρεσιών σε μια πρωτοφανή κλίμακα. Οι ΤΠΕ που αποτελούν την πλατφόρμα στην οποία
χτίζεται η παγκοσμιοποίηση, δημιουργούν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά και νέους
αποκλεισμούς. Συνεπώς οι ΤΠΕ και η επιχειρηματικότητα σε σχέση με αυτές αποτελούν ένα
πεδίο στο οποίο μπορεί να δράσουν οι εκπαιδευτικοί υλοποιώντας σχετικές δράσεις.
Στο κείμενο που ακολουθεί αρχικά γίνεται επισκόπηση στη σχέση επιχειρηματικότητας
και γυναικών με τις ΤΠΕ και στις ανισότητες στα δύο αυτά πεδία. Έπειτα γίνεται μια
βιβλιογραφική επισκόπηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την διδασκαλίας της
επιχειρηματικότητας στο σχολείο αλλά και στη συμβολή τους στην ίδια την
επιχειρηματικότητα. Τέλος εντοπίζεται το πεδίο εφαρμογής εντός του σχολείου και
συνδέεται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και δράσεις όπως το eTwinning και το
Erasmus+ και επιχειρείται μια προσέγγιση των μεθόδων υλοποίησης των προγραμμάτων
αγωγής σταδιοδρομίας με έμφαση στην επιχειρηματικότητα.
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Επιχειρηματικότητα και Τ.Π.Ε. Η έμφυλη διάσταση τους
Οι ΤΠΕ έχουν ενσωματωθεί δυναμικά στο χώρο των επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες
ευκαιρίες αλλά και νέες ανισότητες. Τα πιθανά οφέλη τους σημειώνονται συνολικά σε όλους
τους τομείς, καθώς δημιουργούν νέους τύπους οικονομικών δραστηριοτήτων, ευκαιρίες
απασχόλησης και αλλαγή της φύσης της εργασίας, η οποία δημιουργεί μια σειρά νέων
επαγγελμάτων που απαιτούν επιπλέον δεξιότητες, μειώνοντας ταυτόχρονα της δαπάνες
συναλλαγής των επιχειρήσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού τους (ESCAP, 2007). Οι
έρευνες δίνουν θετικά αποτελέσματα ως προς την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που
επενδύουν σε ΤΠΕ (Barrios, 2007). Αν και στα συμπεράσματα ορισμένων διατυπώνονται
επιφυλάξεις για τα οφέλη αυτά, εν τούτοις το γενικό συμπέρασμα τείνει στο ότι ο ρόλος της
τεχνολογίας στην οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικός, σε συνδυασμό βέβαια με το
απόθεμα του ανθρώπινου κεφαλαίου, το επίπεδο καινοτομίας, τεχνολογικής προσαρμογής
και πληροφόρησης (Chen & Dahlman, 2004).

Έμφυλες Ανισότητες και ΤΠΕ.
Οι τεχνολογίες δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο καθώς αποτελούν πρώτιστα μια αντρική
περιοχή, προκρίνουν το αντρικό πρότυπο και περιθωριοποιούν το γυναικείο γνωστικό
κεφάλαιο. Κατασκευάζονται κοινωνικά ασκώντας με τον τρόπο αυτό διαφορετικές
επιδράσεις σε άνδρες και γυναίκες. Εμφανίζονται ουδέτερες ως προς το φύλο (gender-blind),
όμως υφίστανται διαδικασίες εντός του πλαισίου που δημιουργούν που υπονομεύουν την
πρόσβαση των γυναικών στις δυνατότητες και ευκαιρίες της αναδυόμενης κοινωνίας της
γνώσης και των πληροφοριών (ESCAP, 2007). Για παράδειγμα σε προσπάθειες, παροχής
καθολικής και ισότιμης πρόσβασης μελών αγροτικών κοινωνιών στις ΤΠΕ, καταγράφεται
προσαρμογή του προγραμματισμού και της εφαρμογής τους στις ανάγκες των ανδρών ενώ
οι αντίστοιχες των γυναικών παραβλέπονται ή παρακάμπτονται, οδηγώντας αυτές σε
περαιτέρω περιθωριοποίηση (Kuga_Thas, Ramilo & Cinco, 2007). Το ψηφιακό χάσμα είναι
γεγονός και έχει διττή αναφορά. Υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε χώρες αλλά και εντός των
χωρών (ILO, 2008) όπου πλήττονται κυρίως οι ασθενέστερες κοινωνικοοικονομικά ομάδες.

Έμφυλες Ανισότητες στην Επιχειρηματικότητα και Υποστηρικτικές Πολιτικές
Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες αποτελούν το ένα τρίτο με ένα τέταρτο του συνολικού
παγκόσμιου επιχειρηματικού πληθυσμού. Σε μερικές χώρες, η αύξηση του αριθμού των
επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες ξεπερνούν τη γενική αύξηση του ρυθμού νέων
επιχειρήσεων. Όμως η παρουσία τους στις διεθνείς αγορές είναι αδύνατη (Ulusay de Groot,
2000). Οι λόγοι γι’ αυτό, είναι οι ήδη πολλές ευθύνες των γυναικών, η δυσκολία πρόσβασης
σε πόρους λόγω κοινωνικού αποκλεισμού και η έλλειψη τυπικής ή άτυπης μάθησης στην
επιχειρηματικότητα. Η Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών (CSW, 2003) των Ηνωμένων
Εθνών εξετάζοντας το ζήτημα της ισότητας πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ
προκειμένου αυτές να γίνουν εργαλείο για την ανάπτυξη, υποστήριξε ότι πρέπει να
εφαρμοστούν ενέργειες στήριξης των γυναικών : i) στις εθνικές πολιτικές, που καλούνται να
ενσωματώνουν την έμφυλη διάσταση στις ΤΠΕ, ii) στην ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ ως
οργάνου για τη συμμετοχή γυναικών στη λήψη αποφάσεων και διακυβέρνησης, iii) στην
ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών στην ανάπτυξη της γνώσης και της έμφυλης
διάστασής της στο διαδίκτυο και iv) στην ανάπτυξη των ΤΠΕ ως οργάνου για την
οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της πρόσβασης ή ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας. Γίνεται έτσι φανερή η σύνδεση του πεδίου της επιχειρηματικότητας μ’
αυτό των ΤΠΕ στο ζήτημα αφενός της ανάπτυξης και αφετέρου στο ζήτημα της άμβλυνσης
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των ανισοτήτων και βελτίωσης της θέσης των γυναικών στο ‘παγκόσμιο χωριό’. Η βελτίωση
μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκπαιδευτικής, πολιτικής και οικονομικής ενδυνάμωσης. Στην
εργασία γίνεται εστίαση στην εκπαιδευτική ενδυνάμωση μέσω ΤΠΕ και προγραμμάτων
(Sywulka, 2002). Η προσπάθεια αυτή έχει και τη διάσταση της πλήρους αξιοποίησης των
ΤΠΕ, γιατί οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, άρα χωρίς αυτές, οι
χρήστες μειώνεται με συνέπεια να μειώνεται και η δυνατότητα τους να είναι ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης (ESCAP, 2007).

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Τ.Π.Ε
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, εκφράζεται κυρίως μέσα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ESCAP, 2007), μικρού κεφαλαίου και περιορισμένων θέσεων απασχόλησης. Η ενσωμάτωση
ΤΠΕ στις επιχειρήσεις έχει δυσκολίες αλλά επιφέρει αλλαγές σ’ αυτές. Ιδιαίτερα το
Διαδίκτυο επηρεάζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της εμπορικής
δραστηριότητας, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της επικοινωνιακής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων. Προσφέρει τις περισσότερες δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας με
πελάτες, καταναλωτές και συνεργάτες. (Γεωργόπουλος, Πολλάλης, & Αγιακλόγλου, 2000).
Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρηματίες να αντλούν πληροφορίες ή να
ειδοποιούνται για τις τιμές των προϊόντων που αγοράζουν και πωλούν, προγραμματίζοντας
έτσι αγορές και πωλήσεις. Η πλήρης πληροφόρηση επιτρέπει την επιλογή του τόπου
πώλησης, το συγχρονισμό των πωλήσεων και την άμβλυνση της ασύμμετρης σχέσης
παραγωγών και μεσαζόντων, με αποτέλεσμα της μείωση της εκμετάλλευσης (Maier & NairReichert, 2007) οδηγώντας σe αυξανόμενη παραγωγικότητα.
Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά δημιουργούνται προϊόντα και υπηρεσίες υπερμεγέθη με
πολυπλοκότητα, που μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο μέσα από συνεργασίες που
υλοποιούνται με αξιοποίηση των υπηρεσιών και δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Hajela, 2005). Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες συνεργασίες είτε ως
συνεργάτες είτε προσφέροντας υπηρεσίες ή τροφοδοσία στις συμμετέχουσες εταιρείες
(EuroFound, 2009). Σήμερα η διάθεση και χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού, με το
συνδυασμό ομοιομορφίας και χαμηλού ή και καθόλου κόστους (Vickery & Wunsch-Vincent,
2009) επιτρέπει την ώθηση της επιχείρησης προς το νέο. Η οικονομική ενδυνάμωση των
γυναικών μέσω και της στήριξης των επιχειρήσεών τους με σύγχρονες τεχνολογίες, βοηθά
όχι να μειωθούν οι έμφυλες ανισότητες αλλά μέσα από αυτές και οι φυλετικές, όπως για
παράδειγμα οι προσπάθειες που γίνονται στην Νότιο Αφρική (Ndabeni, 2008). Με την
μείωση των ανισοτήτων αυτών δίνονται νέες ευκαιρίες για απασχόληση και εξόδου από την
επικρατούσα φτώχια στις τάξεις των γηγενών. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω ΤΠΕ και ο
εμπλουτισμός της αφοράς με εξωτραπεζικούς οργανισμούς χρηματοδότησης, δίνει νέες
δυνατότητες για λήψη δανείου της επιχείρησης από γυναίκες που δυσκολεύονται στην
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και όταν την πετυχαίνουν λαμβάνουν μικρότερα δάνεια
από τους άνδρες (NiD, 2004). Διαπιστωμένα το φύλο είναι ένας από τους παράγοντες που
υπεισέρχονται στη διαδικασία χρηματοδότησης της επιχείρησης (Carter & Rosa, 1998). Η
δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω των μικρών έστω χρηματοδοτήσεων εμφανίζει θετικά
αποτελέσματα στην απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας. Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα
στις γυναίκες επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε ενώσεις εργοδοτών, αμβλύνοντας την
υφιστάμενη ανισότητα συμμετοχής στις διαβουλεύσεων και αποφάσεις. Ακόμη οι ΤΠΕ
μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις τηλε-ελέγχου των επιχειρήσεων βοηθώντας
έτσι τις γυναίκες να ανταπεξέλθουν στις σύνθετες υποχρεώσεις τους, που τις κάνουν
συνήθως να προτιμούν την εργασία κοντά στο σπίτι (NiD, 2004).
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Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στα σχολεία
Όπως φαίνεται από τη μέχρι τώρα βιβλιογραφική επισκόπηση, το σχολείο και καλείται και
έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην άμβλυνση αυτών των ανισοτήτων. Το πλαίσιο είναι
αυτό των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συνεργασιών μέσα από το Erasmus+ αλλά κυρίως μέσα από το
eTwinning. Η συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρώπης θα ολοκληρώσει τις δυνατότητες
του προγράμματος καθώς υλοποιηθεί στο ευρύτερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η
εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship) αποτελεί προτεραιότητα στα
προγράμματα της σχολικής εκπαίδευσης και έχει καταρτιστεί και οδηγός για τους
εκπαιδευτικούς (http://ec.europa.eu/education/news/2013/20130923_en.htm). Στο δε
περιβάλλον του eTwinning αποτελεί απλή διαδικασία η εξεύρεση συνεργατών και η
σύναψη σύμπραξης προκειμένου το σχολείο να υλοποιήσει πρόγραμμα πάνω στο ζήτημα
της επιχειρηματικότητας με αυξημένη την έμφυλη προσέγγιση της. Και στις δύο περιπτώσεις
η χρήση και η επικέντρωση στις ΤΠΕ αποτελεί και αυτή προτεραιότητα, με το συνδυασμό
τους να αποτελεί την βέλτιστη πρακτική στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Η αξιοποίηση
του eTwinning μπορεί να λειτουργήσει και στα τρία επίπεδα μεθόδων για τη διδασκαλία
της επιχειρηματικότητας στο σχολείο (European Commission, 2013).
Στο μικρο-επίπεδο, που συντελείται εντός της αίθουσας διδασκαλίας και που εμπλέκει
όλο το σχολείο και τα ισχύοντα μαθήματα ή προγράμματα, μπορεί να συνδυαστούν και να
αξιοποιηθούν οι ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις του eTwinning με την επιχειρηματικότητα.
Στο μέσο-επίπεδο, όπου απαιτείται εμπλοκή περισσότερων μελών του σχολείου και
περισσότεροι πόροι, το etwinning μπορεί να τους εξασφαλίσει, καθώς κάνει δυνατή μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας twinspace, συνεργασιών ή ασκήσεων επιχειρηματικότητας
(συνεντεύξεις, διακίνηση ιδεών, δημοσκοπήσεις κλπ).
Το eTwinning εξ ορισμού κάνει τα προγράμματα να λειτουργούν και στο μακρο-επίπεδο
καθώς αποκτούν ευρωπαϊκό εύρος εφαρμογής. Επιπλέον στο πλαίσιο της ψηφιακής
υπόστασής τους μπορούν να λειτουργήσουν και εικονικές επιχειρήσεις (European
Commission, 2014). Για το σχεδιασμό τους μπορεί να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα
καταγεγραμμένη εμπειρία γυναικείας επιχειρηματικότητας. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν
πραγματικές εμπειρίες ως μελέτες περίπτωσης. Ένα πρώτο παράδειγμα αποτελούν οι
υφάντριες σ’ ένα χωριό στη Γουιάνα που πλήρωσαν για τη δημιουργία ενός ιστοχώρου για
να πουλούν τις αιώρες που κατασκεύαζαν. Μέσα σ΄ ένα έτος πούλησαν 17 αιώρες για $1000
έκαστη, με συνέπεια μια γιγαντιαία αύξηση στο εισόδημα τους (Sywulka, 2002). Άλλο
παράδειγμα αποτελούν οι δέκα γυναίκες που ίδρυσαν το Rodwel Foundation (Zimbabwe)
με αρχικό κεφάλαιο $325, με στόχο να εκπαιδεύσουν γυναίκες στη Η/Υ. Προς τούτο
αγόρασαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ένα PC, έναν εκτυπωτή και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα.
Σύντομα ο αριθμός των υπαλλήλων διπλασιάστηκε (Baharul, 2009). Ένα τρίτο παράδειγμα
αποτελεί στην Κίνα ο οργανισμός ‘The Tianjin Women’s Business Incubator (TWBI, 2007),
που δημιούργησε έναν ιστοχώρο, όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να αντλούν
πληροφορίες για πολιτικές, για ηλεκτρονικό εμπόριο ή να ανταλλάσουν εμπειρίες και να
εκπαιδεύονται.
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση είναι σημαντικό να περιλαμβάνουν έντονα ενεργητικές
τεχνικές που να οδηγούν σε δεξιότητες απόφασης λήψης αποφάσεων. Ως μοντέλο για το
σχεδιασμό τέτοιων ενεργητικών δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής
Σταδιοδρομίας με έμφαση στη επιχειρηματικότητα και με κατεύθυνση την
επιχειρηματικότητα των γυναικών, μπορεί να αξιοποιηθεί ο συμμετοχικός τομέας
(participatory domain) που δόμησαν οι Massialas και Hurst (1978) ως συμπλήρωμα του
γνωστικού, του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει
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συγκεκριμένες δεξιότητες (Participatory skills), οι οποίες είναι απαραίτητες για την άμεση
συμμετοχή σε αποφάσεις για πράγματα που μπορούν να αποτιμηθούν. Αυτές είναι :
 Παρατηρώντας (Observing): Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να
περιγράψουν και να υποβάλουν στον εταίρο με την μεγαλύτερη ακρίβεια ένα
γεγονός ή μια κατάσταση στην αγορά εργασίας σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο.
 Υποστηρίζοντας (Supporting): Οι συμμετέχοντες πρέπει να στηρίξουν ενεργά με όλα
τα μέσα, όλες τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση των στόχων της σύμπραξης.
Πρέπει να είναι σε θέση να ακούν τους άλλους, να εκφράζουν θέσεις σχετικά με τα
καθήκοντα που έχουν ανατεθεί ή και να τάσσονται υπέρ μιας θέσης άλλων μελών.
 Προτείνοντας (Proposing): οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν
κατανοητές προτάσεις με πειστικό τρόπο σχετικές με την πορεία, τα καθήκοντα, την
αξιολόγηση κλπ του προγράμματος εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
 Κινητοποιώντας (Mobilizing) : οι δεξιότητες οδηγούν σε πετυχημένες ενέργειες πειθούς
άλλων μελών ή επίτευξης υποστήριξης από αυτούς. Για παράδειγμα, για να αλλάξει
η διαδικασία με την οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα, μια ομάδα θα πρέπει να
συγκεντρώσει κάποια μορφή στήριξης από τα άλλη μέλη.
 Οργανώνοντας (Organizing): αφορά σε δεξιότητες συστηματικού σχεδιασμού και
προγραμματισμού ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη στόχων.
 Αναλύοντας τη σχέση κόστους-οφέλους (Cost-benefit analysis): Η ανάλυση κόστουςοφέλους προϋποθέτει την προσεκτική εξέταση της κατάστασης για να εκτιμηθεί η
σχετική απώλεια ή κέρδος που προκύπτει από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα
 Διαπραγματευόμενοι / Διευθετώντας (Bargaining/negotiating) : είναι η ικανότητα να
επηρεάζει κάποιος τους άλλους να δεχτούν μια ορισμένη απόφαση.
 Δημιουργώντας κανόνες (Rule Making): είναι η δεξιότητα κατά την οποία κάποιος ή
ομάδα μπορεί να θέσει, συνήθως γραπτώς, μια απόφαση καθολικά δεσμευτική.
 Ψηφίζοντας (Voting): η ικανότητα να εκφράζει κάποιος με ευθύνη τη θέλησή του για
μια πορεία δράσης, ρίχνοντας ένα ψηφοδέλτιο.
Για την επίτευξη των δεξιοτήτων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Web2.0
εργαλεία που ενσωματώνονται και στην πλατφόρμα του eTwinning, για παράδειγμα
ψηφοφορία με το εργαλείο Triceder , η Ψηφιακή αφήγηση (digital story-telling), το
Blogging, Padlets κλπ.

Συμπεράσματα
Τα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων στους τομείς
των ΤΠΕ και της επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας μάλιστα τα δύο ζητήματα προς
μεγιστοποίηση του θετικού αποτελέσματος, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Το eTwinning και το Erasmus+ μπορούν να αξιοποιηθούν ως πλαίσιο λειτουργίας
προγραμμάτων με έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα το eTwinning μπορεί να
παρέχει εκείνα τα εργαλεία ΤΠΕ που μπορούν να προσδώσουν στο πρόγραμμα
χαρακτηριστικά λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα. Οι ενεργητικές τεχνικές συνδυασμένες με τα
ψηφιακά εργαλεία, αποτελούν άριστη μέθοδο υλοποίησης. Επιπλέον για τη σχεδίαση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο ο συμμετοχικός τομέας που προτείνουν οι Massialas
και Hurst, που προσδιορίζει ακριβώς και επαρκώς τις επιθυμητές δεξιότητες που επιδιώκουν
τέτοια προγράμματα. Υπάρχει όγκος καταγεγραμμένης εμπειρίας, επιτυχημένων
περιπτώσεων και καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν.
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Ο Drucker (2001 στο Maier & Nair-Reichert, 2007) αποκαλεί τις ΤΠΕ «μεγάλο εξισωτή»
(great equalizer) αλλά το σχολείο πρέπει να έχει υπόψη του ότι χρειάζονται και ευρύτερες
κοινωνικές προϋποθέσεις για την άρση ή άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων.
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Περίληψη
Το συγκεκριμένο eΤwinning πρόγραμμα έχει ως στόχο σε πρώτο επίπεδο την ανίχνευση των
στερεοτυπικών αντιλήψεων που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ των μεσογειακών λαών και σε δεύτερο
επίπεδο την κατάρριψη αυτών. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα χαρακτηριστικά κάθε λαού, όσο και
πτυχές του κοινωνικού βίου τους και της καθημερινής τους πραγματικότητας. Οι μαθητές σε πρώτη
φάση διερευνούν μέσω ερωτηματολογίων την εικόνα που έχουν κατασκευάσει άλλοι λαοί γι’ αυτούς και
ταυτόχρονα βοηθούν ευρωπαίους συμμαθητές τους να ανιχνεύσουν τις δικές τους αντιλήψεις γι’
αυτούς. Σε ένα δεύτερο στάδιο επιδιώκεται να ανατραπούν οι στερεοτυπικές αυτές αντιλήψεις με τη
βοήθεια αντικειμενικών δεδομένων που αναλαμβάνει να παρουσιάσει η ομάδα εργασίας κάθε
σχολείου. Για την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει
η ηλεκτρονική πλατφόρμα του etwinning, αλλά και άλλα ψηφιακά εργαλεία (φόρμες ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων, προγράμματα παρουσίασης (Power Point), Padlet, προγράμματα κατασκευής
βίντεο).
Λέξεις κλειδιά: etwinning, μεσογειακοί λαοί, στερεότυπα.

Εισαγωγή
Σήμερα η Ευρώπη είναι χώρος συνάντησης και αλληλεπίδρασης πολιτισμών όχι μόνο
ευρωπαϊκής προέλευσης. Η μαζική είσοδος μεταναστών και προσφύγων από χώρες μη
ευρωπαϊκές έχουν δώσει σε αυτήν μία πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική διάσταση.
Αυτή καθιστά απαραίτητη την επικοινωνία μεταξύ των λαών προκειμένου να μην
περιθωριοποιηθούν άτομα ή ομάδες που είναι φορείς άλλων πολιτισμών. Μόνο έτσι υπάρχει
η δυνατότητα να τηρηθούν οι αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως εκφράστηκαν στην ευρωπαϊκή πολιτισμική παράδοση (Damanakis, 2005).
Στην επίτευξη αυτού του στόχου αρωγό αποτελούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην
εκπαίδευση μέσω των οποίων εκπαιδευτικοί και μαθητές επικοινωνούν, συνεργάζονται,
μοιράζονται και διεξάγουν έργα. Το eΤwinning αποτελεί μια τέτοια πρωτοβουλία
ενταγμένη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με στόχο την ανάπτυξη της
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας (Uzunboylu, 2006), καθώς δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να μάθουν βγαίνοντας από τα στενά όρια της τάξης με αποτέλεσμα η μάθηση
να γίνεται διαδραστική. Οι υπηρεσίες που προσφέρει μέσω της πλατφόρμας μάθησης
προωθούν τη καινοτόμο διδασκαλία και τη δημιουργική μάθηση μέσω της συνάντησης με
μαθητές άλλων χωρών (Αγγελόπουλος, Πατεράκη, 2014).
Η αποτελεσματικότητα του eTwinning στην παροχή ευκαιριών και ανάπτυξης
δεξιοτήτων έχει μελετηθεί και υποστηριχθεί πολλές φορές (European Commission, 2013,
Crawley at al., 2010a). Η επιλογή του προγράμματος eTwinning για το σενάριο που θα
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
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αναπτυχθεί παρακάτω βασίζεται ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή διάσταση του και στοχεύει στον
πολιτισμικό εμπλουτισμό της εκπαίδευσης των μαθητών όπως προκύπτει μέσα από μια
ελεύθερη και ισότιμη συνάντηση με μαθητές διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης
(Hohmann, 1989).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 9 σχολεία από τη Γαλλία, την
Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κροατία, ανταποκρινόμενο στις
βασικές αυτές αρχές και προτεραιότητες της δράσης του Etwinning, επιδιώκει να εστιάσει
στις σχέσεις μεταξύ των μεσογειακών λαών, στη συνειδητοποίηση των κοινών πολιτισμικών
τους αναφορών και την άρση των μεταξύ τους στερεοτύπων. Ο λόγος για τον οποίο
επιλέχθηκε η υλοποίηση μια τέτοιας συνεργασίας μεταξύ σχολείων από Μεσογειακές χώρες,
πέραν από την αυτονόητη ύπαρξη διαχρονικών ιστορικών δεσμών μεταξύ τους και μιας
κοινής - ως ένα βαθμό - ιστορικής πορείας είναι επιπλέον οι κοινές πολιτικές, κοινωνικές και
οικονομικές εμπειρίες που βιώνουν στη σύγχρονη εποχή. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στα
χρόνια της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, την οποία οι χώρες της Μεσογείου βιώνουν με
παρόμοιο τρόπο, λαμβανομένων βέβαια πάντα υπ’ όψιν των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας.
Είναι αυτές ακριβώς οι κοινές εμπειρίες που οδήγησαν πρόσφατα τους μεσογειακούς λαούς
στην προσπάθεια ένωσης των δυνάμεών τους και αναζήτησης μιας κοινής φωνής στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κοινός τρόπος αντίληψης και ερμηνείας των πολιτικών
και οικονομικών γεγονότων, ιδιαίτερα όσων συνδέονται με την οικονομική κρίση, κοινές
διεκδικήσεις και προτάσεις εξόδου από την κρίση.

Θεωρητικό πλαίσιο
Το πρόγραμμα στηρίχθηκε κυρίως σε δύο παιδαγωγικές θεωρίες:
α) της ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner 1961), καθώς η απόκτηση της νέας γνώσης δεν προήλθε
από τη διερεύνηση κάποιου διδακτικού υλικού, αλλά από την διερεύνηση στάσεων και
αντιλήψεων μέσω της υλοποίησης μικροέρευνας και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
μεταξύ μαθητών από διαφορετικές μεσογειακές χώρες.
β) των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης (Vygotsky 1978), καθώς η μάθηση
προέκυψε ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, κάτι το οποίο επετεύχθη
μέσα από την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια εργαλείων των ΤΠΕ.
Δεδομένης της σύνδεσης του προγράμματος με τις παραπάνω θεωρίες και ιδιαίτερα τις
κοινωνικοπολιτισμικές η διδακτική μέθοδος δεν μπορούσε να είναι άλλη από την
ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας 1987, Sharan 1990). Ωστόσο οι μαθητές κατά την
υλοποίηση του προγράμματος δεν περιορίστηκαν στη συνεργασία, αλλά προχώρησαν προς
την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης, καθώς οι μαθητές μιας ομάδας σχολείου
επικοινώνησαν κατά την εκπόνηση των εργασιών τους με συμμαθητές τους από άλλες
χώρες, κοινοποίησαν σε αυτούς το υλικό που εκπόνησαν, προκειμένου εκείνοι να το
αξιοποιήσουν για τις εργασίες τους, και δέχθηκαν αντίστοιχα από εκείνους το δικό τους
παραχθέν υλικό, για να το αξιοποιήσουν για την τελική σύνθεση των εργασιών τους.

Στόχοι Προγράμματος
Γνωστικοί



να έρθουν σε επαφή με και να γνωρίσουν πολιτισμούς των μεσογειακών λαών
(ιστορία, τέχνη, μνημεία, καθημερινός βίος, εκπαιδευτικό σύστημα)
να γνωρίσουν την εικόνα που έχουν οι μεσογειακοί λαοί ο ένας για τον άλλο

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

904

Παιδαγωγικοί




να κατανοήσουν βιωματικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η εικόνα του
άλλου
να ανατρέψουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον λαό τους στηριζόμενοι σε
αντικειμενικά δεδομένα
να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες και η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των
μεσογειακών λαών ιδιαίτερα στο σύγχρονο πολιτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου
φαίνεται να ενισχύονται στοιχεία εθνοτικού απομονωτισμού.

Στόχοι σχετικοί με τις Τ.Π.Ε.




να γνωρίσουν πώς να αξιοποιούν τις δυνατότητες του web.2 προκειμένου να
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να επικοινωνούν με άλλους, να ανταλλάσσουν
απόψεις και να διαμορφώνουν υπό την επίδραση άλλων τη δική τους άποψη
να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα
ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων ή οπτικοακουστικού
υλικού

Αναλυτική περιγραφή
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο μεγάλες φάσεις, που αντιστοιχούν σε δύο μεγάλες
θεματικές ενότητες – ερευνητικά πεδία: α) χαρακτηριστικά των μεσογειακών λαών και β) η
μεσογειακή ζωή. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στα στερεότυπα που κυριαρχούν για κάθε
μεσογειακό λαό, κυρίως όσον αφορά τα συλλογικά χαρακτηριστικά τους, τις ιδιαιτερότητες
του χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους και την ιδιοσυγκρασία τους. Στη δεύτερη φάση
πάλι το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε πτυχές του κοινωνικού βίου ή τις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες των μεσογειακών λαών.
Κατά την πρώτη φάση οι μαθητές κάθε σχολείου αναλάμβαναν αρχικά να συντάξουν
ένα ερωτηματολόγιο με όχι παραπάνω από 10 ερωτήσεις (με τη βοήθεια των ειδικών
φορμών που παρέχει η Google (Google Docs) είτε άλλων παρεμφερών διαδικτυακών
εργαλείων, όπως το Surveymonkey), μέσα από το οποίο προσπαθούσαν να διερευνήσουν τις
απόψεις των συμμαθητών τους από άλλες μεσογειακές χώρες σχετικά με τον χαρακτήρα και
την ιδιοσυγκρασία του δικού τους λαού. Κάθε ομάδα σχολείου λοιπόν αναλάμβανε να
συντάξει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ανέβαζε στο Twinspace, και να απαντήσει (ο κάθε
μαθητής ξεχωριστά) τα ερωτηματολόγια των άλλων σχολείων. Με τη βοήθεια του καθηγητή
οι μαθητές προσανατολίζονταν σε ερωτήσεις μέσα από τις οποίες θα προσπαθούσαν να
διερευνήσουν το τι πιστεύουν οι άλλοι για αυτούς και ποια εικόνα έχουν για τον λαό και τη
χώρα τους. Για τον λόγο αυτό δόθηκε έμφαση στη χρήση ερωτήσεων ανοικτού τύπου (π.χ.
«Ποιο είναι το κύριο θετικό, κατά τη γνώμη σας, χαρακτηριστικό των Ελλήνων;» ή «Ποια είναι η
πρώτη λέξη που σας έρχεται στον νου, όταν ακούτε τη λέξη Ἐλληνες»;) ή ερωτήσεων στις οποίες η
απάντηση στηριζόταν σε διαβαθμισμένη κλίμακα (π.χ. «Πόσο εργατικούς θεωρείτε τους
Έλληνες;»), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εξαγάγουν όσο το δυνατόν
ασφαλέστερα συμπεράσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές παρέθεσαν φωτογραφίες
με συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων, όσον αφορά τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά ή μια
συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, και ζητούσαν από τους
άλλους μαθητές να εξηγήσουν κατά πόσον ανταποκρίνονταν αυτές στην εικόνα που έχουν
για τον δικό τους λαό. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις οι μαθητές επέλεξαν να προχωρήσουν
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μέσω των ερωτήσεων στη συγκριτική διερεύνηση του παρελθόντος με το παρόν. Έτσι έθεσαν
ερωτήματα τόσο για τους σύγχρονους ομοεθνείς τους, όσο και για εκείνους παλαιότερων
εποχών. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον να διερευνήσουν και
κατόπιν να συγκρίνουν την σχηματισμένη σε άλλους λαούς εικόνα για τους αρχαίους
Έλληνες και τους Νεοέλληνες, ακριβώς για να εξετάσουν τον βαθμό στον οποίο υφίσταται η
διαδεδομένη άποψη ότι οι ξένοι θαυμάζουν τους αρχαίους Έλληνες, την ίδια ώρα που
θεωρούν τους σύγχρονους ανάξιους κληρονόμους τους. Για την υλοποίηση της εργασίας
αυτής δόθηκε συνολικός χρόνος ενός περίπου μήνα. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως
στην περίπτωση σχολείων που ανήκαν στην ίδια χώρα, συμφωνήθηκε να εστιάσει το κάθε
σχολείο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιφέρειας ή πόλης στην οποία ανήκει αυτό
δίνοντας δηλαδή ιδιαίτερη έμφαση στα τοπικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Κατά τη δεύτερη φάση οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του
λαού τους και τον βαθμό που τα γνωρίζουν οι άλλοι. Επειδή το θέμα είναι βέβαια αρκετά
διευρυμένο, δόθηκε εξ αρχής η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τα θέματα στα
οποία εκείνοι θα επιθυμούσαν να εστιάσουν την προσοχή τους. Έτσι αποφασίστηκε να
διερευνηθούν κυρίως η θρησκευτική ζωή, ο αθλητισμός, ο τρόπος διασκέδασης, το φαγητό,
αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και εδώ ήταν
παρόμοια με εκείνη της πρώτης φάσης, όσον αφορά τη σύνταξη των ερωτηματολογίων. Η
διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν εργάστηκαν χωρισμένοι σε ομάδες
αποτελούμενες από συμμαθητές τους, αλλά δημιουργήθηκαν διεθνικές ομάδες, στις οποίες
κλήθηκαν ελεύθερα να συμμετάσχουν οι μαθητές κάθε σχολείου με βάση τις προτιμήσεις
τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να καλλιεργηθεί περισσότερο η συνεργασία μεταξύ
των μαθητών από διαφορετικές εθνότητες. Στο πλαίσιο της κάθε ομάδας οι μαθητές
επικοινωνούσαν μέσω του forum της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eTwinning,
συναποφάσιζαν για τις ιδιαίτερες πτυχές του ζητήματος που ήθελαν να διερευνήσουν, βάσει
των οποίων συνέτασσαν τα ερωτηματολόγιά τους, τα οποία βέβαια καλούνταν να
απαντήσουν όλοι οι συμμαθητές τους, ακόμη και αυτοί από τις άλλες ομάδες.
Στο τέλος κάθε μιας από τις δύο φάσεις ακολουθούσε η μελέτη των αποτελεσμάτων των
ερωτηματολογίων από τους μαθητές κάθε σχολείου. Οι ηλεκτρονικές φόρμες
ερωτηματολογίων παρέχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και καταγραφής των
αποτελεσμάτων με εύκολο τρόπο (αυτόματη δημιουργία ραβδογραμμάτων, πινάκων κτλ),
οπότε ήταν εύκολο για τους μαθητές να τα επεξεργαστούν στη συνέχεια. Στόχος ήταν βέβαια
να διαπιστώσουν αφενός τις απόψεις των άλλων για τα δικά τους εθνικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά και να προβληματιστούν αφετέρου για τους λόγους εμφάνισης αυτών των
αντιλήψεων, καθώς και για το εύρος, αλλά και την ποιότητα των γνώσεων των άλλων πάνω
στον δικό τους πολιτισμό. Πιο απλά, οι μαθητές καλούνταν να απαντήσουν στα ερωτήματα:
«Τι πιστεύουν οι άλλοι για μας;», «Τι γνωρίζουν για μας;», «Κάτω από ποιες συνθήκες
διαμόρφωσαν τις συγκεκριμένες απόψεις;», «Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται οι απόψεις
τους στην αλήθεια;».
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά οδηγούσαν τους μαθητές στην εκπόνηση μιας
εργασίας, στην οποία παρουσίαζαν αφενός τις αντιλήψεις/γνώσεις των συμμαθητών τους
για τα δικά τους εθνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα της μικροέρευνας που
διεξήγαγαν, και αφετέρου προσπαθούσαν είτε να αναιρέσουν όσες αντιλήψεις δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κατά την άποψή τους, είτε να
συμπληρώσουν/διορθώσουν τις γνώσεις των συμμαθητών τους από τις άλλες μεσογειακές
χώρες για τον δικό τους πολιτισμό. Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν όποιο είδος τεκμηρίου επιθυμούσαν ή έβρισκαν κατάλληλο. Για παράδειγμα,
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πολλοί μαθητές στηρίχθηκαν σε δημοσιεύματα του Τύπου (πραγματικά γεγονότα ή
απόψεις), φωτογραφίες, αποτελέσματα ερευνών από επίσημους φορείς, προκειμένου να
ερμηνεύσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους από άλλες χώρες γι’ αυτούς ή να
αναιρέσουν τα στερεότυπα που είχαν επισημάνει ότι έχουν διαμορφωθεί στους άλλους για
τον λαό τους. Η παρουσίαση των συμπερασμάτων των μαθητών μπορούσε να γίνει με
όποιον τρόπο αυτοί επιθυμούσαν (βίντεο, Power Point, Prezi). Οι παρουσιάσεις αυτές
επιδιώχθηκε να γίνουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μαθητών. Η συζήτηση αυτή
μπορούσε να διεξαχθεί στο ειδικό forum που παρέχει το Twinspace, όπου οι μαθητές
ενθαρρύνονταν αρχικά να καταγράψουν ένα σύντομο σχόλιο για τα όσα τους
παρουσιάστηκαν.

Αποτίμηση του Προγράμματος
Η αποτίμηση και αξιολόγηση του προγράμματος στηρίχθηκε κυρίως σε απαντήσεις που
δόθηκαν από τους μαθητές του ελληνικού σχολείου σε ερωτηματολόγια που τους
μοιράστηκαν από τον διδάσκοντα (δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατή η συνεννόηση με όλους
τους διδάσκοντες των άλλων σχολείων για αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης από μαθητές
των δικών τους σχολείων). Μέσα από τα ερωτηματολόγια αυτά επιχειρήθηκε να διερευνηθεί
ο βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, αλλά και η εκτίμηση των
μαθητών για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κατά την υλοποίησή του. Σε γενικές γραμμές
μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικά στις
απαιτήσεις του προγράμματος. Η ιδέα της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο «βλέπουν»
οι άλλοι εμάς φάνηκε να προκαλεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών. Ωστόσο, υπάρχει
μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της αποδοχής αφ’ ενός της ιδέας και της δομής του
προγράμματος, καθώς και της θεωρητικής δυνατότητάς του να εκπληρώσει τους στόχους
του, και αφ’ ετέρου του τρόπου με τον οποίο υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Έτσι, ενώ οι μαθητές δήλωσαν σε μεγάλη πλειοψηφία ότι η δομή ενός τέτοιου
προγράμματος τους βοηθά να κατανοήσουν το πώς βλέπουν οι άλλοι εμάς και εμείς τους
άλλους (9/12 και 5/12 αντίστοιχα), εν τούτοις την ίδια στιγμή δεν φαίνονται εξίσου
ενθουσιώδεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών μέσα από τον τρόπο που
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. Βέβαια κι εδώ υπάρχει μια αισθητή διαφορά όσον αφορά τον
βαθμό ικανοποίησης από την επίτευξη καθενός από τους δύο αυτούς στόχους: οι μαθητές
δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι έμαθαν περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο
βλέπουν οι άλλοι εμάς (8/12) απ’ ό, τι εμείς τους άλλους (4/12).
Τα δεδομένα αυτά μπορούν βέβαια εύκολα να εξηγηθούν. Το βασικό πρόβλημα κατά
την υλοποίηση του προγράμματος, όπως άλλωστε το δήλωσαν σε σχετική ερώτηση του
ερωτηματολογίου, ήταν η έλλειψη ικανοποιητικής συνεργασίας μεταξύ των σχολείων. Σε
πολλές περιπτώσεις υπήρχαν σχολεία που δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις
τους. Έτσι, ενώ οι μαθητές του ελληνικού σχολείου συνέλεξαν απαντήσεις για τον τρόπο με
τον οποίο βλέπουν οι άλλοι λαοί τους Έλληνες, δεν είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε
πολλά αντίστοιχα ερωτηματολόγια άλλων σχολείων ή δεν τους παρουσιάστηκαν σε
ικανοποιητικό βαθμό τα αποτελέσματα αυτών των ερωτηματολογίων. Ωστόσο ως ιδιαίτερα
θετικό αποτιμάται το γεγονός ότι προβληματίστηκαν για την εικόνα που έχουν οι άλλοι
μεσογειακοί λαοί για εμάς, αλλά και για τα στερεότυπα που σχηματίζουμε εμείς οι ίδιοι για
τους άλλους. Επιπλέον η υλοποίηση της μικροέρευνας ήταν κάτι που τους κινητοποίησε
ιδιαίτερα, αν και δεν έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον για την επικοινωνία με τους μαθητές των
άλλων σχολείων. Σε αυτό οπωσδήποτε πρέπει να έπαιξε ρόλο ο σχετικά μεγάλος αριθμός
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(για τα δεδομένα υλοποίησης ενός προγράμματος eΤwinning) συμμετεχόντων σχολείων,
κάτι που εκφράστηκε και από τους ίδιους τους μαθητές ως ένσταση στον διδάσκοντα. Είναι
βέβαιον ότι η συμμετοχή λιγότερων σχολείων στο πρόγραμμα θα το καθιστούσε
περισσότερο λειτουργικό και πιο προσιτό στους μαθητές.

Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν τον τρόπο με τον
σκέφτονται οι ίδιοι για άλλους λαούς και παράλληλα να έρθουν σε επαφή με στερεότυπα
που σχηματίζουν οι λαοί ο ένας για τον άλλο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργασίας
μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων που προσφέρει το etwinning. Παράλληλα συνειδητοποιούν
τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που ενώνουν τους μεσογειακούς λαούς και αποτελούν τη
βάση πάνω στην οποία μπορούν να συνεργαστούν. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να
εμπλουτισθεί με την καταγραφή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής στο European School Radio,
όπου οι μαθητές θα παρουσιάζουν τις θέσεις τους και τη στάση που διαμόρφωσαν απέναντι
στο θέμα των στερεοτύπων ή τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των μεσογειακών λαών
κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
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Περίληψη
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα υλοποιηθέν πολιτιστικό πρόγραμμα, στόχος του οποίου ήταν η
ανακάλυψη της ταυτότητας μιας πόλης. Δεδομένου ότι αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα μια πόλης
αποτελεί μια έννοια πολυσύνθετη που περιλαμβάνει στοιχεία τόσο γεωγραφικά, όσο και κοινωνικά και
πολιτισμικά, η προσέγγισή της δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε τρόπους που θα στοχεύουν στην
ολιστική κατανόηση της φυσιογνωμίας μιας πόλης. Χρήσιμο εργαλείο για μια τέτοια προσέγγιση
αποτελούν οι θεωρίες μάθησης εκτός αίθουσας (outdoor learning) και οι θεωρίες της μάθησης διαμέσου
κινητών πλαισίων (contexts) με τη χρήση κινητών συσκευών (mobile learning). Στο πρόγραμμα αυτό
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets κατά την
υλοποίηση πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού προγράμματος με στόχο την γνωριμία με τον φυσικό και
κοινωνικοπολιτισμικό χώρο μιας πόλης και τις αλλαγές που αυτός υπέστη στο πέρασμα του χρόνου.
Λέξεις κλειδιά: πολιτιστικά/περιβαλλοντικά προγράμματα, κινητά τηλέφωνα, tablets, mobile learning

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή της διεύρυνσης των μέσων με τα οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει
τη γνώση, αλλά και να την αξιολογήσει ή αποτιμήσει, η εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να
θεωρείται ως μια χρονικά και χωρικά οριοθετημένη διαδικασία, περιορισμένη στα σχολεία
και αποτιμώμενη με τα έτη συμμετοχής (Coombs & Ahmed, 1974). Στο πλαίσιο αυτό
ιδιαίτερο ρόλο καλείται να παίξει η άτυπη και μη τυπική μορφή εκπαίδευσης η οποία
αναφέρεται στη διά βίου οργανωμένη και συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία, που
υλοποιείται εκτός του πλαισίου του τυπικού συστήματος και από την οποία το άτομο
αποκτά και συσσωρεύει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αντιλήψεις από τις καθημερινές
εμπειρίες, το παιχνίδι, τα ταξίδια, την ανάγνωση εφημερίδων και βιβλίων ή από τα
ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο (Coombs & Ahmed, 1974). Στο πλαίσιο αυτό άρχισε
και στην Ελλάδα να ενθαρρύνεται η υλοποίηση καινοτόμων διεπιστημονικών πολιτιστικών
ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η καινοτομία στηρίζεται στην εφαρμογή νέων
διδακτικών προσεγγίσεων και τη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991), τα
προγράμματα αυτά στοχεύουν στην προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης,
αλλά και την ανάπτυξη σε βάθος νέων θεμελιωδών δεξιοτήτων που δεν συνδέονται με
κανένα ξεχωριστό αντικείμενο, όπως οι κοινωνικές δεξιότητες μάθησης και επίλυσης
προβλημάτων της καθημερινής ζωής (C.I.D.R.E.E., 1999). Έτσι στηρίζονται στην αρχή της
παιδοκεντρικότητας, της αυτενεργούς μάθησης, της συνδιερεύνησης, της παροχής
πληροφοριών και της ολιστικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2003). Γενικότερα τέτοιου
είδους προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
περιορίζουν την ομοιογένεια και το
συγκεντρωτικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης και διευρύνουν την αυτονομία και
την αποκέντρωση της σχολικής μονάδας (Σολομών, 1999). Ειδικότερα βάσει του νόμου
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2817/2000 τα πολιτιστικά προγράμματα έχουν ως στόχο την ανάδειξη και προώθηση των
στοιχείων του πολιτισμού μας, την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών και τη
σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες, ενώ με τα Περιβαλλοντικά προγράμματα επιδιώκεται η
απόκτηση γνώσεων που αφορούν στο περιβάλλον, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και
συμπεριφορών των μαθητών για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του
περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γι’ αυτό και αρκετοί σύγχρονοι
ερευνητές επισημαίνουν την αναγκαιότητα της συμμετοχής των μαθητών σε τέτοια
προγράμματα (Μπαγάκης, 2000). Μια θεματική λοιπόν που στο παραπάνω πλαίσιο θα
μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός τέτοιου προγράμματος είναι αυτή της μελέτης
ενός αστικού κέντρου.

Θεωρητικό πλαίσιο
Το πολιτιστικό πρόγραμμα στηρίχθηκε κυρίως σε τρεις παιδαγωγικές θεωρίες: α) της
ανακαλυπτικής μάθηση: η απόκτηση της νέας γνώσης προήλθε από την διερεύνηση της
ιστορίας, της δομής και της αρχιτεκτονικής μιας πόλης και της ζωής των σύγχρονων
κατοίκων σε αυτήν μέσω της υλοποίησης μικροέρευνας και την ανταλλαγή γνώσεων και
συναισθημάτων μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν σ΄ αυτό, β) των κοινωνικοπολιτισμικών
θεωριών μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του
ατόμου με άλλα άτομα, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση κοινών
δραστηριοτήτων (Vygotsky 1978), γ) των θεωριών της εκτός αίθουσας μάθησης (outdoor
learning) και της «μάθησης διαμέσου κινητών πλαισίων (contexts) με τη χρήση κινητών
συσκευών» (mobile learning). Οι θεωρίες αυτές ξεκινούν από το δεδομένο ότι ο
εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση: μαθαίνουμε καθώς μεταφέρουμε γνώσεις που
αποκτήθηκαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο σε κάποιον άλλο, όπου τις εφαρμόζουμε (Vavoula
& Sharples, 2002). Δεδομένου λοιπόν ότι στην καθημερινότητά μας καλούμαστε να
επιλύσουμε προβλήματα αξιοποιώντας γνώσεις που συνηθέστερα αποκτούμε εκτός σχολικής
αίθουσας ή του χώρου εργασίας μας (Vavoula, 2005), ως mobile learning μπορούμε να
ορίσουμε τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης μέσα από τη «συζήτηση» μεταξύ ατόμων και
ατομικών διαδραστικών τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας (Sharples et al., 2006), όπως οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets. Πιο απλά, μαθαίνουμε παντού
και πάντα, εν κινήσει και σε διαφορετικά πλαίσια. Μία ακόμη θεωρία μάθησης που
χρησιμοποιήσαμε στην πορεία του προγράμματος είναι αυτή της μάθησης που βασίζεται
στην τοποθεσία (location based learning). Σύμφωνα με αυτή «Η βασισμένη στον τόπο
εκπαίδευση αποτελεί μια πορεία η οποία χρησιμοποιεί την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον της ως
σημείο εκκίνησης για τη διδασκαλία εννοιών σε γνωστικά αντικείμενα όπως η γλώσσα, η τέχνη, τα
μαθηματικά, οι κοινωνικές επιστήμες, οι φυσικές επιστήμες και άλλα αντικείμενα του προγράμματος.
Αυτή η προσέγγιση στην εκπαίδευση δίνει έμφαση στην εμπειρία από πρώτο χέρι, σε εμπειρίες από τον
πραγματικό κόσμο, αυξάνει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών, βοηθάει τους μαθητές να
αναπτύξουν στενότερους δεσμούς με την κοινότητά τους, προάγει την εκτίμηση των μαθητών για το
φυσικό κόσμο, και δημιουργεί ευκαιρίες για μέγιστη συμμετοχικότητα ώστε ο μαθητής να δρα ως
ενεργός συνεισφέρων πολίτης» (Sobel, 2004). Δεδομένης της σύνδεσης του πολιτιστικού
προγράμματος με τις παραπάνω θεωρίες και ιδιαίτερα τις κοινωνικοπολιτισμικές η μέθοδος
δεν μπορούσε να είναι άλλη από την ομαδοσυνεργατική (Sharan 1990).

910

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Γενικά στοιχεία του προγράμματος
Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη του Χθες, του Σήμερα και
του Αύριο» και συμμετείχαν σε αυτό 26 μαθητές από την Α και Β Λυκείου. Για την
υλοποίηση του προγράμματος έγινε χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.: προγράμματα κατασκευής
βίντεο (Animoto) και παρουσιάσεων (Power Point), καθώς και η διαδικτυακή εφαρμογή
Padlet, που δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζουν τις ιδέες τους μέσα σε ένα
ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
παρουσιάσει ο κάθε μαθητής τον εαυτό του, για να θέσουν οι μαθητές ερωτήσεις, να
καταθέσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν ή να εκφράσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε ιστολόγιο (http://stisgeitoniesthessalonikis.blogspot.gr/) με
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό (μέσω κοινού λογαριασμού) του συνόλου των μαθητών και
των εκπαιδευτικών, όπου αναρτήθηκαν το υλικό που συγκεντρώθηκε από κάθε περιήγηση
από τις ομάδες των μαθητών, φωτογραφίες (διαγωνισμός φωτογραφίας), βίντεο, ιστορικά
στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με το συνολικό περιβάλλον περιήγησης (αστικό και
κοινωνικό), τα φύλλα εργασίας και αναλυτική περιγραφή των διαδρομών
(http://stisgeitoniesthessalonikis.blogspot.gr/p/blog-page_4.html) και τέλος, οι εντυπώσεις
και τα συναισθήματα των μαθητών. Τέλος, οι μαθητές έμαθαν να αξιοποιούν ψηφιακά
εργαλεία για την υλοποίηση μικροερευνών, όπως οι ηλεκτρονικές φόρμες κατασκευής
ερωτηματολογίου και επεξεργασίας δεδομένων από αυτές.
Κύριο χαρακτηριστικό της πόλης είναι η γεωγραφική της διάσταση, αλλά ταυτόχρονα
είναι και χώρος κοινωνικός, χώρος στον οποίο ζουν άνθρωποι που αναπτύσσουν σχέσεις
μεταξύ τους που καθορίζουν και τη φυσιογνωμία της πόλης, αλλά και χώρος ιστορικός και
πολιτισμικός (Djokovic, 2011). Σύμφωνα με τον Ramoneda (2003) η έννοια της πόλης
εμπεριέχει χαρακτηριστικά, όπως η αλλαγή, η ποικιλία/διαφορετικότητα, η αναγκαιότητα,
η ελευθερία, η συνθετότητα, η αντιπροσωπευτικότητα, η πολιτισμική νοηματοδότηση και η
μεταβλητότητα (Ramoneda, 2003). Δεδομένης λοιπόν της πολυσυνθετότητας του
φαινομένου της πόλης ποικίλοι πρέπει να είναι και οι τρόποι προσέγγισής του. Η
κατανόηση του αστικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεών
μας: πόλη δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε, αλλά και ό,τι οσφραινόμαστε, ακούμε, αγγίζουμε,
γευόμαστε μέσα στον χώρο της. Έτσι, για να «διαβάσουμε» μια πόλη οφείλουμε να
εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και στο έμψυχο δυναμικό της: ποιοι άνθρωποι την
κατοικούν ή την κατοικούσαν, ποιες είναι οι εθνικότητές τους, τα επαγγέλματά τους, οι
χώροι όπου διασκεδάζουν ή εργάζονται, το μορφωτικό τους επίπεδο, οι νοοτροπίες και οι
αντιλήψεις τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουμε τα διαφορετικά πολιτιστικά
στρώματα που μπορούν να ανιχνευθούν στην πόλη στο πέρας του χρόνου και το πώς αυτά
διαμόρφωσαν ή εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ταυτότητα (ή καλύτερα: τις
ταυτότητες εν προκειμένω) της πόλης. Με τον τρόπο αυτό και με την παράλληλη μελέτη των
αλλαγών στην αρχιτεκτονική των οικοδομημάτων της πόλης μπορεί κανείς να σχηματίσει
μια εικόνα για την εξέλιξη της φυσιογνωμίας της πόλης και να προβληματιστεί για τα αίτια
που την προκάλεσαν.

Στόχοι Προγράμματος
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν
μέσω της ενεργητικής, ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης την ιστορία της πόλης
όλων των εποχών της (αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης και σύγχρονης), μέρος της οποίας
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είναι και οι ίδιοι και να γνωρίσουν σημαντικά και λιγότερο γνωστά μνημεία/σημεία
ιστορικού ενδιαφέροντος και τους διάφορους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς των οικοδομημάτων
της πόλης τους, που αναδεικνύουν τις διαφορετικές όψεις της πόλης και συνδέονται με
σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα συνδέθηκε με τους
στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Ιστορίας της Β Λυκείου και των
Θρησκευτικών (ιδίως της Α Λυκείου), που μεταξύ άλλων προωθούν την επαφή των μαθητών
με τα κάθε είδους μνημεία πολιτισμού του τόπου τους ως πηγές γνώσης των (πολιτικών ή
εκκλησιαστικών) ιστορικών γεγονότων. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην ανακάλυψη και
διερεύνηση της σύγχρονης φυσιογνωμίας της πόλης, η οποία αντιμετωπίζεται ως «ζωντανός
οργανισμός» που μπορεί να προσεγγισθεί με όλες τις αισθήσεις μας (γεύση, αφή, ακοή,
όσφρηση). Επιδιώχθηκε επίσης να αντιληφθούν οι μαθητές πώς η δομή και οι λειτουργίες
της πόλης συνδέονται με την ποιότητα ζωής της και να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τα
προβλήματα και τις δομές τόσο στο αστικό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον και να
διατυπώσουν προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων ή βελτίωσης των δομών. Ένας ακόμη
στόχος ήταν να παρατηρήσουν τη διαμόρφωση του κοινωνικού τοπίου της πόλης, όπως
αυτό διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των αλλαγών στην
πληθυσμιακή σύσταση (εισροές και εκροές μεταναστών και προσφύγων για αναζήτηση μιας
καλύτερης ζωής). Σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες ο βασικός στόχος ήταν να γνωρίσουν οι
μαθητές τρόπους με τους οποίους μπορούν να παρουσιάζουν την πόλη τους δημιουργικά με
τη βοήθεια μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας, π.χ μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή
tablets (mobile learning). Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα αυτό είχαν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των web.2 εργαλείων, προκειμένου να αναπτύξουν
κοινωνικές δεξιότητες, να επικοινωνήσουν με άλλους, να ανταλλάξουν απόψεις και να
διαμορφώσουν υπό την επίδραση άλλων τη δική τους άποψη. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε να
γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα
ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων ή οπτικοακουστικού υλικού
και τέλος, να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για την υλοποίηση μικροερευνών
(google forms).

Προσέγγιση των διαδρομών μέσω των διαφορετικών ρόλων των μαθητών
Μετά την πρώτη συνάντηση κατά την οποία οι μαθητές σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς «χάραξαν» τις παραπάνω διαδρομές, οι καθηγητές συνέλεξαν από το
διαδίκτυο τις παραπάνω γενικές πληροφορίες. Οι μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα
τους επέλεξαν μια από τις επτά διαδρομές για να λειτουργήσουν ως ξεναγοί αυτής.
Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εναλλαγή των ρόλων σε κάθε περιήγηση και η αλλαγή στη
σύσταση των ομάδων. Οι ρόλοι τους οποίους καλούνταν να παίξουν οι μαθητές ήταν του: α)
ξεναγού, β) φωτογράφου, γ) δημοσιογράφου -ερευνητή και δ) δημοσιογράφου - διαχειριστή
ιστολογίου. Ο ερευνητής δημοσιογράφος ανέλαβε με αφορμή τα παραπάνω κείμενα να βρει
πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή, με στόχο να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των
συμμαθητών του. Τα στοιχεία θα έπρεπε να συνδέονται με την καθημερινή ζωή στην
εκάστοτε χρονική περίοδο, με τη μεταφορά ιστοριών από λογοτεχνικά κείμενα, αστικούς
μύθους κ.τ.λ.. Στη συνέχεια ο ξεναγός επέλεξε ποιες από το σύνολο των πληροφοριών θα
χρησιμοποιήσει και τον τρόπο παρουσίασης τους. Προκειμένου οι μαθητές να προσεγγίσουν
την κάθε περιοχή βιωματικά προτάθηκε στους μαθητές να πάρουν μίνι συνεντεύξεις από
κατοίκους, εμπόρους της περιοχής καθώς και τουρίστες που την επισκέπτονται
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ανακαλύπτοντας τις γνώσεις που έχουν οι κάτοικοι για την περιοχή στην οποία ζουν, τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σ΄ αυτήν και τους λόγους που την επισκέπτονται οι ξένοι.
Κατά τις συναντήσεις – περιηγήσεις ο μαθητής φωτογράφος με τη βοήθεια εφαρμογών σε
κινητά τηλέφωνα ή tablets ανέλαβε να δημιουργήσει σύντομα βίντεο των ξεναγήσεων με
φωτογραφίες τις οποίες είχε συλλέξει κάνοντας χρήση του προγράμματος animoto. Οι
φωτογραφίες συνελέγησαν από τις κινητές συσκευές των παιδιών μέσω κατάλληλου κοινού
χώρου αποθήκευσης (google drive) με διττό στόχο: τον διαγωνισμό φωτογραφίας για κάθε
περιήγηση και τη δημιουργία του εν λόγω βίντεο. Το Animoto (http://animoto.com/) είναι
μία διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία μπορεί ο κάθε χρήστης να δημιουργήσει videos
(ταινίες μικρού μήκους) επιλέγοντας εικόνες και μουσική. Ο τέταρτος της ομάδας, ο
δημοσιογράφος - διαχειριστής του ιστολογίου, ανέλαβε τη δημοσίευση του συνόλου του
υλικού σε ιστολόγιο που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος.

Αξιολόγηση του Προγράμματος
Από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος
εφαρμόστηκαν και τα τρία είδη αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική), σε μη
τυπικό, κυρίως, πλαίσιο. Η συγκέντρωση του υλικού στο ιστολόγιο του προγράμματος
διευκόλυνε την αξιολόγησή του. Τα βίντεο που οι μαθητές δημιούργησαν, οι φωτογραφίες
τους που τέθηκαν σε διαγωνισμό (όπου ψήφιζαν οι μαθητές του προγράμματος), τα κείμενα
(λογοτεχνικά, ποιήματα, ξεναγήσεις, κά) που έγραψαν και ανήρτησαν στο padlet
αποτελούσαν υλικό το οποίο μπορούσε να αξιολογηθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες
στο κλείσιμο του προγράμματος μετά από μια συνολική παρουσίασή του μέσω
ερωτηματολογίου (google forms). Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογώντας το σύνολο της
προσπάθειάς μας συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας
από το ένα μέχρι το τέσσερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως πάνω από το 67% των μαθητών
αισθάνθηκαν ότι τόσο ο ρόλος τους ως «ξεναγός» ή ως «ξεναγούμενος» στην πόλη τους
βοήθησε πολύ στο να γνωρίσουν την ιστορία της. Το 91% των μαθητών συμφωνούν πολύ ή
πάρα πολύ με τη δήλωση πως κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων είχαν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν διαφορετικές όψεις της πόλης τους που μέχρι τώρα δεν είχαν παρατηρήσει ή
γνωρίσει. Πιο συγκεκριμένα, όσοι επέλεξαν τον ρόλο του ξεναγού ως καταλληλότερο για
την σύνδεση με τα ιστορικά μνημεία συμφωνούν πάρα πολύ με τη δήλωση ότι ανακάλυψαν
διαφορετικές όψεις τις πόλεις ποσοστό που εμφανίζεται μειωμένο σε όσους προτίμησαν τον
ρόλο του ξεναγούμενου. Το 46% του συνόλου των μαθητών δήλωσαν πως ενεργοποιήθηκε
περισσότερο η ακοή τους κατά την επίσκεψη τους σε ένα σχετικά άγνωστο σημείο της πόλης,
ενώ 27% δήλωσαν αντίστοιχα την αφή και 24% την όσφρηση ως βασικό αισθητήρα. Μόλις
το 13% επισήμανε πως κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων είδαν κτίρια τα οποία δεν είχατε
προσέξει προηγουμένως ενώ το 60% των μαθητών ένοιωσε την ανάγκη (πολύ ή πάρα πολύ)
της υποβολής προτάσεων στο Δήμο για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίσανε στις
διαδρομές μέσα στο αστικό κέντρο. Εντόπισαν προβλήματα κυρίως σε σχέση με την
καθαριότητα και το κυκλοφοριακό στο αστικό κέντρο καθώς και την παρουσία αστέγων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως 30% από τους μαθητές πρότειναν ως τρόπο επίλυσης των
προβλημάτων καθαριότητας εθελοντικές δράσεις των πολιτών και την ενεργοποίηση των
μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων. Για την επίλυση του θέματος των αστέγων πρότειναν
τη δημιουργία κοινωνικών δομών για την στέγαση, σίτιση και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη τους. Ανάμεσα στους τρόπους χρήσης των κινητών συσκευών τα παιδιά τονίζουν
τη λήψη και μοίρασμα μέσω διαδικτύου των φωτογραφιών και βίντεο, τη δυνατότητα
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αξιοποίησης οπτικοακουστικών μέσων που καθιστά την όλη διαδικασία διαδραστική, την
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που βοηθάνε στην ανακαλυπτική μάθηση και
την άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο άρα και σε μεγαλύτερη ποικιλία πληροφοριών. Τέλος,
αναφορικά με την περιγραφή των περιηγήσεων, παρουσίαση των συνεντεύξεων,
αποτύπωση των φωτογραφιών σε ένα κοινό ιστότοπο οι γνώμες των μαθητών είναι
μοιρασμένες πιθανόν λόγω του φόρτου εργασίας που αυτό είχε για τους ίδιους ωστόσο και
σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά αφού το 50% κρίνουν πολύ ή
πάρα πολύ θετική την ύπαρξη του ιστοτόπου.

Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμοζόμενο στο πλαίσιο Πολιτιστικών ή Περιβαλλοντικών
Προγραμμάτων δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο
βιωματικά την ιστορία αλλά και τη σύγχρονη καθημερινότητα της πόλης τους. Αυτό το
οποίο κυρίως κατανοούν οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα αυτό είναι η συνθετότητα της
έννοιας του αστικού τοπίου και οι τρόποι προσέγγισής του. Βασικό πλεονέκτημά του
αποτελεί το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή γίνεται μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ που
είναι αρκετά οικεία στους μαθητές (εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα και tablets, ιστολόγια)
και τα οποία μαθαίνουν πλέον να χρησιμοποιούν όχι μόνο ως μέσα ψυχαγωγίας, αλλά και
ως μέσα διαχείρισης ή προβολής της αποκομιζόμενης γνώσης. Ο τρόπος με τον οποίο
διοργανώθηκαν οι περίπατοι αυτοί στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί όχι μόνο για την υλοποίηση συναφών θεματικά πολιτιστικών ή
περιβαλλοντικών προγραμμάτων για άλλες πόλεις, αλλά και για τον εμπλουτισμό του
μαθήματος της Ιστορίας με αντίστοιχες βιωματικές δράσεις γνωριμίας με πολιτιστικά
μνημεία ή/και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιωματικών δράσεων στα Γυμνάσια.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται μια δραστηριότητα (εδώ ταυτόσημη με την έννοια του problem
solving και ορατά τα στάδια κατά Polya), η οποία μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας
των μαθηματικών σε τμήματα της Β' τάξης Λυκείου με τη συμβολή ενός δυναμικού μαθηματικού
λογισμικού, όπως του Geogebra 3D. H δραστηριότητα εστιάζεται στην επίλυση μαθηματικών
προβλημάτων με διαδικασίες επαγωγικής συλλογιστικής (διαδικασίες άλλωστε, που αποτελούν και τους
στόχους αυτής της εργασίας): αντιμετωπίζονται δηλαδή πρώτα κάποιες ειδικές περιπτώσεις και έπειτα
αναζητούνται επεκτάσεις και γενικεύσεις του προβλήματος. Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές
οδηγούνται στη χρήση του Πυθαγορείου θεωρήματος για τον υπολογισμό της συντομότερης διαδρομής.
Το Geogebra διευκολύνει την οπτικοποίηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών και βοηθά
στην γραφική διερεύνηση των προβλημάτων. Οι μαθητές αναλύουν, αλλά και τροποποιούν την σκέψη
τους έως ότου συνάγουν ένα κατάλληλο συμπέρασμα. Η χρήση διερευνητικών μεθόδων στην επίλυση
προβληματικών καταστάσεων και η ενεργής συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες κάνοντας χρήση του
υπολογιστή, στοχεύει σε βελτίωση της στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά και στη βελτίωση
βαθμιαία της γόνιμη μαθηματικής παρατηρητικότητας και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Σκοπός
και ελπίδα είναι, να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά.
Λέξεις κλειδιά: Μύγα, problem solving, Geogebra

Εισαγωγή
Το έγγραφο Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης και της τρισδιάστατης γεωμετρικής
αντίληψης των μαθητών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο πολλών αναλυτικών
προγραμμάτων των μαθηματικών και συνδέεται με πληθώρα καταστάσεων της καθημερινής
ζωής (Jones & Mooney 2003). Σύμφωνα με απόψεις πολλών καθηγητών μαθηματικών αλλά
και πολλών ερευνητών, όπως για παράδειγμα του Schoenfeld (
), η λύση προβλημάτων
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των αποτελεσματικών αναλυτικών προγραμμάτων. Η
οπτικοποιηση των εννοιών του χώρου, η ανάπτυξη και ο χειρισμός νοητικών
αναπαραστάσεων που σχετίζονται με δυσδιάστατα και τρισδιάστατα αντικείμενα αποτελεί
σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης (NCTM 2000). Πολλοί
άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο να χειριστούν ένα τρισδιάστατο
αντικείμενο οπτικά, αν και θεωρούν την αντίστοιχη διαδικασία με δισδιάστατα αντικείμενα
φυσική ενέργεια.
Ο προσανατολισμός στην καθημερινή µας ζωή, σηµαίνει με απλά λόγια, ότι
αντιλαμβανόμαστε τη θέση αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο, για παράδειγμα σ' ένα
δωμάτιο, αλλά και σε ευρύτερους χώρους.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 915-920, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Θεωρητικό πλαίσιο
Διδακτική των Μαθηματικών αναφέρεται κυρίως στη χρήση των νέων υπολογιστικών
εργαλείων και των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαδικασία ένταξής τους,
προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και με την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Παρέχεται η δυνατότητα ενός διαφορετικού
τρόπου οργάνωσης και σχεδίασης της μαθησιακής διαδικασίας, με στόχο την ενεργητική
εμπλοκή των μαθητών σε προβληματικές καταστάσεις που έχουν προσωπικό νόημα γι’
αυτούς. Ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η χρήση της τεχνολογίας, παρέχει
πολλά ερεθίσματα και ευκαιρίες εμπλοκής στα Μαθηματικά. Οι μαθητές αυτενεργούν,
πειραματίζονται, εκφράζονται ελεύθερα, κάνουν εικασίες και επανεξετάζουν αρχικές τους
σκέψεις και στρατηγικές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία και η ανάπτυξη
προσωπικών νοημάτων από τους μαθητές μέσα από τις υποθέσεις, εικασίες, αποδείξεις,
ανασκευές, αντιπαραδείγματα, συνεχείς τροποποιήσεις και ελέγχους (Κυνηγός, 2006). Κατά
τον Papert (
), το ζητούμενο στην διδακτική των μαθηματικών είναι ο μαθητής να
«κάνει μαθηματικά» ο ίδιος.
Η “διατύπωση προβλήματος”, όσο και η επίλυση του συνιστούν σημαντικά πεδία μελέτης
της μαθηματικής εκπαίδευσης, με την έννοια της δημιουργίας νέων προβλημάτων (problem
posing), όσο και στον επανασχηματισμο δοθέντος προβλήματος (Silver
). Σημαντικοί
ερευνητές στο χώρο των μαθηματικών και της μαθηματικής εκπαίδευσης, όπως οι Polya
(1954), Freudenthal ( 73), έχουν αποδείξει ότι η διατύπωση προβλήματος είναι ένα
σημαντικό μέρος των μαθηματικών εμπειριών των μαθητών.
Η παρούσα εμπειρική δραστηριότητα και μελέτη εστιάζει στην εμπλοκή μαθητών
Λυκείου σε δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες με ψηφιακά εργαλεία τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων και σε δραστηριότητες προγραμματιστικών κατασκευών, στις οποίες
καλούνται να προσομοιώσουν αντικείμενα της καθημερινής ζωής στο τρισδιάστατο
περιβάλλον του εργαλείου αυτού διερευνώντας έτσι, τη μαθηματική δομή των υπό
κατασκευή τρισδιάστατων γεωμετρικών αντικειμένων.
Ο εμπλουτισμός της αναπαράστασης, η ανατροφοδότηση και οι λειτουργικότητες ενός
σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου δε μειώνουν τη σημασία του φορμαλισμού στη μαθηματική
έκφραση (Kynigos et al,
7), αντίθετα η χρήση νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή
διαδικασία μπορεί να ενδυναμώσει ταυτόχρονα και τα δύο είδη μαθηματικών
αναπαραστάσεων και να κάνει εφικτή την εστίαση στην κατασκευή παιδαγωγικών
περιβαλλόντων μάθησης με στόχο την κατασκευή μαθηματικών νοημάτων (Κυνηγός, 2006).
Ο σχεδιασμός νέων υπολογιστικών εργαλείων που αφορούν τη γεωμετρία του
τρισδιάστατου χώρου βοήθησε σημαντικά ερευνητές ώστε να άρουν πολλά υπάρχοντα
εμπόδια αναπαράστασης, διαθέτοντας παράλληλα νέα μέσα και λειτουργικότητες στους
μαθητές που αφορούν:

τη δυνατότητα
πλοήγησης και κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων στον
τρισδιάστατο χώρο

την πολλαπλή –συμβολική και γραφική αναπαράσταση των μαθηματικών εννοιών

τον άμεσο χειρισμό μαθηματικών αναπαραστάσεων

το σχεδιασμό περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης όπου ευνοείται η ανάπτυξη
εικασιών, υποθέσεων και αφαιρετικής ικανότητας των παιδιών

τη σημασία της συνεργατικής μάθησης και της επικοινωνίας στη διδασκαλία των
μαθηματικών.
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Παρουσίαση εργασίας
Στους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να δουλέψουν σε ομάδες, δίνονται τμηματικά δύο
εισαγωγικά προβλήματα στα οποία ο διδάσκων κάνει χρήση των ΤΠΕ για παρουσίασή τους
και την ανάπτυξη σχετικού σεναρίου και μαζί φύλλων εργασίας.
Το πρώτο πρόβλημα αφορά την εύρεση της μικρότερης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων
(ευθεία γραμμή) αλλά και της συμμετρίας για την εύρεση αυτής (καθοριστικός παράγοντας
και στρατηγική στο problem solving). Εμφανίζεται ως εφαρμογή η της παραγράφου 3. 2
του σχολικού βιβλίου Ευκλείδειας Γεωμετρίας (Αργυρόπουλου κ.α., 200 ) και ως
διαδραστική εφαρμογή πάλι στο βιβλίο από τους Στέλιο Παπανδρέου και Μιχάλη Τζούμα
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLA101/574/3720,16299/
όπως ανακτήθηκε στις 0/08/20
και ώρα 0 : 0 μ.μ.).
Το πρόβλημα είναι: Δοθέντος μιας ευθείας και δυο σημείων εκτός αυτής και προς το ίδιο
μέρος της, να βρεθεί σημείο της ευθείας ώστε το άθροισμα των αποστάσεων του από τα δυο
σημεία να είναι ελάχιστο. (σχήμα )

Σχήμα 1. Αρχικό πρόβλημα
Το δεύτερο πρόβλημα, που προσεγγίζει καλύτερα και την εκδοχή του τελικού
προβλήματος αφορά την εύρεση της ελάχιστης διαδρομής μιας χελωνίτσας, μεταξύ δύο
σημείων σε “απέναντι” κορυφές ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και σε διαφορετικές βάσεις,
κινούμενοι όμως πάνω στο επίπεδο του παραλληλεπιπέδου. Το συγκεκριμένο πρόβλημα
υπάρχει στο διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο της Β΄ γυμνασίου στο κεφάλαιο , παράγραφος
της γεωμετρίας και δίνεται ως διαδραστική εφαρμογή από τους Φουναριωτάκη Αθανάσιο
και Καλαϊτζίδου Ελένης (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB105/386/2552,9996/ όπως
ανακτήθηκε στις 0/08/20 και ώρα 05:50 μ.μ.).
Στην παρούσα εργασία δίνεται ως ένα ενδιάμεσο πρόβλημα εργασίας, που θα βοηθήσει
τους μαθητές να συνδέσουν το πυθαγόρειο θεώρημα με το τρίτο πρόβλημα, να αντιληφθούν
την έννοια της κίνησης πάνω στο παραλληλεπίπεδο, της οπτικής ενός προβλήματος τριών
διαστάσεων σε δυο διαστάσεις (ανάπτυγμα παραλληλεπιπέδου), με την εύρεση της
αντίστοιχης ευθείας καθώς και των αναπτυγμάτων ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (σχήμα
2).

Σχήμα 2. Ενδιάμεσο πρόβλημα
Το τελικό πρόβλημα που ουσιαστικά είναι και αντικείμενο της παρούσας εργασίας,
αφορά την μελέτη εύρεσης της ελάχιστης διαδρομής μιας μύγας από μια αράχνη που
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βρίσκονται πάνω σε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, διαστάσεων 30, 2, 2 και σε αντικριστές
έδρες ( η αράχνη μέτρο κάτω από την επάνω ακμή της έδρας και η μύγα αντίστοιχα
μέτρο πάνω από την κάτω ακμή της αντικριστής έδρας, επί των μεσοκαθέτων, σχήμα 3).
Είναι ένα γνωστό πρόβλημα που δίνεται στο βιβλίο του Eli Maor, The Pythogorean
Theorem-A .000 Year History (κυκλοφορεί και σε μετάφραση στα ελληνικά, από τις
εκδόσεις Κάτοπτρο).

Σχήμα 3. Τελικό πρόβλημα
Το συγκεκριμένο πρόβλημα περιλαμβάνει και ο διάσημος συγγραφέας μαθηματικών
προβλημάτων Martin Gardner στο βιβλίο του: “The second Scientific book of mathematical
puzzles and diversion” ( 6 ), στο οποίο περιγράφει και την ιστορία του προβλήματος.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι πρωτοεμφανίστηκε σε μια εφημερίδα το 03, χωρίς όμως να
του δοθεί ιδιαίτερη σημασία, μέχρι να εμφανιστεί ξανά δύο χρόνια αργότερα στην London
Daily Mail. Για την διερεύνηση του προβλήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
λογισμικά Geogebra (3D), MaLT (τρισδιάστατος χελωνόκοσμος), Cabri3D αλλά και του
Google SketchUp.
Χρησιμοποιήθηκε από εμάς το Geogebra 3D. Στους μαθητές, δίνονται αρχεία geogebra
3D για την διερεύνηση του προβλήματος, των οποίων παρουσιάζονται εδώ κάποιες εικόνες
από τα διάφορα στάδια διερεύνησης και στα πλαίσια της αντίστοιχης παρουσίασης της
εργασίας θα γίνει παρουσίαση με όλα τα χαρακτηριστικά τους.
Το φύλλο εργασίας που προτείνουμε να δοθεί στους μαθητές, περιλαμβάνει τα εξής
βήματα:
( ο) Δίνεται το αρχικό σχήμα του geogebra 3D, με το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, αλλά
χωρίς να έχει τοποθετηθεί, η μύγα και η αράχνη. Ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν
για να κατανοήσουν το πρόβλημα, (πρώτο βήμα σύμφωνα με τον Polya), πριν
προσπαθήσουν να το επεξεργαστούν. Για αυτόν επιπλέον τον λόγο θα κληθούν να
τοποθετήσουν στις θέσεις που νομίζουν, την αράχνη και την μύγα.
(Εδώ έχουμε αναπαράσταση του προβλήματος, πιθανόν και εξέταση ειδικών ή ακραίων
περιπτώσεων, απλοποίηση του προβλήματος.)
(2ο) Αφού κατανοήσουν τα δεδομένα του προβλήματος (πρόκειται για ανοικτό
πρόβλημα), να επινοήσουν ένα σχέδιο (δεύτερο βήμα κατά Polya). Μια “καλή” στρατηγική
είναι οι μαθητές να υποθέσουν (θετική σκέψη) ότι έλυσαν το πρόβλημα. Βρήκαν την
μικρότερη διαδρομή! Γιατί είναι η μικρότερη; Έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό; Έχει
σχέση με άλλες συντομότερες διαδρομές που συνάντησαν στο παρελθόν;
(3ο) Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου ή αν δεν υπάρχει, ζητάμε να αλλάξει η οπτική
γωνία με κατάλληλες ερωτήσεις, όπως με ποιό τρόπο θα είμαστε βέβαιοι ότι η διαδρομή που
σχεδιάσαμε είναι η μικρότερη; Επιδιώκουμε οι μαθητές να οδηγηθούν στην σχεδίαση μιας
ευθείας, πιθανόν όπως στο σχήμα :
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Σχήμα 4. Καλύτερη Διαδρομή= Ευθεία
Οι μαθητές αντιλαμβάνονται, πιθανόν, αυτή ως καλύτερη διαδρομή (άρα εκτελούν
πλέον ένα σχέδιο, τρίτο βήμα κατά Polya), αφού αποτελείται από δυο τμήματα ευθειών
(πιθανή απάντηση) και μάλλον είναι η πλέον προσιτή: γίνεται πάνω στο παραλληλεπίπεδο,
όπως εύκολα φανερώνει το σχήμα. Εξάλλου, ήδη κατά την κατανόηση του προβλήματος οι
μαθητές θα έχουν σχεδιάσει τις μεσοκαθέτους των αντίστοιχων ακμών. Οι επόμενες
ερωτήσεις μας επομένως, πρέπει να στοχεύουν, στην πρόβλεψη των μαθητών της ύπαρξης,
πιθανόν και άλλης ευθείας που να συνδέει τα δυο σημεία, καθώς και το γιατί τα
ευθύγραμμα τμήματα μαζί τα θεωρούν ως βέλτιστη λύση ( νοητής ευθείας). Έτσι με
κατάλληλες ερωτήσεις, όπως: Γιατί θεωρείτε ότι είναι η συντομότερη διαδρομή; Γράψτε την
σκέψη σας......Μπορείτε να τροποποιήσετε το σχήμα ώστε να “φαίνεται” καλύτερα ότι
πρόκειται για ευθεία γραμμή;....Μήπως το αρχικό παραλληλεπίπεδο δεν μπορεί να μας
δώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες;....Μπορείτε να το “απλοποιήσετε” ;....
Σε κάθε περίπτωση μετά από τις αντίστοιχες ερωτήσεις, μπορεί να δοθεί το δεύτερο
αρχείο geogebra που περιλαμβάνει τα δυνατά αναπτύγματα ενός παραλληλεπιπέδου(
σχήμα 5).

Σχήμα 5. Αναπτύγματα Παραλληλεπιπέδου
Ένα τελευταίο πρόβλημα μετά την κατανόηση της πιθανούς ύπαρξης και της ανάγκης
εμφάνισης των αναπτυγμάτων του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πιθανόν, να είναι η
αλλαγή της θέσης της μύγας και της αράχνης και της σχεδίασης της αντίστοιχης ευθείας
αφού το κάθε ανάπτυγμα τις “οδηγεί” σε διαφορετική θέση. Σε αυτή την περίπτωση τους
ζητάμε να μελετήσουν προσεκτικά την θέση που θα βρίσκονται τα δυο έντομα μετά την
ανάπτυξη του παραλληλεπιπέδου. Τέλος τους ζητάμε να βρουν την ελάχιστη απόσταση
φέρνοντας τα αντίστοιχα “γνωστά” ευθύγραμμα τμήματα και εφαρμόζοντας το κατάλληλο
τρόπο (θεώρημα ....). Η διερεύνηση γίνεται δυναμικά μέσα από το περιβάλλον του geogebra
3D και οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παρατηρούν την κίνηση του
παραλληλεπιπέδου και από διαφορετικές γωνίες (σχήμα 6).

Σχήμα 6. Καλύτερη Διαδρομή
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Στο τέλος της εργασίας τους, καλούνται οι μαθητές να κάνουν μια ανασκόπηση και
έλεγχο της διαδικασίας που ακολούθησαν για την λύση του προβλήματος, τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν καθώς και τις προτάσεις που έγιναν ώστε να ξεπεραστούν αυτές οι
δυσκολίες.

Συζήτηση – Συμπεράσματα
Η εμπλοκή των μαθητών σε προβλήματα τρισδιάστατης γεωμετρίας και η χρησιμοποίηση
αντίστοιχα ΤΠΕ, εκτιμούμε, ότι συνεπάγεται μια βελτίωση της ικανότητας των μαθητών,
αντίληψης εννοιών του χώρου. Υπάρχουν ενδείξεις (Γαβρίλης κ.α,
7) ότι η πλοήγηση στο
εικονικό περιβάλλον του λογισμικού εφοδιάζει τους μαθητές με διαισθήσεις, οι οποίες,
μετασχηματίζονται σταδιακά σε δομή του τρισδιάστατου χώρου. Σε αυτή την άποψη
οδηγηθήκαμε και εμείς, μέσα από την εργασία μαθητών μας στο πρόβλημα που
παρουσιάστηκε, καθώς και σε άλλα παρόμοια.
Επίσης, διακρίναμε στοιχεία εξοικείωσης και θετικής στάσης των μαθητών στις
διαδικασίες του problem solving και της διερεύνησης προβλημάτων. Το συγκεκριμένο
πρόβλημα παρουσιάστηκε μέσα σε φύλλα εργασίας που δόθηκαν τα σχολικά έτη 20 και
2015.
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και
εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Εκπαιδευτικό σενάριο
‘’Ο εαυτός μου και η οικογένειά μου’’
Μπαλωμένου Μαρία
mbalomenou@sch.gr
Εκπαιδευτικός

Περίληψη
Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το θέμα του είναι « ο
εαυτός μου και η οικογένειά μου» και επιλέχθηκε μαζί με τα νήπια του τμήματος του νηπιαγωγείου που
εφαρμόστηκε. Είναι ένα θέμα κοντά στα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις των νηπίων είναι σύμφωνο με
το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ από τον οδηγό της νηπιαγωγού. Ως μέθοδο διδασκαλίας έχει επιλεχθεί η
συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Έχει σχεδιαστεί σε 10 διδακτικές παρεμβάσεις
χρησιμοποιώντας λογισμικά (ανοικτού/ κλειστού τύπου) ανάλογα με την ηλικία των παιδιών όπως
Tux Paint, Kidspriration. Έχει συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους ως προς το γνωστικό αντικείμενο,
την χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την μαθησιακή διαδικασία. Έγινε αξιολόγηση του σεναρίου σε
όλες τις φάσεις εξέλιξής του. Τελικά διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για το σενάριο ήταν
αμείωτο και οι γνώσεις τους αυξήθηκαν αρκετά.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, εαυτός, οικογένεια, νηπιαγωγείο

Εισαγωγή
Μια θεματική προσέγγιση για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας με τη χρήση
λογισμικών προσχολικής αγωγής. Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες που
αναφέρονται στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Δηλαδή γλώσσα,
μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, έκφραση και πληροφορική. Το σενάριο
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το σενάριο είναι συμβατό με το Α.Π.Σ (Οδηγός
της Νηπιαγωγού σελ. 283 και 293) και το ΔΕΠΠΣ (σελ. 600, 601, 604, 605) γιατί δίνει ευκαιρίες στα
παιδιά να αναπτύξουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των δραστηριοτήτων του
νηπιαγωγείου.

Οργάνωση της διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή
Οργάνωση της διδασκαλίας
Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέχθηκε η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη όπου οι
μαθητές με τα κατάλληλα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό. Οι
δραστηριότητες του σεναρίου αναπτύσσονται μέσα στην τάξη, κυρίως στην ειδικά
διαμορφωμένη γωνιά του υπολογιστή που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι με τις υπόλοιπες
γωνιές της τάξης.

Γνωστικά προαπαιτούμενα
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 921-926, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Απλές δεξιότητες στη χρήση του υπολογιστή (χρήση ποντικιού-μετακίνηση αντικειμένωνάνοιγμα κλείσιμο παραθύρων).

Υλικοτεχνική υποδομή
Οργανωμένη γωνιά υπολογιστή (Κεντρική μονάδα-σαρωτή-εκτυπωτή-μεγάφωναμικρόφωνο). Επίσης ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο και
εγκατεστημένα τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών:
• Ανάπτυξης Έκφρασης και Δημιουργικότητας (Tux paint- Revelation Natural Art)
• Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Kidspiration)
• Λογισμικό Κλειστού Τύπου (Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος-Εξερευνητής του
Υπολογιστή)
• Παρουσίασης (PowerPoint).

Διδακτικοί στόχοι
•
•
•

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Ως προς την χρήση των νέων τεχνολογιών
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

Γνωστικό Αντικείμενο
Στο τομέα του γνωστικού αντικειμένου στα πλαίσια της αναφοράς για το ανθρώπινο σώμα,
χρησιμοποιήθηκαν ως υποστηρικτικό υλικό τα παιδικά βιβλία των (Γκόμπολι, Μ. 2003) και
(Ράινερ, Κ. 1980.), τα οποία περιγράφουν και απεικονίζουν αρκετά παραστατικά το
ανθρώπινο σώμα και ότι το απαρτίζει, έχοντας ως βασικούς στόχους:
•
•
•
•

•

Να γνωρίσουν τα μέρη του σώματος και τη λειτουργία τους.
Να γνωρίσουν τα όργανα των αισθήσεων.
Να μάθουν να φροντίζουν σωστά το σώμα τους .
Να αντιληφθούν τα στάδια της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου. Να
αντιληφθούν τη δική τους βιολογική εξέλιξη και την εξέλιξη της οικογένειάς τους:
μωρό-παιδί-έφηβος-ενήλικας-ηλικιωμένος (παιδί και περιβάλλον).
Να κάνουν αντιστοιχίσεις και συγκρίσεις. Να καταλάβουν την ακολουθία των
φυσικών αριθμών (παιδί και μαθηματικά).

Νέες Τεχνολογίες
•
•
•

Να έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να εξοικειωθούν με το ποντίκι
και το πληκτρολόγιο.
Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των υποστηρικτικών εργαλείων του υπολογιστή:
Σαρωτής-Εκτυπωτής (παιδί και νέες τεχνολογίες).
Να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους στον υπολογιστή (παιδί
δημιουργία και έκφραση).

Μαθησιακή Διαδικασία
•

Να εκφράσουν μέσα από τη ζωγραφική σχέσεις και συναισθήματα για τον εαυτό
τους και την οικογένειά τους (παιδί και γλώσσα).
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Να αναπαραστήσουν σκηνές καθημερινής ζωής και να υιοθετήσουν συνήθειες
καθαριότητας και υγιεινής. (παιδί και περιβάλλον)
Να μαθαίνουν παίζοντας να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην ομαδική
εργασία.

Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται διαρκούν περίπου τριάντα λεπτά κάθε φορά. Η
διάρκειά τους όμως μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το ενδιαφέρον και την ενεργή
συμμετοχή των παιδιών.

Διδακτική προσέγγιση
Θεωρητική προσέγγιση
Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί το σενάριο είναι αυτή της θεματικής προσέγγισης
σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μια διερεύνηση του θέματος «Ο
εαυτός μου και η οικογένειά μου» που συνδέεται άμεσα με τα ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Παιδί και Περιβάλλον»: Πρόγραμμα σχεδιασμού και
ανάπτυξης δραστηριοτήτων μελέτης περιβάλλοντος, όπου τα νήπια καλούνται «να
συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους αλλά και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και διαφορές
με τους άλλους και να τις σέβονται» (ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου, 2003:600).Ακόμη καλούνται «να
μάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας» (ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου, 2003:601) «να
διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό» (ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου, 2003:6045).

Μεθοδολογική προσέγγιση
Ως στρατηγική διδασκαλίας εφαρμόζεται κυρίως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διότι
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα (Επιμορφωτικό υλικό, 2011). Ευνοείται η κοινωνική
αλληλεπίδραση συνεργατική και ομαδική μάθηση η οποία καταλήγει σε μια δημιουργική
διαδικασία. Κάποιες φορές όμως, εργάζονται και ατομικά τα νήπια όπως όταν ζωγραφίζουν
τον εαυτό τους ,την οικογένειά τους ή φτιάχνουν την δική τους ταυτότητα.

Διδακτική προσέγγιση με τπε
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιούνται από την νηπιαγωγό αρχικά διάφορα
φύλλα εργασίας σχετικά με το θέμα τα οποία αποτελούν την αφόρμηση και εμπλουτίζουν
την διδασκαλία. Τα νήπια χωρίζονται σε ομάδες, επεξεργάζονται και δημιουργούν
ολοκληρωμένα φύλλα εργασίας. Στην συνέχεια, αφού επιλεγούν τα αρτιότερα, σαρώνονται
και αποθηκεύονται στον υπολογιστή για τη δημιουργία αρχείου.
Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά για την ανάπτυξη του
θέματος όπως (Λογισμικό Κλειστού Τύπου-Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος, Λογισμικά
Ανάπτυξης Έκφρασης και Δημιουργικότητας Revelation Natural Art, Drawing for
Children,Tux Paint, Λογισμικά Εννοιολογικής Χαρτογράφησης/Kidspriration, Πρόγραμμα
Παρουσίασης-Power-Point). Η νηπιαγωγός έχει επιλέξει και δημιουργήσει φύλλα εργασίας
μέσα στα λογισμικά για την εμπέδωση και ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών και την
ανάπτυξη και ολοκλήρωση του θέματος. Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας περιγράφονται
αναλυτικά στις προτεινόμενες δραστηριότητες που ακολουθούν.
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Το προτεινόμενο σενάριο
Προτεινόμενες δραστηριότητες
1η Διδακτική παρέμβαση
Στην πρώτη διδακτική παρέμβαση με αφόρμηση διάφορα φύλλα εργασίας και εικόνες
σχετικές με το θέμα γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του θέματος. Στη συνέχεια έπειτα από
συζήτηση και διάλογο γίνεται ο διαχωρισμός των ομάδων που θα ασχοληθούν με κάθε
φύλλο εργασίας ξεχωριστά. Αφού ολοκληρωθούν τα φύλλα εργασίας μετά από συζήτηση
επιλέγονται τα αρτιότερα, σαρώνονται στο σαρωτή και αποθηκεύονται στον υπολογιστή για
τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου (Παιδί, γλώσσα και περιβάλλον).
2η Διδακτική παρέμβαση
Στη δεύτερη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά λογισμικά,
το Λογισμικό Κλειστού Τύπου- Ο Εξερευνητής του Υπολογιστή –Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος
(Ενότητα 1 Εγώ) και ένα Λογισμικό Ανάπτυξης Έκφρασης και Δημιουργικότητας το
Drawing For Children. Μέσα σε αυτά τα νήπια ζωγράφισαν τον εαυτό τους, έγραψαν το
όνομά τους, έφτιαξαν τη δική τους ταυτότητα (Παιδί, Δημιουργία και έκφραση).
3η Διδακτική παρέμβαση
Για την τρίτη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό Εννοιολογικής
Χαρτογράφησης Kidspiration, όπου δημιουργήθηκε από την Νηπιαγωγό ένα φύλλο
εργασίας για να αναγνωρίσουν τα νήπια τα μέρη του σώματος του ανθρώπου. Πρώτα
γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Kidspiration. Έτσι, αφού ανιχνεύθηκαν
οι πρότερες γνώσεις των νηπίων, οικοδομήθηκαν νέες γνώσεις (Παιδί, Δημιουργία και
έκφραση). Επίσης έγινε ηχογράφηση από τα νήπια και τη νηπιαγωγό για την ευκολότερη
κατανόηση των λέξεων.
4η Διδακτική παρέμβαση
Στην τέταρτη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκαν δύο εκπαιδευτικά λογισμικά Ανάπτυξης
Έκφρασης και Δημιουργικότητας το Tux Paint και το Revelation Natural Art.Μέσα σε αυτά,
τα νήπια ζωγράφισαν την οικογένειά τους και ονόμασαν τα μέλη της (Παιδί και γλώσσα).
5η Διδακτική παρέμβαση
Σε αυτή την διδακτική παρέμβαση μέσα στο εκπαιδευτικό λογισμικό Εννοιολογικής
Χαρτογράφησης Kidspiration δημιουργήθηκε από τη Νηπιαγωγό φύλλο εργασίας για να
αναγνωρίσουν τα νήπια τα ανδρικά και τα γυναικεία ρούχα (Παιδί, γλώσσα και
περιβάλλον). Επίσης έγινε ηχογράφηση από τα νήπια και τη νηπιαγωγό για την ευκολότερη
κατανόηση των λέξεων.
6η Διδακτική παρέμβαση
Σε αυτήν την διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό λογισμικό
Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspriration μια μαθηματική δραστηριότητα για να
τοποθετήσουν τα νήπια το σωστό αριθμό σε κάθε παρεούλα. Επίσης δημιουργήθηκε μια
ακόμη δραστηριότητα στο ίδιο λογισμικό για να κατανοήσουν τα νήπια την ακολουθία των
φυσικών αριθμών (Παιδί και μαθηματικά). Επίσης έγινε ηχογράφηση από τα νήπια και τη
νηπιαγωγό για την ευκολότερη κατανόηση των αριθμών.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
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7η Διδακτική παρέμβαση
Σε αυτήν την διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό λογισμικό
Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspriration μια δραστηριότητα ταξινόμησης εικόνων και
συναισθημάτων όπου το νήπιο καλείται να ενώσει τα όμοια πρόσωπα ανάλογα με το
συναίσθημα που εκφράζουν (Συναισθήματα Παιδί και Γλώσσα). Επίσης έγινε ηχογράφηση
από τα νήπια και τη νηπιαγωγό για την ευκολότερη κατανόηση των λέξεων.
8η Διδακτική παρέμβαση
Σε αυτήν την διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό λογισμικό
Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspriration
μια μαθηματική δραστηριότητα
αντιστοίχησης τόσα όσα όπου το νήπιο καλείται να ενώσει το κάθε παιδί με τα πράγματά
του (Παιδί και Μαθηματικά). Επίσης έγινε ηχογράφηση από τα νήπια και τη νηπιαγωγό για
την ευκολότερη κατανόηση των λέξεων.
9η Διδακτική παρέμβαση
Σε αυτήν την διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό λογισμικό
Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspriration μια δραστηριότητα με έναν νοητικό χάρτη
(κεντρική έννοια: υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές) όπου το νήπιο καλείται να ταξινομήσει
τις τροφές. Με αυτόν τον τρόπο το λογισμικό χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο για
οικοδόμηση εννοιών και γνώσεων (Δημιουργία έκφραση και γλώσσα). Επίσης έγινε
ηχογράφηση από τα νήπια και τη νηπιαγωγό για την ευκολότερη κατανόηση των λέξεων.
10η Διδακτική παρέμβαση
Στην τελευταία διδακτική παρέμβαση τα νήπια επεκτείνοντας τις γνώσεις τους
δημιούργησαν στο εκπαιδευτικό λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspriration
μια δραστηριότητα αντιστοίχησης προσώπων ανάλογα με τη φυλή του καθενός. Επίσης
δημιουργήθηκε από τα νήπια και τη νηπιαγωγό μια παρουσίαση στο πρόγραμμα
παρουσίασης Power Point για να παρουσιάσουν όλο το σχέδιο εργασίας που δημιούργησαν
(Παιδί Δημιουργία Έκφραση και Γλώσσα). Επίσης έγινε ηχογράφηση από τα νήπια και τη
νηπιαγωγό για την ευκολότερη κατανόηση των λέξεων.

Επέκταση - αξιολόγηση
Επέκταση
Το παραπάνω σενάριο μπορεί να επεκταθεί, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των νηπίων που
ενδεχομένως να προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου ή
ακόμη, κατά την εφαρμογή του σεναρίου, μπορεί να διορθωθούν ατέλειες και αδυναμίες του
και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νηπίων. Για παράδειγμα με αφορμή την
οικογένεια του ανθρώπου το θέμα θα μπορούσε να επεκταθεί στις οικογένειες των ζώων. Με
τη βοήθεια της νηπιαγωγού μπορούν οι παραπάνω εργασίες να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου, ώστε κάθε νήπιο να έχει πρόσβαση από το σπίτι του σε αυτές.

Αξιολόγηση
Διαγνωστική
Στην πρώτη διερεύνηση του θέματος ανιχνεύθηκαν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών.
Χρησιμοποιήθηκε
το
εκπαιδευτικό
λογισμικό
Εννοιολογικής
Χαρτογράφησης
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Kidspiration.Επίσης χρησιμοποιήθηκαν διάφορα φύλλα εργασίας που αποτέλεσαν και την
αφόρμηση για την διερεύνηση του θέματος.
Διαμορφωτική
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων τα παιδιά εργάζονται καλύτερα όταν
είναι χωρισμένα σε μικρές ομάδες. Έτσι η περισσότερη εργασία έπρεπε να γίνεται με πολύ
μικρές ομάδες στο σύνολο της τάξης και επειδή στο σχολείο μας υπάρχει μόνο ένας
υπολογιστής ήταν δύσκολο να διατηρηθεί το ενδιαφέρον όλων των μαθητών. Για αυτό
παρατηρήθηκε ότι είναι καλύτερα να υπάρχουν περισσότεροι από έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή στην τάξη για να εργάζονται αρμονικότερα οι μαθητές. Επίσης η Νηπιαγωγός
κρατάει σημειώσεις, συζητάει διάφορα προβλήματα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των
μαθητών, διευθετεί τις μικροδιαφορές στο διαχωρισμό των ομάδων και στην κατανομή των
ρόλων. Επιλύει τα τυχόν προβλήματα στην εγκατάσταση των εκπαιδευτικών λογισμικών
και κρατάει ημερολόγιο για την εξέλιξη και πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
Τελική
Το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πολύ μεγάλο για τις τεχνολογίες και
ιδιαίτερα για τα λογισμικά ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας. Τα περισσότερα
παιδιά έχουν τη βασική εξοικείωση με το ποντίκι και τον υπολογιστή και τα υπόλοιπα
μαθαίνουν πολύ γρήγορα.
Το σενάριο εργασίας εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες μου. Τα παιδιά
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και η συνεργασία μεταξύ τους βελτιώθηκε σημαντικά.
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Περίληψη
Η εκπαίδευση, επηρεασμένη από τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εξάπλωση των Τεχνολογιών της
Επικοινωνίας και της Πληροφορίας και την εφαρμογή κοινωνικοπολιτιστικών θεωριών μάθησης
άλλαξε μορφή και προσανατολισμό ανοίγοντας τις πύλες της στην κοινωνία, στη συνεργασία φορέων
και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων μέσα από συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και τη χρήση
των ΤΠΕ. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία συνεργατική παρέμβαση με θέμα την ενέργεια που
υλοποιήθηκε σε δύο δημοτικά και ένα νηπιαγωγείο χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την ψηφιακή
αφήγηση και εκπαιδευτικά λογισμικά.
Λέξεις κλειδιά: Ενέργεια, ΤΠΕ, συνεργατική μάθηση, καινοτόμες δράσεις

Εισαγωγή
Η προσπάθεια μιας ουσιαστικής και οργανωμένης μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση με την
ένταξη των ΤΠΕ στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων έρχεται ως απάντηση
στη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων χρόνων. Η κοινωνία της πληροφορίας
και της γνώσης απαιτεί οι μαθητές να διαθέτουν πληροφορική και τεχνολογική κουλτούρα,
απαραίτητη για την προσωπική τους ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των σύγχρονων
αναγκών. Επιπλέον ο προβληματισμός για την πορεία της παιδείας και την
αναποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων της έκρινε αναγκαία την άμεση ένταξη
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς θεωρείται ότι συμβάλλουν αποτελεσματικά στη
αναβάθμιση και εξέλιξη των διαδικασιών μάθησης, όταν συνδυάζονται με καινοτόμες
εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στη συνεργατική μάθηση (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής).

Η συνεργατική μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ
Η χρήση των υπολογιστών στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία οδήγησε στην
εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών που ανατρέπουν την παραδοσιακή διδασκαλία
(Hinostroza et al., 2000). Έτσι τα παραδοσιακά ανταγωνιστικά μοντέλα μεταβάλλονται σε
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Με τον όρο συνεργατική
μάθηση εννοούμε ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, όπου οι μαθητές εργάζονται με
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μέσα σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες για την επίτευξη
κοινών στόχων (Χαραλάμπους, 2000). Η συνεργατική μάθηση προωθεί διαδικασίες
οικοδόμησης της γνώσης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης χρησιμοποιώντας πολλαπλές
πηγές πληροφοριών (Edelson, et al., 1995). Η δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος
μάθησης μέσω των ΤΠΕ βασίζεται στη δημιουργία μικρών ομάδων που συνεργάζονται και

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 927-933, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός γίνεται
συντονιστής και διαμεσολαβητής της διαδικασίας μάθησης (Σολομωνίδου, 2001).

Πλαίσιο εφαρμογής της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση ακολουθεί το πρότυπο εκπαιδευτικού σεναρίου της
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη. Απευθύνεται σε δύο ηλικιακά επίπεδα, μαθητές νηπιαγωγείου και της Ε΄ τάξης, αφού
η λογική κάθε Φ.Ε. είναι να πραγματεύεται μια θεματική της ενέργειας, η οποία τελικά
επεξεργάζεται με διαφορετικές συνεργατικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικιακή
ομάδα των μαθητών. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (ΦΕΚ
304Β/2003), δημοτικού και νηπιαγωγείου και αξιολογείται σε τρία στάδια υλοποίησής της.
Η διάρκεια της παρέμβασης υπολογίζεται σε 5 μήνες με δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις.

Γνώσεις και πρότερες αντιλήψεις των μαθητών
Ως προς τις προηγούμενες γνώσεις οι μαθητές της Ε΄ τάξης θα πρέπει να έχουν διδαχτεί τη
σχετική ενότητα από το σχολικό εγχειριδίο των Φυσικών. Για το νηπιαγωγείο οι εμπειρίες
των νηπίων από την πραγματική ζωή είναι αρκετές. Ως προς τη γνώση των λογισμικών
θεωρείται ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με αυτά σε ικανό βαθμό, ενώ με όσα έρχονται
σε επαφή για πρώτη φορά έχει υπολογιστεί χρόνος εξάσκησης. Οι μαθητές έχουν κατακτήσει
τη δεξιότητα να εργάζονται σε ομάδες, να παράγουν υλικό και να το παρουσιάζουν.

Σκοπός και στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της ενέργειας
για τη ζωή και τον πλανήτη στην καθημερινή ζωή. Οι στόχοι της παρέμβασης είναι κοινοί
και για τις δύο ηλικιακές ομάδες προσαρμοσμένοι αναλόγως από τους εκπαιδευτικούς στο
νοητικό επίπεδο και στις μαθησιακές ανάγκες. Οι μαθητές επιδιώκεται:
Α. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Γνωστικοί: α) να απαριθμούν τις πηγές ενέργειας, β) να διαχωρίζουν τις μορφές της
ενέργειας, γ) να καταγράφουν τις ενεργειακές ανάγκες, δ) να κατανοήσουν και να
αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μορφών ενέργειας, ε) να ορίζουν
τους τρόπους εξοικονόμησης της ενέργειας, στ) να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο, ζ)
να ασκηθούν στην παραγωγή παραμυθιών.
Ψυχοκινητικοί: α) να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές ορθολογικής χρήσης της
ενέργειας, β) να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας,
γ) να υιοθετήσουν πρακτικές ενεργοποίησης για την επίλυση προβλήματος, δ) να
υιοθετήσουν συμπεριφορές ενεργού πολίτη.
Συναισθηματικοί: α) να απολαύσουν τη συμμετοχή τους σε συνεργατικό πρόγραμμα, β)
να αποδέχονται και να σέβονται τους άλλους και να αξιοποιούν τη δουλειά και τα εργαλεία
που τους δίνονται.
Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών:
α) Να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ όχι μόνο σαν εργαλείο ψυχαγωγίας αλλά και ως γνωστικό
εργαλείο, β) να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τα εκπαιδευτικά λογισμικά με τέτοιο
τρόπο, ώστε να εκφράζονται και να επικοινωνούν μέσω αυτών.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

929

Οργάνωση τάξης - Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής των σχολείων, στην
τάξη και στο πεδίο. Στους η/υ είναι εγκατεστημένα λογισμικά, εκτυπωτής συνδεδεμένος και
βιντεοπροτζέκτορας. Τα Φ.Ε. και το σχολικό εγχειρίδιο των Φυσικών είναι σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή. Για το νηπιαγωγείο προβλέπεται να δοθούν Φ.Ε. με εικόνες και σχέδια,
προσαρμοσμένα στο ηλικιακό επίπεδο και όπου κριθεί απαραίτητο θα δοθούν προφορικά οι
απαραίτητες οδηγίες από την εκπαιδευτικό. Ο μαθητές εργάζονται στους η/υ σε ομάδες των
3-4 ατόμων. Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

Διδακτική Μεθοδολογία
Η εκπαιδευτική παρέμβαση στηρίζεται θεωρητικά στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και
στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές (Meyer
1995) επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τη μάθηση, διότι οι ενδοομαδικές συζητήσεις, οι
διαδράσεις και οι αντιπαραθέσεις κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την εργασία, ακούγονται
πολλές απόψεις και καταγράφονται οι παράμετροι με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να είναι
αποτέλεσμα σύνθεσης (Gonschorek & Schneider, 2000). Προϋπόθεση είναι η “θετική
αλληλεξάρτηση μεταξύ των µελών, η ενεργοποίησή τους, η συλλογική ευθύνη, η εναλλαγή
ρόλων, η συλλογική εργασία” (Ματσαγγούρας, 1996). Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές
θεωρίες μάθησης εστιάζουν στη γνώση που οικοδομείται σε συνεργατικά περιβάλλοντα με
γνώμονα τις αλληλεπιδράσεις των μελών και την επικοινωνία που προκύπτει από τη
συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες αλλά και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο
πάντα της ομάδας.
Διδακτικές προσεγγίσεις
 Μέθοδος Project/Σχέδιο Εργασίας: Ο Ματσαγγούρας (2004) όρισε ως «μέθοδο
Project» την οµαδική διδασκαλία ανοιχτή, βιωματική και διαθεματική, στην οποία
συµµετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ισότιμα και η διδασκαλία διαμορφώνεται και
διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν.
 Επίλυση προβλήματος: Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της Π.Ε. (ΦΕΚ 304Β/2003).
Κατά τον J.Dewey (Χατζηγεωργίου, 2000), η βάση κάθε μάθησης είναι η δράση, η
πράξη, άλλωστε προηγήθηκαν τα πρακτικά προβλήματα της καθημερινής ζωής και
στη συνέχεια αποτυπώθηκε η λύση τους με μαθηματικό τρόπο. Μετατρέπεται το
σχολείο σε εργαστήριο όπου ο μαθητής δρώντας με αυτενέργεια ακολουθεί την
πορεία του επιστήμονα ερευνητή.
 Μελέτη πεδίου: Προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών που
πραγματοποιούνται σε μαθησιακά περιβάλλοντα έξω από την αίθουσα διδασκαλίας,
εξυπηρετούν διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς και στηρίζονται στην άμεση
εμπειρία (Lonergan and Andresen, 1988). Επιπλέον αποτελούν από τις πιο ουσιώδεις
και απολαυστικές µαθησιακές εµπειρίες.
 Ψηφιακή αφήγηση: Συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με
πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem, 2005) που
δομείται με συγκεκριμένα βήματα (Ξεστέρνου, 2013) και προσφέρει στα παιδιά τη
δυνατότητα για δεξιότητες πέρα και πάνω από αυτές της απλής εξοικείωσης με τις
ΤΠΕ.
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Περιγραφή Προτεινόμενων Δραστηριοτήτων - Φύλλα Εργασίας
Εισαγωγικό Φύλλο Εργασίας: «Ανίχνευση νοητικών αντιλήψεων των μαθητώνΣύσταση ομάδων - Υποθέματα» (Διάρκεια: 2 διδ. ώρες)
Με την έναρξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης γίνεται η ανίχνευση των νοητικών
αναπαραστάσεων των μαθητών με συζήτηση και καταιγισμό ιδεών. Στη συνέχεια οι μαθητές
της Ε’ απαντούν σε ένα ερωτηματολόγιο φτιαγμένο από τον εκπαιδευτικό στη Φόρμα
Google, με το οποίο ανιχνεύονται οι γνώσεις των μαθητών ως προς την ενέργεια - τμήμα της
αρχικής αξιολόγησης της παρέμβασης. Για το νηπιαγωγείο η ανίχνευση γίνεται με
συνέντευξη με τη μορφή ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Πραγματοποιείται ομαδική
βιντεοκλήση μέσω skype των τριών τάξεων ώστε να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους, να
ανταλλάξουν απόψεις, να ορίσουν τα υποθέματα και να συνθέσουν τις ομάδες εργασίας.
Τέλος ορίζουν το σημείο στην τάξη που θα αναρτώνται οι δράσεις, “Η γωνιά της ενέργειας”.
1ο Φ.Ε.: “Η Ενέργεια και οι μορφές της” (2 ώρες). Εισάγεται η έννοια της ενέργειας
και κατηγοριοποιούνται οι μορφές της σε συμβατικές και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι μαθητές παρακολουθούν την επιμορφωτική ταινία «Πράσινη Ενέργεια»
(https://www.youtube.com/watch?v=GCkTNhvVQbE) και ενημερώνονται για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις διαφορές τους με τις συμβατικές. Οι μαθητές
δημιουργούν εννοιολογικό χάρτη της ενέργειας με τα Kidspiration και Inspiration. Οι
ομάδες ανταλλάσσουν παραγόμενους εννοιολογικούς χάρτες με σχόλια αξιολόγησή τους.
2ο Φ.Ε.: “Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανανεώσιμες” (4 ώρες). Οι μαθητές
εξοικειώνονται με τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα από προβολή παρουσίασής
τους. Κατηγοριοποιούν τις μορφές ενέργειας και καταγράφουν ποιες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας αξιοποιεί η Ελλάδα. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και δημιουργούν το
αντίστοιχο πόστερ. Κάθε ομάδα επιλέγει τέσσερις πηγές ενέργειας που μελέτησε και
δημιουργεί στο JigsawPuzzle παζλ, το οποίο καλείται μέλος από άλλη ομάδα να
συμπληρώσει. Οι ομάδες προσαρμόζουν το επίπεδο δυσκολίας του παζλ σεβόμενοι το
ηλικιακό επίπεδο των συνεργατών τους. Τέλος παίζουν το εκπαιδευτικό παιχνίδι
“Ανανεώσιμη ή μη ενέργεια” (http://ifa.gr/webapp/baskets.html).
3ο Φ.Ε.: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ηλιακή Ενέργεια” (4 ώρες). Οι μαθητές
μέσω δραστηριοτήτων γνωρίζουν την ηλιακή ενέργεια. Παρακολουθούν την ταινία με τίτλο
“Ηλιακή Ενέργεια” (https://www.youtube.com/watch?v=a9T1htWRdzg). Ακολουθεί η
αφήγηση του παραμυθιού “ο Βοριάς και ο Ήλιος” και η εικονογράφησή του με το λογισμικό
Tuxpaint. Αναζητούν λέξεις και εκφράσεις σχετικές με τον ήλιο και τις καταγράφουν στο
Word φτιάχνοντας μία αφίσα. Ακούν τα τραγούδια “Καλημέρα Ήλιε”, “Μπες στο κλίμα”
και “Εμείς θα σώσουμε τη γη”. Περιηγούνται στα site (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την
Ενέργεια ή http://users.sch.gr/imarinakis/solar_energy.htm) με σκοπό να βρουν τα μέσα
συλλογής της ηλιακής ενέργειας και τις αποθήκες ενέργειας. Με το λογισμικό HotPotatoes
δημιουργούν την ακροστιχίδα του φωτοβολταϊκού. Μελετούν τον πίνακα ζωγραφικής του
Βαν Γκογκ “Oι ήλιοι”, στο Puzzle Jigsaw Platinum το φτιάχνουν σε μορφή παζλ,
ζωγραφίζουν τους δικούς τους ήλιους, ανταλλάσσουν τα παραγόμενα και συζητούν.
4ο Φ.Ε.: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Αιολική Ενέργεια”(4 ώρες). Οι μαθητές
παρακολουθούν (https://www.youtube.com/watch?v=bI29dC3kxS4) την ταινία με τίτλο
“Αιολική Ενέργεια” και στο http://www.slideboom.com/presentations/611089 την
παρουσίαση και εξοικειώνονται με τα οφέλη της αιολικής ενέργειας και τα αιολικά πάρκα.
Μέσα από λογοτεχνικά κείμενα γνωρίζουν καλύτερα την αιολική ενέργεια. Διασκεδάζουν
με σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα και ερωτηματολόγια πολλαπλών ερωτήσεων από τον ιστότοπο
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http://www.rhodes.aegean.gr/aioliki/index.asp
με
τίτλο:
“Αιολική
Ενέργεια,
Ανεμογεννήτριες”. Προβάλλονται σχετικά έργα τέχνης του Νταλί και του Μποτιτσέλι.
5ο Φ.Ε.: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ενέργεια του νερού” (4 ώρες). Γίνεται
παρουσίαση του τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό με
την
προβολή
των
βίντεο
(https://www.youtube.com/watch?v=QgNEtoVlTgA)
“Υδραυλική Ενέργεια” και (https://www.youtube.com/watch?v=2LlvPBUIf2w) “Πως
λειτουργεί ένα Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο”. Τίθενται τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
προκύπτουν από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και σταθμίζονται οι ωφέλειες.
Αναζητούνται ανθρώπινες κατασκευές σχετικές με την υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι μαθητές
αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα συγκεκριμένα τεχνικά έργα, δημιουργούν ένα
ομαδικό κολάζ με το Glogster και το αναρτούν στην τάξη. Χρησιμοποιώντας το Scratch
αποτυπώνουν σε χάρτη τα ελληνικά τεχνικά έργα. Ακολουθεί σειροθέτηση εικόνων με τίτλο
“Ο δρόμος της ηλεκτρικής ενέργειας από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο μέχρι το σπίτι μας”.
Τέλος οι μαθητές κατασκευάζουν νερόμυλους και τους ανταλλάσσουν.
6ο Φ.Ε.: “Μελέτη Πεδίου- Επίσκεψη στον υδροηλεκτρικό σταθμό Γλαύκου” (2
ώρες). Οργανώνεται ομαδική επίσκεψη στον υδροηλεκτρικό σταθμό Γλαύκου. Η επίσκεψη
περιλαμβάνει καταγραφή της πορείας του νερού από την κοίτη του ποταμού Γλαύκου στα
θυροφράγματα, τους στρόβιλους, στη διώρυγα που το οδηγεί στην υδροληψία και από εκεί
στον αγωγό που το μεταφέρει στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.
7ο Φ.Ε.: “Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι” (4 ώρες). Οι μαθητές σε ομάδες
αναζητούν στο διαδίκτυο τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι και δημιουργούν
λίστα οδηγιών στο Word. Οι ομάδες των σχολείων δημιουργούν ένα κοινό έγγραφο στα
Googledocs, ανταλλάσσουν και συμπληρώνουν δεκάλογο εξοικονόμησης ενέργειας στο
σπίτι που γίνεται αφίσα στη Γωνιά της Ενέργειας. Ως άσκηση αξιολόγησης και εμπέδωσης οι
μαθητές παίζουν το εκπαιδευτικό παιχνίδι http://ifa.gr/webapp/mission.html. Τέλος
διοργανώνουν διαλέξεις προς τους γονείς για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, γίνονται
επιθεωρητές εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι τους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα
στη τάξη.
8ο Φ.Ε.: “Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο” (4 ώρες). Οι μαθητές
παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενέργεια (www.cie.org.cy). Δημιουργούν
λίστα μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε χώρο του σχολείου και αναλαμβάνουν
την ευθύνη να επιβλέπουν την τήρηση των μέτρων. Οι μαθητές επισκέπτονται τα
συνεργαζόμενα σχολεία για ενεργειακή επιθεώρηση και προτείνουν τι θα μπορούσε να γίνει
στο κτίριο για εξοικονόμηση ενέργειας. Αναρτούν πινακίδες με οδηγίες εξοικονόμησης
ενέργειας. Τέλος ομάδες εργασίας εκπαιδεύουν μαθητές άλλων τάξεων για το πώς να
εξοικονομούν ενέργεια.
9ο Φ.Ε.: «Σχεδιασμός του παραμυθιού» (2 ώρες). Οι μαθητές καταγράφουν τις ιδέες
τους με καταιγισμό ιδεών, επιλέγουν τις καταλληλότερες και οριοθετούν τις σχέσεις που τις
διέπουν. Επιλέγουν το περιεχόμενο της αφήγησης, τον χαρακτήρα/χαρακτήρες, το σκηνικό,
την πλοκή, την περιπέτεια, το θέμα, την κεντρική ιδέα. Χωρίζουν την ιστορία σε σκηνές και
ορίζουν ποιες σκηνές θα αναπτύξουν. Το παραμύθι το ξεκινάει το νηπιαγωγείο, το ένα
τμήμα του δημοτικού αναλαμβάνει τη συνέχιση της ιστορίας και το άλλο το τέλος της.
10ο Φ.Ε. “Εικονογράφηση και σύνθεση του παραμυθιού” (6 ώρες). Οι μαθητές σε
ομάδες περνούν στο στάδιο εικονογράφησης του παραμυθιού. Αναζητούν στο διαδίκτυο
εικόνα για κάθε χαρακτήρα και επεξεργάζονται τις εικόνες με τα εργαλεία Lunapic και
Imagechef δημιουργώντας το φόντο και τον σχεδιασμό κάθε σκηνής. Δημιουργούν ένα
κοινό έγγραφο στο Googledocs όπου αναπτύσσουν το «storyboard», στο οποίο
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απεικονίζονται οι σκηνές της ιστορίας με το κείμενο και την εικόνα που αντιστοιχεί και
ορίζονται οι ήχοι και οι μουσικές μελωδίες καθώς και τη χρονική διάρκεια κάθε σκηνής.
11ο Φ.Ε. “Ψηφιοποίηση του παραμυθιού” (2 ώρες). Για την ψηφιοποίηση του
παραμυθιού υπάρχουν πολλά πολυμεσικά εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών
(Storybird, το Little Bird Tales) ή εργαλεία δημιουργίας animated videos (Windows
MovieMaker, Moovly). Αφού υλοποιηθεί η πολυμεσική αφήγηση, ακολουθεί η επιλογή και η
συρραφή των σκηνών, προστίθεται ο ήχος και γίνονται οι απαιτούμενες αλλαγές και
προσθήκες μεγέθους, περιεχομένου κ.ά.. Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε εκδόσιμη μορφή.
12ο Φ.Ε. «Διάχυση του προγράμματος”. Ολοκληρώνοντας πραγματοποιείται η
διάχυσή του προγράμματος με κοινοποίηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδοχή
σχολίων αξιολόγησης. Σε μία κοινή για τα τρία τμήματα εκδήλωση οι μαθητές
παρουσιάζουν τις δράσεις τους, τις εικαστικές δημιουργίες τους και μουσικοκινητικά
δρώμενα.

Προστιθέμενη Αξία της εκπαιδευτικής παρέμβασης με τις Νέες Τεχνολογίες
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο που θα ήταν δύσκολα προσεγγίσιμο
χωρίς την τεχνολογία και προσφέρει οπτικοποίηση φυσικών φαινομένων και φυσικών
μοντέλων για την υποστήριξη της μάθησης μέσω 2Δ-3Δ αναπαραστάσεων. Το μαθησιακό
περιβάλλον είναι διαδραστικό, οι μαθητές διασκεδάζουν, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους,
ερευνούν, συλλέγουν στοιχεία, ταξινομούν και ανακαλύπτουν σχέσεις, συνεργάζονται.

Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Η αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών περιλαμβάνει: 1. Την αρχική - διαγνωστική με ένα
ερωτηματολόγιο στη φόρμα Google στους μαθητές του δημοτικού σχολείου για την
ανίχνευση των γνώσεων των μαθητών. Στο νηπιαγωγείο γίνεται με τη μορφή συνέντευξης
από τη νηπιαγωγό. Η αρχική αξιολόγηση διέγνωσε παρανοήσεις και εσφαλμένες αντιλήψεις
των μαθητών. 2. Τη διαμορφωτική που διεξάγεται κατά την εξέλιξη της παρέμβασης με
εργαλεία όπως η παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος
των μαθητών. Δραστηριότητες λειτουργούν και ως ενδιάμεση αξιολόγηση, αφού ελέγχουν
την εμπέδωση των αποκτηθεισών γνώσεων και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων. Στο
νηπιαγωγείο εφαρμόζονται και άτυπες μορφές αξιολόγησης, λόγω της ηλικιακής
ιδιαιτερότητας. 3. Την τελική που υλοποιείται στο τέλος της παρέμβασης με ψηφιακή
αφήγηση για την παραγωγή συνεργατικά και από τα τρία σχολεία ενός κοινού παραμυθιού
με θέμα την ενέργεια προκειμένου να αποτιμηθεί το επίπεδο της νέας γνώσης των μαθητών.
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Abstract
Our everyday life is affected by technologies like Mobile Computing, Ubiquitous Computing and the
Internet of Things. Ongoing research at the Hellenic Open University aims to leverage STEM education
by providing an educational framework that exploits such technologies. For this reason, a novel
educational methodology is being developed. It is going to include a set of educational scenarios backed
by a platform of proper software and hardware configurations. Development of the methodology
continues with a second pilot scenario. Its rationale, steps and expected results are described and
discussed here. The next steps of the research are defined.
Keywords: Ubiquitous Computing, Mobile Computing, Internet of Things, STEM Education

Introduction
As Computer Science evolves, new devices, services and applications appear on the market
and affect our everyday life. Supporting technologies improve and constitute the basis for
further development. A set of state of the art technologies with impact on our everyday life
are the UMI technologies, i.e. Ubiquitous Computing, Mobile Computing, and the Internet
of Things (IoT) (Kameas, 2010). The spread of UMI technologies might lead to
unprecedented, currently unexplored, learning opportunities. These technologies can
advance student engagement and supply opportunities for novel and creative interactions
within STEM subjects (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). In parallel,
there is an expanding need in the market for jobs in the professional domain of ubiquitous,
open-source, affordable, software and hardware products (Mavroudi, Giannakos, &
Divitini, 2016).
Our research aims to influence STEM subjects by utilizing UMI technologies. We plan to
introduce these modern Computer Science technologies as educational means for STEM
education. A parallel goal is to utilize them as topics of Computer Science curricula at the
secondary and tertiary level, synthesizing all three dimensions of UMI. This concerns the
pedagogical part of our research that aims to define a valid methodology based upon
present-day educational strategies. A repository of educational scenarios is going to
complement the educational methodology to provide the required material and a pool of
ideas for further development. The application of educational scenarios will be supported
by a platform of verified software and hardware tools. These tools will guarantee the
smooth implementation of the scenarios in the classroom, with the minimum educational
noise regarding infrastructure.
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From a theoretical point of view this work is based on essential features of contemporary
educational theories. Constructionism is a student-centered educational theory where new
knowledge is discovered by heartening students to interact with actual objects and exploit
their prior knowledge (Harel & Papert, 1991). Constructionism is based on Piaget’s theory of
constructivism, which is suitable for the Science and Mathematics subjects of STEM. Despite
that the epistemology of Computer Science is different than physics, the core idea of
constructivism and hence constructionism, that knowledge is constructed by the student, is
valid for Computer Science as well. We intend to test and prove that Technology and
Engineering subjects of STEM comply with this idea, like Computer Science subjects do
(Ben-Ari, 2001), and that UMI technologies can be used as both learning tools and learning
objects for a next generation of educational applications, as nowadays robotics are
considered learning tools and objects in modern school settings (Alimisis & Kynigos, 2009).
Connectivism, on the other hand, is a theory that concerns the way the Internet has
created potential for learning using the World Wide Web. By exploiting peer and social
networking through blogs, wikis, online discussion fora, Massive Open Online Courses
(MOOC), anyone can share and learn, sometimes resulting to communities associated with
the common educational materials (Siemens, 2005; Downes, 2010). Regardless of being a
valid theory, connectivism is also considered a tool to be used for reflection of the learning
process through modern media (Duke, Harper, & Johnston, 2013). Novel techniques and
instructional methods derive from new technologies, like these of UMI. New methodologies
are entitled to analysis about their contribution towards more effective STEM education.
Diversity of population and technologies dictates an analogous set of instructional
techniques. We plan our educational methodology to comply with connectivism, since it
allows such a diversity through different networks that support collaboration of students.
A bibliographic survey about the use of UMI technologies in secondary and tertiary
education, showed that they are mostly used as learning tools. By now, only a few cases
concern the teaching of UMI technologies as learning objects (Delistavrou & Kameas, 2016).
After setting up a first pilot educational scenario, the definition of a second scenario is
described in this paper, as an extra contribution towards a repository of UMI educational
scenarios that combine hardware, software and social tools, providing an alternative testing
configuration. This scenario is part of a cycle of training, evaluation and dissemination
activities involving teachers, students and other stakeholders. In subsequent phases,
technology agnostic scenario templates will be designed, allowing interested parties to
design their own scenarios grounded on real life needs and to implement them with the
technological infrastructure at-hand. Our ambition is that these scenarios will inspire school
communities, leading to the development of transversal skills in addition to the UMI related
skills, thus enhancing the career prospects of students and supporting the professional
development of teachers. In the following pages the methodology under development is
presented in brief. Next the second pilot educational scenario is described. Finally, there is a
short discussion and the description of the next steps of this research.

Methodology
In the proposed training framework, UMI technologies are used as both educational
materials and in parallel as learning objects, backed with the support of an integration and
socialization platform. The proposed methodology is based on three principles. The first is
the development of UMI applications by high school students of all genders, so that they
adopt a “culture of creation”, to bridge theory with practice. The second is the exploitation
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of social platforms for exchanging information and good practices, dissemination of results,
socialization of peers, and sharing other information important to the community. The third
is the application of modern pedagogies, as means for the creation of a learning ecosystem
that focuses on problem solving, “learning by doing”, transversal skills and scientific
citizenship.
The educational materials are being constructed using simplified scientific language to
popularize STEM and reach youngsters, regardless of gender, economic, or social status.
Communication with teenagers is attempted using multiple fashions of scenarios for
producing fancy technological artifacts. These are expected to motivate students to create
their own constructs, but also aim to assist teachers to guide the educational process on
STEM subjects.
The educational research planned combines quantitative and qualitative methods.
Assessment performed during different phases will capture the effectiveness of activities
and tools. Data is going to be gathered using questionnaires, analysis of artifacts and focus
groups on social media. The pilot testing of the integrated learning environment is going to
be applied by students, their teachers, academics, and community stakeholders. The
activities of the research contribute to the achievement of the main objectives of research,
about the provision of novel educational services; selection and development of supporting
software tools; proposal of adequate hardware tools; and publication of results.
The training framework uses a set of hardware and software components suitable for
experimentation, together with an open repository of educational material based on the
implementation of the proposed pedagogical approach. There are many open hardware
platforms that could support the training framework, providing a solid basis for the
development of analogous applications (e.g. Intel Edison, Raspberry Pi, Arduino Yún). The
software tools are based on open source software solutions.

The second educational scenario
During the first pilot scenario (Delistavrou & Kameas, 2016) students develop an IoT
terminal that recognizes wired or infrared wireless Morse code signals. The received signals
are interpreted to text messages that are distributed to the web using popular messaging
services, like Twitter, Viber and Skype. In the second educational scenario presented here,
students realize a more complicated IoT application. The aim is to develop a mobile IoT
solution that will help them browse the school library, providing them with useful
information, in sound format, about book categories and books. This mobile IoT narrator is
carried by its user and recognizes color tags that lay on library corridors and books. Based
on the recognized color it reproduces aural tunes to inform its user. Each color code is
scanned by an RGB color sensor connected to a microprocessor (Figure 1), which is powered
by a power bank and has a Wi-Fi interface to communicate with local network
infrastructure. Once a color tag is scanned the code of the color is sent to the school’s web
server via the local wireless network. There, the code is interpreted and the reply is sent to
the mobile microprocessor for reproduction. There the information is read by a screen
reader or played back. The user hears the message through the connected to the
microprocessor headphones. In parallel a script that runs on the server collects data about
books’ and categories’ popularity. Information that derives from collected data is visualized
and presented at the school’s web site.
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Figure 1. Block diagram of the IoT artifact developed by the educational scenario
The educational scenario refers to the subject “Informatics’ Applications” of the 1st grade
of the Greek General or Vocational Upper Secondary Schools. Subject’s curriculum is
defined in (“Government Gazette of The Greek Republic,” 2014), and teaching guidelines for
school year 2016-17 are set in (“Guidelines for Teaching the Subject Applications of
Informatics of the 1st Grade of General Upper Secondary Schools During School Year 20162017,” 2016). The activities of the educational scenario can be performed during the sections:
Applications programming for mobile devices (Activities 1, 2, 4); Internet and
Communication (Activity 3); Internet Collaboration and Security (Activity 5).
Students are already familiar with UMI technologies from the first scenario, so they are
exposed to more advanced topics. Teachers facilitate learning by introducing activities,
encouraging active participation, and leveraging students’ motivation. The school
community test-drives scenario’s digital artifacts. Other stakeholders of local community
participate through social media. They are introduced to UMI technologies through
presentations provided by an online platform. Its materials help them realize technologies,
understand the produced artifact and maximize the scenario’s impact. The educational
scenario aims to help students construct new knowledge, cultivate their skills and
competences, as well as change their attitude towards technology. A representative subset of
the learning objectives follows:
 Describe UMI technologies (Knowledge, Introductory activity).
 List UMI applications and digital artifacts (Knowledge, Introductory activity).
 Select sensors per required use (Knowledge, First activity).
 Explain the basic electricity quantities (Knowledge, Second activity).
 Label elements of your school’s computer network (Knowledge, Second activity).
 Illustrate the basic structure of a static web page (Knowledge, Third activity).
 Interpret the basic structure of a dynamic web page (Knowledge, Third activity).
 Express the procedure for building an application (Knowledge, Forth activity).
 Name some rules to help you avoid plagiarism (Knowledge, Fifth activity).
 Recognize netiquette rules of good behavior (Knowledge, Fifth activity).
 Construct a circuit to drive an RGB color sensor (Skills, First activity).
 Connect a microprocessor to school’s LAN or WLAN (Skills, Second activity).
 Compose a web page to accept data using an HTML form (Skills, Third activity).
 Create a simple server side script (Skills, Third activity).
 Draw circuits by using prototyping software (Skills, Forth activity).
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 Prepare an SD card and install an operating system image (Skills, Forth activity).
 Develop an application using graphical code blocks (Skills, Forth activity).
 Debug an application (Skills, Forth activity).
 Summarize benefits of using databases to organize data (Attitudes, Third activity).
 Consider the potential of UMI applications (Attitudes, Forth activity).
 Dissect a greater problem into small solvable chunks (Attitudes, Forth activity).
 Utilize collaborative tools to enhance teamwork (Attitudes, Forth activity).
 Exploit media to disseminate a project or cause (Attitudes, Fifth activity).
Next, the activities and worksheets are described, along with an indicative time
allocation:
Introductory activity (1h): UMI technologies. Students extend their knowledge of the
niche technologies of Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things,
with an update after the first scenario.
a) WS 1: “UMIght” Cool projects made by young girls and boys like you!
First activity (3h): Light sensors. Students get familiar with light and color sensors. They
explore their everyday use on circuits. They set up and operate an RGB color sensor
connected to the used microprocessor platform.
a) WS 1: “Rea-light” The use of light and color sensors on UMI configurations.
b) WS 2: “Attach” Features of a specific RGB color sensor.
c) WS 3: “Operation” Operate the RGB color sensor and realize its data output.
Second activity (3h): Mobility. Students explore ways to put their configuration on the
move, by using power banks and exploit wireless communications.
a) WS 1: “Power banking” Resources of energy for computing mobility.
b) WS 2: “Unplugged connectivity” Wireless communications.
c) WS 3: “WLAN” Exploiting school’s local area network wirelessly.
Third activity (4h): Servers. Students realize the use of a web and database server as a
back-end for their artefact.
a) WS 1: “Serve” The role of servers in web applications.
b) WS 2: “I would like a page, please” Requesting a page from a web server.
c) WS 3: “Databases” Organizing data using plain tables and records.
d) WS 4: “Pages a la carte” Web-serving data upon request.
Forth activity (8h): IoT narrator. Students put everything together to develop a trivial IoT
narrator which will help them choose navigate in school library to choose books.
a) WS 1: “Think” Analysis and design of the IoT narrator solution.
b) WS 2: “Content” Create the content to be served.
c) WS 3: “Boot” Set up the microprocessor.
d) WS 4: “Cable in” Cabling and interconnection of devices.
e) WS 5: “Codename” Develop the code that runs on the microprocessor.
f) WS 6: “Construct” Work out the database.
g) WS 7: “Service” Cultivate the code of the web server.
h) WS 8: “Stress” Test and debug the application.
Fifth activity (3h): Publicity. Students disseminate their work with the use of web media,
by blog and social posts.
a) WS 1: “News” Write a press release.
b) WS 2: “Web” Publish web pages.
c) WS 3: “Socialize” Post to blogs and social media.
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Results
The participation of the students, teachers and the school community members is expected
to produce several outputs. These quantitative and qualitative feedback elements are going
to be analyzed to construct knowledge about the whole process. Periodical assessment
measures the effectiveness of tools and activities. Data is gathered via multiple sources.
Students’ diagrams are analyzed about their quality, applicability, relation to the provided
hardware solution. Produced source code is inspected for errors and its effectiveness. Web
pages and social media posts provide input about students’ involvement and commitment.
Factors that reveal such attitudes are the language used, the expression of positive feelings,
the number of reactions and messages. Furthermore, students reply to questionnaires before
the beginning of the scenario, periodically after each worksheet or activity, and after the
completion of the scenario. These are divided into two categories: self-evaluation quizzes
and questionnaires for the assessment of the process, the pace, the quality of materials, and
difficulties they face. The responses provide feedback on whether UMI technologies
motivate them to continue their participation.
Teachers reply to assessment questionnaires and write short reports describing their
experience facilitating the scenario. Their input and suggestions are an invaluable resource
of feedback about the scenario and the proposed tools and technologies. Their experience is
going to help us establish the good practices and strengthen methodology’s weaknesses.
Community’s involvement is measured via its involvement and engagement to the social
networking facilities of the scenario, the number of visits to the web pages, the number of
posts, and the number of reactions to posts. An extra questionnaire is addressed to the
school community members for feedback and suggestions. The community members assess
the produced artifact; its usability, viability and propose alterations and ways of
exploitation. They are asked to respond to a short questionnaire on their opinion about the
project and possible ideas for its exploitation in school classes and other activities.

Discussion
A major advantage of the methodology under development is the exploitation of modern
open hardware and software solutions to assist students in learning about UMI
technologies. Its added value is the hands-on approach of education, following the “learning
by doing” and “learning to learn” paradigms. Α dynamic framework for exploring UMI
technologies is provided, emphasizing positive and negative aspects. Youngsters will play
the role of solution designers and developers, addressing technological challenges and
trying to find joint solutions through collaboration and socialization. They have a first-class
opportunity to delve into the most recent Computer Science technologies.
The research provides advantages in formal and informal education in STEM. It
establishes a repository of UMI technologies and know-how, supporting their integration in
the educational process. An important achievement is that it concerns field research,
realized in real educational environments. It produces materials relating to students and
schools, with possible extensions to local community. Implementing innovative projects
based on real needs points the active role of STEM and Information and Communication
Technologies in society.
Next steps of the research include various actions. A set of research question has risen by
the initial bibliographical survey. To answer them a comparison of European secondary
Computer Science curricula is performed to help us define the topics that could be enhanced
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using UMI technologies, and construct a pilot curriculum for introducing UMI technologies
as learning objects. A similar investigation for tertiary institutes will follow. The
contribution of UMI technologies on the improvement of learning strategies is planned as
well.
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Περίληψη
H παρούσα εργασία εστιάζει σε έργο eTwinning το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα Γ΄ Δημοτικού
στο πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος μέσω της μεθόδου
CLIL (Content and Language Integrated Learning) και της διαθεματικής προσέγγισης. Το έργο “Where
in Europe?” περιλάμβανε ένα ψηφιακό ταξίδι στην Ευρώπη, όπου οι μαθητές 9 ευρωπαϊκών σχολείων
εξερευνούσαν ορισμένες πόλεις υλοποιώντας δραστηριότητες με χρήση web 2.0 εργαλείων. Ο στόχος
του έργου ήταν διττός: αφενός να αναπτύξουν οι μαθητές τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα αγγλικά
και αφετέρου να βελτιώσουν τις συνεργατικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Επιπλέον,
ανακάλυψαν τη συλλογική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των
χωρών. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στην πλατφόρμα Twinspace και εμπλουτίστηκαν με
ασκήσεις παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Η ποιοτική αξιολόγηση στη λήξη του έργου από
μαθητές και εκπαιδευτικούς παρείχε τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών σε διαδικασίες
αναστοχασμού και αποτέλεσε σημαντική πηγή ανατροφοδότησης για τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς.
Λέξεις κλειδιά: CLIL, ΤΠΕ, eTwinning, ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, διαθεματικότητα

Εισαγωγή
Στην κοινωνία της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών όπου ζούμε, η ψηφιακή
κοινωνική δικτύωση έχει διεισδύσει και στην εκπαίδευση καθιστώντας πλέον μια νέα
πραγματικότητα στη σχολική τάξη. Όπως αναφέρει και ο Marc Prensky (2001) oι σημερινοί
μαθητές είναι ψηφιακά γηγενείς (digital natives) σε αντίθεση με τους δασκάλους τους, οι
οποίοι είναι ψηφιακοί μετανάστες (digital immigrants). Οι σημερινοί μαθητές έχοντας
γεννηθεί στα τέλη του 1990 με τις αρχές του 2000, είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τους Η/Υ,
τις ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα, το διαδίκτυο. Είναι, λοιπόν, αδήριτη η ανάγκη για τους
ψηφιακούς μετανάστες να εντάξουν στο μάθημά τους τις ΤΠΕ, ώστε όχι μόνο να
συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής τους, αλλά και να κάνουν το μάθημά τους
ελκυστικότερο για τους ψηφιακά γηγενείς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους
το ζητούμενο για δικτύωση σε τοπικό, εθνικό ή και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μέσω αυτής
της δικτύωσης ανταλλάσσονται εμπειρίες, καλές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες,
συνεισφέροντας τόσο στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και στην
επαγγελματική τους εξέλιξη. Με την παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τη δικτύωση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ελληνικό σχολείο ευνοεί την ατομική εργασία και επικεντρώνεται σε διαδικασίες
μελέτης (συνήθως αποστήθισης) του ενός και μοναδικού εγχειριδίου, επίλυσης τυπικών
ασκήσεων και εκτέλεσης συμβατικών εργασιών. Στη χώρα μας οι μαθητές δεν
προετοιμάζονται από το ευρύτερο σχολικό πρόγραμμα ώστε να εργαστούν ομαδικά, να
συνεργαστούν μεταξύ τους, να αναζητήσουν πληροφορίες και υλικό από διάφορες πηγές
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 941-947, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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(εκτός του σχολικού περιβάλλοντος), να αναλύσουν και να συνθέσουν δεδομένα με στόχο
την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης εργασίας.
Ωστόσο, στον αντίποδα, η ευρωπαϊκή δράση eTwinning μέσω της ηλεκτρονικής
αδελφοποίησης των σχολείων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, αλλά και στους
εκπαιδευτικούς, να γνωρίσουν τον πολιτισμό άλλων λαών και να δημιουργήσουν σχέσεις
φιλίας και συνεργασίας. Η συστηματική συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και ο
διαπολιτισμικός διάλογος είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος.

Θεωρητικοί άξονες
Οι γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Bruner, 1960; Krathwohl, 2002;
Vygotsky, 1978; Piaget, 1955) αποτέλεσαν κεντρικό πυλώνα του έργου, καθώς κύριος
παιδαγωγικός στόχος ήταν η ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς των μαθητών και η
αυτονόμησή τους στη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης ως αποτέλεσμα συμμετοχής τους
σε ομαδικές εργασίες.
Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) στην οποία βασίστηκε το
έργο, είναι μία μίξη διδακτικών μεθόδων γνωστικού αντικειμένου, η οποία αναδύθηκε από
τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης (Coyle et al., 2010). Βασική αρχή της CLIL
(Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας) είναι ότι το γνωστικό αντικείμενο –
στην περίπτωσή μας η γεωγραφία- διδάσκεται σε μια γλώσσα πέραν της μητρικής και η
γλώσσα-στόχος γίνεται το μέσο για την εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Τα
πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της είναι πολλαπλά: οι μαθητές αναπτύσσουν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες με τον πλέον φυσικό τρόπο, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για
επικοινωνία στην ξένη γλώσσα, αποκτούν ασυνείδητα, αλλά βιωματικά, γραμματικές
γνώσεις, χωρίς ωστόσο να επικεντρώνονται στη στείρα αποστήθιση γραμματικών
φαινομένων, οι μαθητές δεν έχουν το άγχος της αποτυχίας στην ξένη γλώσσα καθώς ο
στόχος είναι η επικοινωνία, προάγεται η συνεργατικότητα, ενισχύεται η μεταγνωστική
γνώση. Ο όρος μεταγνώση που πρόσφατα ονομάζεται «μεταγνωστική ικανότητα» είναι
ένας ευρύς όρος και αναφέρεται στις γνωστικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην
ενεργό μνήμη και περιλαμβάνουν την επίγνωση που έχει το άτομο για τις δικές του
γνωστικές διαδικασίες (Κολιάδης, 2002).
Ο τρίτος άξονας του έργου ήταν η μέθοδος project, κατά την οποία οι μαθητές
αποδεδειγμένα αποκτούν πολύπλευρες γνώσεις με τον διδάσκοντα απλώς αρωγό και
εμψυχωτή (Meyer, 1987). Η ομαδική εργασία χρησιμοποιήθηκε στην τάξη, αλλά και στο
σπίτι με την προετοιμασία ορισμένων δραστηριοτήτων από μικρές ομάδες μαθητών.
Ακολουθούσε παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια της τάξης. Επίσης, ο καταιγισμός
ιδεών χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές στην έναρξη κάθε δραστηριότητας. Το ενδιαφέρον
των μαθητών για το έργο διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του, καθώς επεξεργάζονταν και τις
αντίστοιχες ολοκληρωμένες εργασίες των άλλων συνεργαζόμενων σχολείων.

Μεθοδολογία
Από την πλευρά του ελληνικού σχολείου συνεργάστηκαν η εκπαιδευτικός της Γ΄ τάξης και η
εκπαιδευτικός των Αγγλικών με τα δύο τμήματα της Γ΄ τάξης (40 συνολικά μαθητές, 22
αγόρια και 18 κορίτσια) ενός Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου της Γ΄ Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Καθώς και οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν ενεργό προφίλ
στην διαδικτυακή πύλη του eΤwinning, η εύρεση κατάλληλων Ευρωπαίων εταίρων στην εν
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λόγω πύλη ήταν το επόμενο βήμα για την οργάνωση και την υλοποίηση του έργου. Βασικά
κριτήρια για την επιλογή συνεργατών ήταν η τεχνογνωσία στη χρήση web 2.0 εργαλείων,
αλλά και η ηλικία των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Μετά από τη σχετική αναζήτηση,
κατέληξαν στην καταλληλότερη πιθανή συνεργασία και απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο “Where in Europe?”. Παρόμοια μηνύματα για το
συγκεκριμένο έργο εστάλησαν από 4 σχολεία της Ιταλίας, ένα σχολείο της Ρουμανίας, της
Κύπρου και της Ισπανίας.
Το επόμενο βήμα στην έναρξη του έργου ήταν να δημιουργηθεί το twinspace
(https://twinspace.etwinning.net/13147/home), δηλαδή ο κοινός εικονικός χώρος
εργασίας του eTwinning, όπου μαθητές και μαθήτριες καθώς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να συναντηθούν ψηφιακά, να ανταλλάξουν απόψεις και να κοινοποιήσουν τις
δραστηριότητές τους. Για την οργάνωση του έργου οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των
παραπάνω χωρών επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, συνεργατικών κειμένων στα Google Docs, αλλά και του εργαλείου συζήτησης
της πλατφόρμας eTwinning για να καταλήξουν στη διαμόρφωση τριών ενοτήτων
(modules): 1) Mystery Skype, 2) Digital towns: where we live, 3) Twinny lost in Europe
(ebook). Οι εν λόγω δραστηριότητες αναλύονται εκτενώς σε επόμενη ενότητα.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο
της προσέγγισης CLIL, προτείνοντας χρονοδιαγράμματα και ενσωματώνοντας το έργο στη
διδακτέα ύλη των τάξεων. Όταν δημιουργήθηκε το Twinspace για το έργο, όλοι οι
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην οργάνωση των σελίδων και ήταν υπεύθυνοι για την
παρουσίαση των εργασιών του σχολείου τους. Όλοι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί
πειραματίστηκαν με διάφορα web 2.0 εργαλεία ώστε να καταλήξουν στην επιλογή των πιο
κατάλληλων για τις δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί. Η αλληλοβοήθεια ήταν καίρια
και σημαντική.
Το έργο “Where in Europe?” συνδέεται με τη διδακτέα ύλη των Αγγλικών, σύμφωνα με
τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καλύπτοντας ενότητες που αφορούν απλές συνομιλίες (π.χ. συστήνω
τον εαυτό μου) και ερωταπαντήσεις σχετικά με τον τόπο που ζω. Οι μαθητές προετοίμασαν
και χρησιμοποίησαν το αντίστοιχο λεξιλόγιο στις τηλεδιασκέψεις με τα συνεργαζόμενα
σχολεία. Στη δημιουργία της ψηφιακής κάρτας έγινε χρήση λεξιλογίου σχετικού με τα
Χριστούγεννα.
Το έργο συνδέεται επιπλέον και με ενότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος που αφορούν τη
χαρτογράφηση και τη γνωριμία του τόπου των μαθητών. Οι μαθητές επέλεξαν ιστορικάγεωγραφικά-περιβαλλοντικά στοιχεία της Αθήνας με τα οποία δημιούργησαν την
παρουσίαση για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Στο τέλος του έργου, εξερεύνησαν τους τόπους που
προετοίμασαν τα συνεργαζόμενα σχολεία, αποκτώντας έτσι μια εικόνα για τις
συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.
Το πρόγραμμα διήρκησε 8 μήνες -από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο- και αφιερωνόταν 1
διδακτική ώρα εβδομαδιαίως, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η διδασκαλία των υπολοίπων
μαθημάτων. Το πρόγραμμα διεξήχθη με εναλλαγή της ατομικής και της ομαδοσυνεργατικής
μεθόδου. Μόνο όταν κρίθηκε αναγκαίο οι μαθητές δούλεψαν ατομικά στο σπίτι αναζητώντας πληροφορίες- ενώ τις περισσότερες φορές τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες των
4-5 ατόμων, αφού με την εφαρμογή της ομάδας τα παιδιά νιώθουν ψυχολογικά ασφαλή
όσον αφορά το άγχος της αποτυχίας και έχουν υποστήριξη στην προσπάθειά τους για την
κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002).
Το σχολείο μας δημιούργησε, επιπλέον, τα φύλλα αξιολόγησης για όλους τους
συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα και άλλοι συνεργάτες δημιούργησαν τα
αντίστοιχα φύλλα για τους μαθητές.
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Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Οι μαθητές στο συνεργατικό έργο eTwinning με τίτλο “Where in Europe?” ενασχολήθηκαν
με τους παρακάτω τρεις κύριους πυλώνες δραστηριοτήτων:

Mystery Skype
Tα σχολεία ανά δύο συνδέονταν μέσω Skype χωρίς να γνωρίζουν όμως πού βρίσκονταν οι
συνομιλητές τους. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι μαθητές ρωτούσαν τους
συνομιλητές τους στα αγγλικά προσπαθώντας να συλλέξουν πληροφορίες για τη χώρα και
την πόλη που βρίσκονται, και αναζητούσαν σε χάρτες τον τόπο τους. Έπειτα, παρείχαν τις
αντίστοιχες πληροφορίες για τη δική τους χώρα και πόλη. Οι ερωτήσεις είχαν
προσυμφωνηθεί από τους εκπαιδευτικούς και οι απαντήσεις είχαν συνταχθεί από τους
μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Οι μισοί μαθητές είχαν αναλάβει την
επικοινωνία, και οι υπόλοιποι την αναζήτηση στον χάρτη.
Στις τηλεδιασκέψεις χρησιμοποιήθηκε το Google Maps και οι κλασικοί χάρτες της
Ευρώπης. Για την τοποθέτηση σε χάρτη των συμμετεχόντων σχολείων στο πρόγραμμα
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ZeeMaps. Η υλοποίηση της μυστικής τηλεδιάσκεψης μεταξύ
του σχολείου μας και του ιταλικού σχολείου παρουσιάζεται στη σχετική σελίδα του
Twinspace του έργου: https://twinspace.etwinning.net/13147/pages/page/77264. Ο
συνεργατικός χάρτης των σχολείων για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας βρίσκεται στη
σελίδα https://twinspace.etwinning.net/13147/pages/page/77978.

Σχήμα 1. Ο συνεργατικός χάρτης στο ZeeMaps

Digital Towns: where we live
Οι μαθητές πρότειναν τοποθεσίες και στοιχεία της πόλης μας και αναζήτησαν τις ανάλογες
πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο προκειμένου να τις μοιραστούν με τους
διαδικτυακούς φίλους τους. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να κατασκευάσουν μια
ψηφιακή κάρτα για να παρουσιάσουν την πόλη τους και να ενσωματώσουν εθνικές τους
παραδόσεις για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές μας ηχογράφησαν τα κάλαντα
και μετέφρασαν λέξεις σχετικές με τις γιορτές. Σε ομάδες μαζί με τις εκπαιδευτικούς
ενσωμάτωσαν τις πληροφορίες στα ψηφιακά εργαλεία Glogster και Thinglink. Η δεύτερη
δραστηριότητα και οι ψηφιακές δημιουργίες των μαθητών παρουσιάζονται στην ακόλουθη
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του

έργου:

Σχήμα 2. Χριστουγεννιάτικη κάρτα στο Glogster

Twinny lost in Europe (ebook)
H πιο απαιτητική, αλλά συγχρόνως και η πιο δημιουργική εργασία των μαθητών. Το θέμα
του ηλεκτρονικού βιβλίου ήταν ο ήρωάς μας, ο Twinny, ο οποίος είχε χαθεί στην Ευρώπη
και οι μαθητές έπρεπε να τον αναζητήσουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι μαθητές
επέλεξαν την πόλη που θα παρουσίαζαν, σχεδίασαν τι θα περιλάμβανε κάθε σελίδα,
αναζήτησαν φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για την πόλη. Με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών συνέθεσαν και μετέφρασαν τα συνοδευτικά κείμενα στα αγγλικά και
ενσωμάτωσαν το υλικό σε κάθε σελίδα εργαζόμενοι σε ομάδες.
Όταν ολοκληρώθηκε το βιβλίο από όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, κάθε ομάδα μαθητών
ανέλαβε μία πόλη όπου εμβάθυνε περισσότερο «διαβάζοντας» τις σχετικές σελίδες και τους
κρυμμένους QR κώδικες με κινητές συσκευές (ταμπλέτες). Στις σελίδες του βιβλίου
ενσωματώθηκε υλικό από πολλά web 2.0 εργαλεία (Padlet, Slideshare, Thinglink, QR code
generator), ενώ για τη σύνθεση του ηλεκτρονικού βιβλίου χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή
Epubeditor. Το ταξίδι του Twinny μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος στο
http://www.epubeditor.it/ebook/?static=29634
ενώ
ολόκληρη
η
δραστηριότητα
περιγράφεται
στη
σχετική
σελίδα
του
Twinspace:
https://twinspace.etwinning.net/13147/pages/page/124009 .
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Σχήμα3. Μαθητές σκανάρουν QR κώδικες
Οι μαθητές, ενθουσιασμένοι, συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες κατά την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων για την εύρεση της
χώρας και της πόλης των συνεργαζόμενων σχολείων. Η σημαντικότερη όμως συνεργατική
δημιουργία ήταν το κοινό ηλεκτρονικό βιβλίο με τις πολυμεσικές παρουσιάσεις των πόλεων
που επέλεξαν οι μαθητές. Όταν αυτό ολοκληρώθηκε, η ικανοποίηση των μαθητών που
αντίκριζαν τις σελίδες τους ανάμεσα στις σελίδες των άλλων σχολείων, ήταν πολύ μεγάλη.

Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, μπορούμε με ευκολία να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενοι
μαθητές και εκπαιδευτικοί διερεύνησαν και βίωσαν με τον πλέον δημιουργικό τρόπο τη
διαπολιτισμική και συνεργατική μάθηση. Η αρχή «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα» που
εφαρμόζεται στην διδασκαλία ξένων γλωσσών (Milton and Alexiou, 2006) με τη μέθοδο
CLIL δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη
υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να είναι αποτελεσματική (Coonan,
2011). Σύμφωνα και με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες του
Συμβουλίου της Ευρώπης, η γλωσσομάθεια είναι πια απαραίτητη προϋπόθεση στην
προετοιμασία του πολίτη του αύριο (Common European Framework of Reference for
Languages, www.coe.int/lang-CEFR, ημερομηνία προσπέλασης 8/1/2017). Η μέθοδος CLIL
προσφέρει ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον, όπου αναπτύσσεται η θετική στάση απέναντι
στην ξένη γλώσσα. Έτσι οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα μυούνται με
βιωματικό και δημιουργικό τρόπο στην αγγλική γλώσσα, αναπτύσσουν γλωσσικές
δεξιότητες και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, προάγεται ο
ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών μέσα από την αυθεντικότητα που προσφέρει το
διαδίκτυο
(Ο
οδηγός
του
εκπαιδευτικού
των
ξένων
γλωσσών,
rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm, ημερομηνία προσπέλασης 8/1/2017), οι
μαθητές αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα που τους δόθηκαν και αναστοχάζονται πάνω στη
χρήση της ξένης γλώσσας.
Επιπρόσθετα, προωθήθηκε η συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και
πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου. Παράλληλα με την προαναφερόμενη ανάπτυξη
δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, το eTwinning δίνει προστιθέμενη αξία στη συμβατική μάθηση,
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βελτιώνοντας την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ δίνεται έμφαση και στη μεταγνωστική
γνώση. Έτσι, οι μαθητές ενθαρρύνονται στο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να
αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να εξελίσσουν τις γνώσεις τους.
Το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί και να συνεχιστεί και σε άλλα
θεματικά πεδία, όπως αυτό της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των
Μαθηματικών κ.ά. Επιπλέον, μπορεί εύκολα να ενταχθεί στη διδασκαλία και σε άλλες τάξεις
του σχολείου, όχι μόνο της Πρωτοβάθμιας, αλλά και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και η εφαρμογή μιας διδακτικής παρέμβασης με
διαθεματικό χαρακτήρα ανάμεσα στο μάθημα της Ιστορίας και της Πληροφορικής στη Γ΄ Γυμνασίου. Η
διαθεματική συνεργασία είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου
με αφορμή την ελληνική επανάσταση του 1821. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εστιάστηκε αφενός στη
δημιουργία από τους μαθητές/τριες πολυμεσικής πληροφορίας (επεξεργασία εικόνας, ήχου, βίντεο,
κειμένου) και αφετέρου στη δημιουργική χρήση Web2.0 εργαλείων. Η όλη διδακτική παρέμβαση
οδήγησε στη δημιουργία από τους μαθητές/τριες μιας χρονογραμμής που εξετάζει την πορεία προς την
ελληνική επανάσταση (από το 1422 μέχρι το 1821) και ενός διαδραστικού χάρτη που παρακολουθεί την
εξέλιξη της επανάστασης (από το 1821 μέχρι το 1827). Από την ολοκλήρωση της παρέμβασης
παραμένουν οι μαθητικές δημιουργίες ως διδακτικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.
Λέξεις κλειδιά: ελληνική επανάσταση, χρονογραμμή, διαδραστικός χάρτης, εργαλεία Web2.0

Εισαγωγή
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών μπορεί να ενισχύσει την
ποιότητα μάθησης και διδασκαλίας (Groves & O`Donoghue, 2009). Η ποιοτική αναβάθμιση
της εκπαίδευσης απαιτεί την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μια ποικιλία
διδακτικών μέσων και υλικών (Σύβακα & Γκινούδη, 2013). Η παγκόσμια ροή δεδομένων
έχει επηρεάσει τον τρόπο πρόσβασης στο διαθέσιμο όγκο πληροφοριών, καθώς και τον
τρόπο επεξεργασίας και αξιοποίησής τους. Η αναζήτηση, αξιολόγηση, επεξεργασία και
αξιοποίηση πληροφοριών με «πολυμεσικά στοιχεία και υπερμεσική δομή» που υπερβαίνουν
τα γεωγραφικά όρια, δε μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το σχολείο (Τσορτανίδου, 2016). Η
ανάγκη για αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας κρίνεται
απαραίτητη και η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων
αποτελεί μονόδρομο εάν θέλουμε να μιλάμε για την παροχή μίας εκπαίδευσης που
εναρμονίζεται με τις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας (Κουτσούκου, 2014). H
αξιοποίηση της εικόνας, η εποπτικότητα ειδικότερα στα εγχειρίδια Ιστορίας μπορεί να
υπηρετήσει ευρύ φάσμα στόχων γενικής και ειδικής διδακτικής (Ψυχογυιού, 2009). Πλήθος
ερευνών έχουν διαπιστώσει την εκπαιδευτική δύναμη της εικόνας όταν βέβαια η τελευταία
συνδυαστεί και με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια ενός σωστά δομημένου
εκπαιδευτικού προγράμματος (Κουτσούκου, 2014). Tα σύγχρονα προγράμματα σπουδών,
πλέον, δίνουν έμφαση και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτορρύθμισης της μάθησης και όχι
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μόνο στην απόκτηση γνώσεων. Με άλλα λόγια, δίνεται σημασία στην πρόσβαση και τη
διαχείριση της πληροφορίας, παράλληλα με τη σημασία του περιεχόμενού της
(Aktaruzzaman et al, 2011).
Η ένταξη των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα και με την προοπτική να
καταστεί το μάθημα της ιστορίας πιο ελκυστικό και να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα
για την άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Τσιβάς,
2011). Η χρήση τους ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την αρχιτεκτονική της
«ανοιχτότητας», τη συνεργασία, τη δυναμικότερη επικοινωνία, την κοινή χρήση υλικού και
την αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης (Σύβακα & Γκινούδη, 2013). Η διαθεματική
προσέγγιση και διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα
και συμβάλλει στην επίτευξη διδακτικών στόχων, τους οποίους οι παραδοσιακές και
συμβατικές μορφές διδασκαλίας θα ήταν πολύ δύσκολο να καλύψουν (Δάλκος, 2002).
Συγκροτείται, έτσι, ένα νέο παιδαγωγικό περιβάλλον και προσφέρονται στον
εκπαιδευτικό δυνατότητες και προσβάσεις, που μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο να
υλοποιηθούν. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας ευνοείται από την ύπαρξη
υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα επεξεργασμένο από τις ΤΠΕ στο σχολικό
περιβάλλον. Το διαδίκτυο (ιδιαίτερα οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες web2.0) πλεονεκτεί σε
σχέση με τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ πέραν του ότι εξασφαλίζουν εύκολη
πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, δίνουν τη δυνατότητα με κατάλληλες
προσομοιώσεις, βιντεοταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα κλπ να αποκτήσουν οι μαθητές ένα
είδος βιώματος για κοινωνικοιστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν και να κατανοήσουν
καλύτερα ιστορικούς όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητα 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 (Βακαλούδη, 2014). Οι ΤΠΕ με την
παρέμβασή τους αναμένεται να συμβάλουν ζωντανεύοντας τη διδασκαλία, διευρύνοντας το
ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύοντας τη μάθηση. Το πλήθος, η εναλλαγή και η ποικιλία
ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων αυξάνει τη μαθητική προσοχή (Καλόγηρος &
Σμυρναίος, 2012, Borich, 2004). Εικόνες, βίντεο, μουσική, δραματοποιημένη αφήγηση,
γραπτές πηγές, χάρτες, πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά σχηματοποιούν τη γνώση,
τοποθετούν το μαθητή στο χώρο και στο χρόνο, διευκρινίζουν και αναλύουν όρους και
έννοιες, αναβιώνουν τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι, βοηθούν στην αφομοίωση και κατάκτηση
της ιστορικής γνώσης, διεγείρουν προβληματισμούς, οξύνουν την κριτική σκέψη,
ευαισθητοποιούν, μεταδίδουν αξίες και συμβάλλουν στην ψυχοπνευματική καλλιέργεια του
μαθητή (Χατζηλάκος, 2005, Λαφατζή, 2005). Ειδικότερα και μεταξύ άλλων η διδασκαλία που
στηρίζεται στις ΤΠΕ διεγείρει το ενδιαφέρον για μάθηση, ως εναλλακτική δραστηριότητα,
αμβλύνει προβλήματα που σχετίζονται με τη μειονεξία ανάγνωσης, απευθύνεται με
αμεσότητα στο συναισθηματικό κόσμο των μαθητών/τριών, συνεισφέρει στην αισθητική
τους καλλιέργεια, λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων οπτικού γραμματισμού
(Σακκά, 2003, Παληκίδης, 2008). Με την έλευση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του
web2.0 ανοίγονται επιπλέον πολλές δυνατότητες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία (ενδεικτικά Αναστασιάδης, 2017).
Κλείνοντας, ωστόσο, θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε ότι η οπτικοποίηση της διδακτέας
ύλης ενισχύει την κατανόηση και συγχρόνως προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, αν
και πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι ο ενθουσιασμός αυτός των μαθητών μπορεί να είναι και
εφήμερος (Κουτσογιάννης, κ.ά. 2010). Συγχρόνως τα οφέλη της πολυμεσικής και
πολυτροπικής διδασκαλίας δεν πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα, καθώς η οπτικοποίηση
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δεν οδηγεί ως εκ θαύματος στην κατανόηση αν δεν εντάσσεται σε αποτελεσματικό
παιδαγωγικό σχεδιασμό (Smith et al., 2005).

Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης
Αρχικές ιδέες και σημεία που λήφθηκαν υπόψιν στη φάση του σχεδιασμού της
διδακτικής παρέμβασης
Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προβληματισμού, εκπαιδευτικοί διαφορετικών
ειδικοτήτων (Φιλόλογος και Πληροφορικοί) του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών,
αποφάσισαν να δοκιμάσουν (στη λογική των διαθεματικών συνεργασιών που εφαρμόζονται
στο σχολείο) να καθοδηγήσουν μαθητές ενός τμήματος στο να δημιουργήσουν οι ίδιοι
διδακτικό υλικό για το μάθημα της Ιστορίας, με χρήση ποικίλων διαδικτυακών κυρίως
υπηρεσιών και εργαλείων, συνδυάζοντας στόχους και διαθέτοντας διδακτικές ώρες και από
τα δύο εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα.
Παρόλο που το όλο εγχείρημα δεν δομήθηκε ως ερευνητικό έργο, είναι φανερό ότι
υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα σημεία, όπως: η συνεργασία – συνδιδασκαλία σε
πραγματικές συνθήκες τάξης, εντός διδακτικού ωραρίου, εκπαιδευτικών διαφορετικών
ειδικοτήτων και «κουλτούρας» (φιλολογίας και πληροφορικής), η συν-παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές (ο μαθητής ως δημιουργός) που αξιοποιήθηκε
κατόπιν στην διδασκαλία της Ιστορίας, η συνδυασμένη χρήση / αξιοποίηση ποικιλίας
υπηρεσιών και εργαλείων web2.0 και τέλος ο συνδυασμός διδακτικών στόχων από δύο
αναλυτικά προγράμματα (Ιστορίας και Πληροφορικής). Αυτά τα χαρακτηριστικά
υποκρύπτουν σειρά αδήλων «ερευνητικών ερωτημάτων». Πάντως το βασικό ερώτημα στην
όλη διαδικασία ήταν το αν αυτή η παρέμβαση θα μπορούσε να επιτύχει και να υπάρξει
παραγωγή αξιόπιστου εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους μαθητές.
Κατά τη φάση του σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί είχαν συναντήσεις κατά τις οποίες
συζήτησαν την αρχική ιδέα και τις λεπτομέρειες για την υλοποίησή της. Από τις συζητήσεις
έγινε κατανοητό ότι ο συνδυασμός του εικαστικού και τεχνολογικού στοιχείου μπορεί να
επιδράσει δυναμικότερα στο θυμικό των μαθητών με συνέπεια να οξύνεται το ενδιαφέρον
τους και επομένως να διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης. Ο μεστός και κατάλληλα
«χρωματισμένος» αφηγηματικός λόγος των βίντεο γίνεται περισσότερο κατανοητός στους
σημερινούς μαθητές από τον λόγο του σχολικού βιβλίου στοχεύοντας στην αβίαστη
προσήλωσή τους. Συγχρόνως η αξιοποίηση των πηγών του σχολικού βιβλίου το
επικαιροποιεί και κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για περαιτέρω μελέτη του. Με τη
χρήση του οπτικοακουστικού υλικού στοχεύεται η διευκόλυνση της εκμάθησης της
χρονολογικής σειράς των γεγονότων ενώ με τη χρήση χάρτη ως μόνιμου εποπτικού μέσου
στοχεύεται η ενίσχυση της αντίληψης του χώρου και των διαστάσεων του.
Επίσης, λήφθηκε υπόψη ότι όταν ολοκληρωθεί η εργασία των μαθητών/τριων το
αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φιλόλογο για τη διδασκαλία της ελληνικής
επανάστασης μια και καλύπτει στην παρούσα φάση του τρεις ενότητες [την 5η, την 7η και
την 8η] του σχολικού εγχειριδίου. Αυτό υποκρύπτει ότι ικανοποιεί όλους τους ειδικούς
διδακτικούς στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα για καθεμιά από τις ανωτέρω
ενότητες. Αν μάλιστα ο εκπαιδευτικός προχωρήσει και σε περαιτέρω επεξεργασία και
εμπλουτισμό μπορεί κάλλιστα να καλύψει τις ανάγκες όλων των σχετικών ενοτήτων.

Ταυτότητα της διδακτικής παρέμβασης
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Επιλέχθηκε να υποστηριχθούν δυο διαστάσεις (χώρος-χρόνος) με δυο αντίστοιχα προϊόντα
που θα υλοποιηθούν με δυο αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες. Αφενός να διερευνηθεί η
διάσταση του χρόνου με τη δημιουργία μιας διαδραστικής χρονογραμμής με θέμα την
πορεία προς την ελληνική επανάσταση, αφετέρου να διερευνηθεί η διάσταση του χώρου με
τη δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη με θέμα την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης
Η κυρίως παρέμβαση υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, είχε
διάρκεια οκτώ διδακτικές ώρες με συχνή συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών και από τις δυο
ειδικότητες. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι (πέρα από τους γνωστικούς για το μάθημα της
Ιστορίας), σχετίζονται με τις διαδικασίες έρευνας, συνεργασίας, σύνθεσης και
αλληλεπίδρασης των μαθητών, με την εξοικείωση με τη χρήση συγκεκριμένων, εύχρηστων
και λειτουργικών δημιουργικών διαδικτυακών εργαλείων καθώς και την εξοικείωση με
βασικές λειτουργίες επεξεργασίας πολυμεσικών στοιχείων.
Αξιοποιήθηκε ποικιλία δημιουργικών εργαλείων (επεξ. κειμένου, VDownloader , Video
Cutter Joiner, Moviemaker, Audacity, Thinglink, Tiki-toki) και υπηρεσίες ανάρτησης
ψηφιακού περιεχομένου (http://vod-new.sch.gr/, https://www.youtube.com).
Για την δημιουργία του υλικού χρησιμοποιήθηκαν:

Γραπτές Πηγές: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου ΟΕΔΒ / Τα καπάκια &
Κανέλλος Δεληγιάννης Κ. Παπαγιώργη, Καστανιώτη / Ιστορία της ελληνικής
επανάστασης Σ. Τρικούπη, Λιβάνη / Ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία 18211833, Ν. Νταίικιν, ΜΙΕΤ / Η ελληνική επανάσταση του 1821, Β. Κρεμμυδάς, Gutenberg
/ Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Κ. Μ. Κούμα, Βιέννη

Ντοκιμαντέρ: Από το Βυζάντιο ως την επανάσταση του 1821 / ΣΚΑΙ 1821

Εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χαρακτικά: από επιλεγμένες ιστοσελίδες

Μεθοδολογία και πορεία υλοποίησης
Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες. Η υλοποίηση διαρθρώθηκε σε τέσσερις φάσεις.
Πριν την είσοδό μας στο εργαστήριο είχαμε καταλήξει σε σημαντικό βαθμό στο περιεχόμενο
που θα περιλαμβανόταν στις δύο δημιουργίες και στη διαδικασία που θα ακολουθούνταν.
Επιλέχθηκε δηλαδή μια καθοδηγούμενη, εν μέρει διερευνητική διαδικασία. Οι
μαθητές/τριες είχαν χωριστεί σε ομάδες ανάλογα με τις θεματικές που θα περιλαμβάνονταν
τόσο στη χρονογραμμή όσο και στο διαδραστικό χάρτη. Κάθε ομάδα είχε αναλάβει δύο
ρόλους έναν για τη χρονογραμμή και έναν για τον διαδραστικό χάρτη.
Κατά την πρώτη φάση που καλύπτει το πρώτο δίωρο ζητήθηκε απ’ όλες τις ομάδες να
αναζητήσουν στον παγκόσμιο ιστό τα δύο ντοκιμαντέρ για την ελληνική επανάσταση
καθώς επίσης έναν χάρτη της οθωμανικής αυτοκρατορίας των αρχών του 1800 κι έναν
πίνακα ζωγραφικής με θέμα την ελληνική επανάσταση. Το «ΣΚΑΙ 1821» περιέχει οκτώ (8)
ωριαία επεισόδια, ενώ το «Απ’ το Βυζάντιο ως την επανάσταση του 1821» είναι ένα (1) και
αυτοτελές. Μετά από ολιγόλεπτη συζήτηση κατέληξαν και σε χάρτη και σε πίνακα για το
φόντο της χρονογραμμής. Στη συνέχεια οι ομάδες ανέλαβαν καθεμία από ένα επεισόδιο το
οποίο κλήθηκαν να κατεβάσουν με το λογισμικό VDownloader. Μόλις ολοκληρώθηκε το
κατέβασμα παρακολούθησαν το βίντεο φορώντας ακουστικά για να μην ενοχλούνται
μεταξύ τους και έχοντας σαφείς οδηγίες. Στόχος ήταν να εντοπίσουν τμήμα του επεισοδίου
που έδινε ικανές πληροφορίες για την ομάδα τους. Οι ομάδες αφού είδαν με προσοχή το
επεισόδιο που τους αναλογούσε σημείωσαν ποιο κομμάτι θα έπρεπε να αποκόψουν από το
υπόλοιπο σώμα και κατέγραψαν τα χρονικά σημεία (αρχή – τέλος) κάθε αποσπάσματος.
Έτσι, συγκεντρώθηκαν 31 βίντεο-αποσπάσματα. Τρεις ομάδες που δεν απασχολήθηκαν με
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το κατέβασμα των βίντεο ασχολήθηκαν με τη συλλογή μέσω Διαδικτύου εικονιστικού
υλικού (εικόνες, σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά) για τη δημιουργία θεματικών
ενοτήτων της χρονογραμμής για τις οποίες τα ντοκιμαντέρ δεν παρείχαν υλικό. Κατά τη
δεύτερη φάση που καλύπτει το δεύτερο δίωρο οι ομάδες χρησιμοποιώντας το λογισμικό Video
Cutter Joiner απομόνωσαν τα αποσπάσματα που τους ενδιέφεραν. Στη συνέχεια κάποιες
από αυτές τις ομάδες προχώρησαν και σε μοντάζ κάποιων αποσπασμάτων με το λογισμικό
Moviemaker. Έτσι, από τα αρχικά 31 βιντεο-αποσπάσματα, παρέμειναν 17 αυτοτελή, ενώ
από τα υπόλοιπα 14, μετά από μοντάζ, προήλθαν 6 νέα. Κατά την τρίτη φάση που καλύπτει
το τρίτο δίωρο οι τρεις ομάδες που κατά τη πρώτη φάση συγκέντρωναν εικονιστικό υλικό
αφού είχαν προετοιμάσει την αφήγησή τους πάνω σε υλικό που τους είχε δοθεί,
ηχογραφήθηκαν με το λογισμικό Αudacity, ενώ αμέσως μετά χρησιμοποιώντας το
Moviemaker «πάντρεψαν» την αφήγησή τους με τις εικόνες που είχαν συλλέξει κατά την
πρώτη φάση δημιουργώντας ένα βίντεο με εναλλασσόμενες εικόνες προσπαθώντας το
οπτικό ερέθισμα να «κουμπώνει» με την ιστορική αφήγηση. Παράλληλα 7 ομάδες
κατέγραφαν σε επεξεργαστή κειμένου MsWord παραθέματα από τις τρεις διδακτικές
ενότητες του σχολικού βιβλίου, αξιοποιώντας έτσι και τις πηγές του σχολικού εγχειριδίου.
Τέλος, οι υπόλοιπες δυο ομάδες «έστηναν» τους δυο βασικούς μηχανισμούς, της
χρονογραμμής με το εργαλείο Tiki-Toki και του διαδραστικού χάρτη με το thinglink
αντίστοιχα. Κατά την τέταρτη και τελευταία φάση κι ενώ όλα τα βίντεο είχαν ανέβει σε
αποθετήρια, κάθε ομάδα τοποθετούσε το βίντεό της στην κατάλληλη θέση, στην
χρονογραμμή και στο διαδραστικό χάρτη.
Γενικά οι μαθητές «διέτρεξαν» με τις εργασίες στις οποίες ενεπλάκησαν, τα ανώτερα
επίπεδα της αναθεωρημένης ταξινομίας Bloom στον γνωστικό τομέα (Krathwohl, 2002),
αφού εφάρμοσαν οδηγίες και προδιαγραφές, ανέλυσαν και αξιολόγησαν πρωτογενές υλικό
και δημιούργησαν πρωτότυπο υλικό. Οι εργασίες (Σχήμα 1) είναι αναρτημένες στις σελίδες
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/743064/-1821/
(διαδραστική
χρονογραμμή)
και
https://www.thinglink.com/scene/858244155577466881 (διαδραστικός χάρτης).

Σχήμα 1: Στιγμιότυπα από τη διαδραστική χρονογραμμή (αριστερά) και από τον
διαδραστικό χάρτη (δεξιά)

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα
Σε συζητήσεις κατά τη φάση του αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών που
συνεργάστηκαν, εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκετοί από τους/τις
μαθητές/τριες φάνηκε να επιδεικνύουν πέρα από απλές τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες
επίλυσης προβλήματος, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, ατομική και συλλογική
υπευθυνότητα, κοινωνικές λειτουργικές και συνεργατικές δεξιότητες (όπως διαχείριση
διαφωνιών και συγκρούσεων).
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Το αποτέλεσμα της εργασίας και της διαθεματικής προσέγγισης ικανοποίησε τους
στόχους που τέθηκαν εξαρχής. Μάλιστα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θέτει και νέους
καθώς η παρούσα δουλειά μπορεί να εμπλουτιστεί με νέο υλικό (επιπλέον πολυμεσικό
υλικό, φύλλα εργασίας που να αξιοποιούν τις μαθητικές δημιουργίες ως εκπαιδευτικό
υλικό) ή να δοθούν αφορμές για νέες προεκτάσεις (διαθεματικές προσεγγίσεις με Μουσική,
Εικαστικά, Λογοτεχνία). Ικανοποίησε όμως και μία άλλη παράμετρο: την ανάγκη του
φιλολόγου να διατρέξει αλλά και να διδάξει εντυπωσιακά και ελκυστικά την ελληνική
επανάσταση διερευνώντας πραγματικά κι όχι μεταφορικά τον χρόνο και τον χώρο.
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Περίληψη
Η λημματογράφηση στη Wikipedia χρησιμοποιείται, τα τελευταία χρόνια, ως καλή πρακτική στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή ενός μεταφραστικού εργαλείου οδηγεί σε ενδιαφέρουσες
εναλλακτικές προσεγγίσεις αφού δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς να το
αξιοποιήσουν στη λημματογράφηση. Σ' αυτή την εργασία κάνουμε μια ανασκόπηση της εξέλιξης της
μηχανικής μετάφρασης στο πέρασμα του χρόνου και συγκρίνουμε το τρόπο λειτουργίας του
μεταφραστικού εργαλείου της Wikipedia σε σχέση με τα αντίστοιχα επαγγελματικά εργαλεία. Στη
συνέχεια προχωράμε σε μια επιγραμματική καταγραφή από την εμπειρία χρήσης του εργαλείου στη
λημματογράφηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Λέξεις κλειδιά: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Web 2.0, Μεταφραστικά εργαλεία

Εισαγωγή
Η μετάφραση αποτελεί τη μεταφορά του περιεχομένου, της δομής, και του ύφους του
κειμένου-πηγή (ΚΠ) στο κείμενο-στόχος (ΚΣ) με τη χρήση των καταλληλότερων γλωσσικών
ισοδυναμιών.
Όπως πολλοί θεωρητικοί της μετάφρασης και της γλωσσολογίας υποστηρίζουν η σχέση
μεταξύ των δύο κλάδων είναι αμφίδρομη. Ενδεικτικά, οι Vinay και Darbelnet υποστήριξαν
ότι η μεταφραστική θεωρία βασίζεται στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία (Vinay & Darbelnet,
1958) ενώ ο Γάλλος γλωσσολόγος Mounin τόνισε ότι «στη βάση κάθε μεταφραστικής
διαδικασίας βρίσκονται μια σειρά από αναλύσεις και διεργασίες που άπτονται της
γλωσσολογίας και η επιστήμη της γλωσσολογίας, ορθά εφαρμοσμένη, μπορεί να προσφέρει
[στη μετάφραση] πολύ περισσότερα από όσα μια οποιαδήποτε εμπειρική προσέγγιση»
(Mounin, 1963)
Η μηχανική (αυτόματη) μετάφραση είναι η γλωσσική επεξεργασία κατά την οποία το
περιεχόμενο της γλώσσας-πηγή (ΓΠ) μεταφέρεται στη γλώσσα-στόχο (ΓΣ) μέσω
υπολογιστικών συστημάτων με τη χρήση λογισμικού. Άπτεται του κλάδου της
υπολογιστικής γλωσσολογίας, δηλαδή του τομέα εκείνου της γλωσσολογίας που προσεγγίζει
τη φυσική γλώσσα μέσα από μια υπολογιστική σκοπιά και χρησιμοποιεί τεχνικές, εργαλεία
και εφαρμογές με στόχο τη δημιουργία λογισμικού για την κατανόηση και την επεξεργασία
των γλωσσικών μοντέλων.
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Μιλάμε λοιπόν για μια πρακτική εφαρμογή της υπολογιστικής γλωσσολογίας στη
μετάφραση. Η μηχανική μετάφραση συνίσταται στη διεπιστημονική προσέγγιση της
μεταφραστικής διαδικασίας υπό το πρίσμα της γνωσιακής επιστήμης, της πληροφορικής,
της τεχνητής νοημοσύνης, της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, και φυσικά της θεωρητικής
γλωσσολογίας και της σημασιολογίας.

Ανάλυση
Η υπολογιστική γλωσσολογία εκτείνεται στα πεδία της διαδικασίας της γλωσσικής εξέλιξης,
της δομικής κατανόησης της γλώσσας, της νοηματικής κατανόησης και της παραγωγής
φυσικού λόγου. Η μηχανική μετάφραση αναλύει τη γλώσσα σε επίπεδο προτάσεων όπου τα
γλωσσικά ισοδύναμα αντιστοιχίζονται μεταξύ τους. Για την ολοκλήρωση της αυτόματης,
μηχανικής μετάφρασης ενός κειμένου κρίνεται ότι η κατανόηση της μορφολογίας, της
σύνταξης, και της σημασιολογίας τόσο της ΓΠ όσο και της ΓΣ είναι απαραίτητη.
Αρχικά, η μετάφραση του κειμένου προσεγγίστηκε με την πρακτική της κατά-λέξη
μετάφρασης (word-to-word translation), η οποία όμως αντιμετωπίζει ορισμένα
προβλήματα· τα λεξιλογικά κενά που συχνά υπάρχουν μεταξύ της ΓΠ και της ΓΣ καθιστούν
δύσκολη την εκπόνηση ενός νοηματικά ισοδύναμου μεταφραστικού έργου. Τα κενά αυτά
συχνά είναι απόρροια πολιτισμικών διαφορών. Για να προχωρήσουμε σε μια νοηματική
προσέγγιση αυτών των φαινομένων απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός παράλληλων
κειμένων, ξεκάθαρη νοηματική απεικόνιση των γλωσσικών σημείων που εμπίπτουν στις
κατηγορίες αυτές, και η ικανότητα αναγνώρισης των σχημάτων λόγου.
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της αποθήκευσης και της χρήσης παράλληλων κειμένων και η
δημιουργία βάσεων δεδομένων που λειτουργούν ως μεταφραστικές μνήμες. Το ΚΠ
αντιστοιχίζεται με το ΚΣ σε επίπεδο προτάσεων και τα Σώματα Κειμένων που βρίσκονται
αποθηκευμένα στη μεταφραστική μνήμη ανασύρονται και εφαρμόζονται τμηματικά όπου η
εφαρμογή τους κρίνεται ορθότερη με βάση στατιστικές και μορφολογικές παραμέτρους.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μηχανική μετάφραση γίνεται βάσει παραδειγμάτων.
Τα Σώματα Κειμένων αποτελούν ηλεκτρονικές συλλογές κειμενικού υλικού και
συντελούν στην κατανόηση και την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων. Τα κείμενα που
καταχωρούνται περιέχουν σημάνσεις (tags) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με το
μορφοσυντακτικό και φωνολογικό επίπεδο της γλώσσας. Κατ’ αυτό τον τρόπο
δημιουργούνται πολύγλωσσα υπολογιστικά εργαλεία. Με τον ίδιο τρόπο επίσης, με τη
άντληση δεδομένων από βάσεις ορολογίας και τη συλλογή παράλληλων κειμένων,
δημιουργείται μέσα στο λογισμικό ένα termbase που εφαρμόζεται κατάλληλα, στο ανάλογο
context, βασιζόμενο σε στατιστικές αναλύσεις.

Μηχανική μετάφραση/Μετάφραση υποβοηθούμενη από υπολογιστή
Τις τελευταίες δεκαετίες η μηχανική μετάφραση έχει αποτελέσει, και εξακολουθεί να
αποτελεί, αντικείμενο έρευνας αλλά και ισχυρό κομμάτι της γλωσσικής βιομηχανίας.
Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε ορισμένες εταιρίες, ομάδες και λογισμικά με ισχυρό αντίκτυπο
στη σημερινή πραγματικότητα των επαγγελματιών στο χώρο των γλωσσών:
Η SYSTRAN, ιδρύθηκε το 1968 και είναι μια από τις παλαιότερες εταιρίες που ανέπτυξε
λογισμικό και παρείχε υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης. Το λογισμικό που ανέπτυξε η
SYSTRAN βασίζεται σε στατιστικές προσεγγίσεις (Statistical Machine Translation-SMT) και
ήταν το πρώτο αυτής της κατηγορίας που κυκλοφόρησε στην αγορά.
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Το Eurotra ήταν ένα εγχείρημα ευρωπαίων γλωσσολόγων που χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1978 έως το 1992· ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης
αρχικά για 7 και έπειτα για 9 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το λογισμικό του
Eurotra επεξεργαζόταν το ΚΠ αρχικά σε συντακτικό επίπεδο, έπειτα σε δομικό, και τέλος σε
γραμματικό επίπεδο εφόσον και τα τρία επίπεδα αναλύσεων θα είχαν επιτευχθεί και τα
δεδομένα τους ενσωματωθεί, θα παράγονταν τα κατάλληλα γλωσσικά ισοδύναμα. Το
εγχείρημα δεν προχώρησε, είχε όμως σημαντικό αντίκτυπο στη γλωσσική βιομηχανία
κάποιων χωρών.
Ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία έχουν και τα Computer Aided Translation (CAT)
tools. Τα CAT tools αναφέρονται στην υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση και
αποτελούν εργαλεία που διευκολύνουν τη μεταφραστική διαδικασία.
Το κείμενο-πηγή μεταφράζεται χωρισμένο ανά προτάσεις, κάθε μία από τις οποίες
βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο ακριβώς κάτω από το οποίο μπορεί να προστεθεί η
μετάφρασή της. Κάθε μετάφραση αποθηκεύεται μαζί με το ΚΠ δημιουργώντας μια
μεταφραστική μονάδα (translation unit). Ο μεταφραστής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει
σε κάθε πρόταση και να προχωρήσει σε αλλαγές. Το λογισμικό των CAT tools παρέχει και τη
δυνατότητα ελέγχου ποιότητας, κατά τον οποίο εντοπίζονται προτάσεις που, πιθανόν,
χρίζουν αναθεώρησης. Οι μεταφραστικές μονάδες αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων
που ονομάζουμε μεταφραστική μνήμη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε
επόμενες μεταφράσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που η αντιστοιχία ισοδύναμων
επιτυγχάνεται στο 100%. Τέλος τα εργαλεία αυτά παρέχουν αυτόματη αναζήτηση όρων σε
ενημερωμένες βάσεις ορολογίας.
Το SDL Trados, είναι το cat tool που χρησιμοποιείται σήμερα στο μεγαλύτερο βαθμό.
Άλλα cat tools είναι τα:, memoQ, Across, MateCat, Wordfast Anywhere, κ.α.

Μετάφραση στη Wikipedia / Προηγούμενες μέθοδοι και εργαλεία
Οι συντάκτες της Wikipedia ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν τη μετάφραση ως μια μέθοδο
γρήγορης και επαρκούς ανάπτυξης της Wikipedia στην μητρική τους γλώσσα,
μεταφράζοντας λήμματα από κάποια άλλη Wikipedia μιας γλώσσας που καταλαβαίνουν, ή
απλά επεξεργάζονται λήμματα σε περισσότερες από μία Wikipedia. Το ποσοστό χρηστών
της αγγλικής Wikipedia που επεξεργάζονται λήμματα και σε μια δεύτερη γλώσσα ανέρχεται
στο 15%. Αυτοί οι πολύγλωσσοι χρήστες είναι και περισσότερο παραγωγικοί από τους
αντίστοιχους μονόγλωσσους, κάνοντας 2,3 φορές περισσότερες επεξεργασίες. (Hale, 2013)
Έως και πρόσφατα η επεξεργασία σε μεγάλο βαθμό εμπεριείχε την χρήση κώδικα
μορφοποίησης για την ενσωμάτωση συνδέσμων, εικόνων, και παραπομπών σε πηγές, και
κατά συνέπεια ένα μέρος της διαδικασίας μετάφρασης να περιλαμβάνει την αντιγραφή
ή/και τροποποίηση μέρους αυτού του κώδικα. Είναι ακόμη σύνηθες αρκετοί χρήστες να
κάνουν μετάφραση χωρίς να βασίζονται σε κανένα άλλο εργαλείο πέρα από τον απλό
επεξεργαστή κώδικα, αντιγράφοντας και επικολλώντας το ΚΠ στην φόρμα επεξεργασίας της
Wikipedia, και μεταφράζοντας αντικαθιστώντας το κείμενο ανάμεσα σε στοιχεία του
κώδικα που δεν μεταφράζονται.
Ένα προηγούμενο μεταφραστικό εργαλείο για υποβοήθηση της μετάφρασης λημμάτων
της Wikipedia είχε αναπτυχθεί από την Google ως μέρος του Google Translate. Το Google
Translator Toolkit (https://translate.google.com/toolkit) ήταν ένα εργαλείο που συνδύαζε
το αυτόματο μεταφραστικό σύστημα με την ανθρώπινη επέμβαση για δημιουργία
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καλύτερης μετάφρασης ενός λήμματος και παράλληλα βελτίωνε την μεταφραστική μνήμη
του Google Translate ώστε να παράγει καλύτερες μεταφράσεις. (Google blog, 2009 & Welsh,
2009)

Content Translation tool
Το 2014 η Wikipedia εισήγαγε το δικό της μεταφραστικό εργαλείο, το Content
Translation tool, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε συντάκτη που επιθυμεί να
παρέχει τη μετάφραση ενός λήμματος. Το εργαλείο αυτό, το λογισμικό του οποίου
αναπτύσσεται ενεργά ώστε να υποστηρίζει όλο και μεγαλύτερο γλωσσικό όγκο, είναι
διαθέσιμο σε όλους και έχει συντελέσει στη δημιουργία χιλιάδων λημμάτων.
Στοχεύει στη διατήρηση της μορφολογίας του ΚΠ στο ΚΣ και στη συνοχή των
συνδέσμων και των αναφορών. Η μορφοποίηση κειμένου υποστηρίζεται σε πολύ βασικό
επίπεδο. Το εργαλείο βασίζει τη λειτουργία του σε διαγλωσσικές συνδέσεις αντλώντας
δεδομένα από λεξικά και υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία εκδοχή του περιεχομένου του λήμματος που θα
συνεχίσει να βελτιώνεται από την κοινότητα. Το Content Translation tool επιτρέπει στους
συντάκτες και να δημοσιεύσουν τη μετάφρασή τους άμεσα, συνδέοντας τη με το αρχικό
λήμμα. Η διεπαφή του Content Translation tool είναι εύχρηστη καθώς το ΚΠ παρατίθεται
παράλληλα με το ΚΣ το οποίο είναι ανοιχτό προς επεξεργασία με τη λειτουργία της
αυτόματης μετάφρασης για τα περισσότερα γλωσσικά ζεύγη.
Το Content Translation tool ενεργοποιήθηκε αρχικά σε περιορισμένο αριθμό οκτώ
γλωσσικών Wikipedia, ως δοκιμαστική έκδοση και η ανάπτυξή του συνεχίστηκε με βάση της
παρατηρήσεις των χρηστών που το χρησιμοποιούσαν. Σταδιακά ενεργοποιήθηκε σε
περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις της Wikipedia και ως τον Ιανουάριο του 2016 είχε
χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 11000 συντάκτες σε 289 Wikipedia, για να
δημιουργηθούν περισσότερα από 50000 νέα λήμματα. (Aharoni, 2016)
Η διεπαφή του Content Translation tool περιλαμβάνει ένα κεντρικό πίνακα -dashboardόπου ο χρήστης μπορεί να δει μεταφράσεις που έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει δημοσιεύσει
ακόμη, τις ολοκληρωμένες του μεταφράσεις, προτάσεις για λήμματα που θα μπορούσε να
μεταφράσει (με βάση τα λήμματα που έχει μεταφράσει ήδη) και τη δυνατότητα να ξεκινήσει
μια νέα μετάφραση όποιου λήμματος επιθυμεί. (βλ. Σχήμα 1)
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Σχήμα 1. Το μεταφραστικό εργαλείο
Η διεπαφή του κυρίως εργαλείου μετάφρασης αποτελείται από τρεις στήλες. Στην
αριστερή στήλη βρίσκεται το ΚΠ χωρισμένο σε παραγράφους και άλλα δομικά στοιχεία
(π.χ. εικόνες). Στην μεσαία στήλη υπάρχει αντίστοιχος αριθμός πεδίων όπου θα εισαχθεί το
μεταφρασμένο κείμενο. Η δεξιά στήλη περιλαμβάνει πληροφορίες, ρυθμίσεις και εργαλεία
που εμφανίζονται ή αποκρύπτονται ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη.
Πατώντας σε ένα κενό πεδίο της μεσαίας στήλης υπάρχουν τέσσερις ή κατά περίπτωση
τρεις δυνατότητες. Αυτόματη συμπλήρωση με μηχανική μετάφραση μέσω του
Yandex.Translate ή Apertium για τις γλώσσες που υποστηρίζονται από αυτό, χρήση του ΚΠ
χωρίς αλλαγές, ή να παραμείνει κενό ώστε η μετάφραση να γίνει χωρίς μηχανική
υποβοήθηση.
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιηθεί η μηχανική μετάφραση, το αποτέλεσμα είναι
προσαρμοσμένο έτσι ώστε περιλαμβάνει τους εσωτερικούς συνδέσμους προς λήμματα της
Wikipedia-πηγής που υπήρχαν στο ΚΠ, έχοντας πραγματοποιηθεί αυτόματη αντιστοίχηση
ώστε οι σύνδεσμοι στο μεταφρασμένο κείμενο να οδηγούν στα αντίστοιχα λήμματα της
Wikipedia-στόχου, όποιος και αν είναι ο διαφορετικός τίτλος.
Επίσης περιλαμβάνονται χωρίς δυνατότητα αλλά και χωρίς ανάγκη επεξεργασίας οι
εντός κειμένου παραπομπές που υπήρχαν στο ΚΠ. Σημειώνεται ότι ο κώδικας σήμανσης
wiki των παραπομπών είναι συνήθως πολύπλοκος, και εδώ το Content Translation tool
επιτρέπει στον μεταφραστή χρήστη να μην αποσπάται από την ουσιαστική μετάφραση
ασχολούμενος με τεχνικά ζητήματα που ίσως απαιτούν άλλη γνώση. Αντίστοιχα,
μεταφέρεται στα αντίστοιχα σημεία του ΚΣ, κάθε είδους μορφοποίηση του κειμένου που
υπήρχε στο ΚΠ.
Μετά την αρχική εισαγωγή του κειμένου της παραγράφου, ο μεταφραστής καλείται να
διορθώσει το αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης νοηματικά και μορφολογικά.
Παράλληλα ο μεταφραστής μπορεί να τροποποιήσει τη μορφοποίηση του κειμένου, με
εργαλεία που εμφανίζονται στην τρίτη στήλη, να αφαιρέσει παραπομπές, να προσθέσει,
αφαιρέσει, ή να τροποποιήσει εσωτερικούς συνδέσμους προς λήμματα.
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Στην περίπτωση των εσωτερικών συνδέσμων, όταν ο χρήστης επιλέγει έναν υπάρχοντα
σύνδεσμο ή επιλέγει κείμενο που επιθυμεί να το μετατρέψει σε σύνδεσμο, το μεταφραστικό
εργαλείο του εμφανίζει προτάσεις συνδέσμων αντίστοιχων με αυτούς που υπήρχαν στην
ίδια παράγραφο του ΚΠ, αλλά και του επιτρέπει να κάνει αναζήτηση μεταξύ των λημμάτων
της Wikipedia-στόχου για να βρει το κατάλληλο λήμμα-σύνδεσμο που θα ενσωματώσει με
ένα κλικ. Στην περίπτωση που ο μεταφραστής κρίνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει
αντίστοιχο λήμμα αλλά ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικά και αυτό το λήμμα θα πρέπει να
περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύνδεσμο, έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει ένα γνωστό στην
Wikipedia ως «κόκκινο σύνδεσμο».
Όταν ο μεταφραστής έχει απορρίψει τη μηχανική μετάφραση, έχει ακόμη πρόσβαση στα
ίδια εργαλεία μορφοποίησης και δημιουργίας εσωτερικών συνδέσμων, με τις ίδιες
δυνατότητες. Επί του παρόντος δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των παραπομπών
από το ΚΠ στο ΚΣ αν δεν επιλεγεί είτε η μηχανική μετάφραση είτε η μεταφορά του πηγαίου
κειμένου, αλλά κενό πεδίο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η υποστήριξη μεταφοράς και μετάφρασης των
λεγόμενων templates που υπήρχαν στο λήμμα-πηγή, όπως των infoboxes, εφόσον υπάρχει
αντίστοιχο infobox στη Wikipedia-στόχο και έχει γίνει προηγουμένως αντιστοίχηση των
παραμέτρων μεταξύ των δύο templates. (Aharoni, 2016) Επίσης γίνεται αντιστοίχηση των
κατηγοριών στις οποίες ανήκε το λήμμα-πηγή και χρησιμοποιούνται στο λήμμα-στόχος. (βλ.
Σχήμα 2)
Οι επεξεργασίες στο Content Translation tool αποθηκεύονται αυτόματα, εσωτερικά του
εργαλείου, έτσι ώστε ο μεταφραστής έχει τη δυνατότητα να επανέρχεται στη μετάφρασή του
κατά βούληση σε οποιοδήποτε χρόνο. Μόνο όταν ο ίδιος θεωρήσει ότι είναι ολοκληρωμένη,
μπορεί να πατήσει στο κουμπί δημοσίευσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί οριστικά το νέο
λήμμα και να είναι ορατό σε όλο τον κόσμο και διαθέσιμο για επεξεργασία από τον ίδιο
αλλά και οποιονδήποτε με τους κλασικούς τρόπους επεξεργασίας της Wikipedia, την
επεξεργασία κώδικά και το νεότερο Visual Editor.

Σχήμα 2. Κεντρική διεπαφή επιλογών του Content Translation με μεταφράσεις
λημμάτων σε εξέλιξη, στατιστικά στοιχεία, και άλλες πληροφορίες και επιλογές
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Εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η μετάφραση λημμάτων στην Wikipedia έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς ως διδακτικό μέσο
για την εκμάθηση γλωσσών και της μεθοδολογίας της μετάφρασης. Για παράδειγμα στο
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey του Μεξικού, από το 2007 η
μετάφραση λημμάτων έχει συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Thelmadatter,
2014) με μεταφράσεις μεταξύ αγγλικής και ισπανικής Wikipedia, όπως και στη Σχολή
Γλωσσών (Al Alsun) του Ain Shams University στο Κάιρο μεταξύ αραβικών και αγγλικών
(Elsharbaty, 2014), και σε αντίστοιχα μαθήματα στο York University (Wikipedia Education
Program, 2014).
Στον ελληνικό χώρο, έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις ανάθεσης εργασιών μετάφρασης
σε πανεπιστημιακά μαθήματα, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από
το 2015, η μετάφραση λημμάτων της Wikipedia περιλαμβάνεται στο curriculum
μεταπτυχιακού προγράμματος για τη Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικό χώρο, στο
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.
Οι εργασίες που δίνονται στους σπουδαστές δίνουν την ευκαιρία να διαθέσουν τις
δεξιότητές τους στην υπηρεσία του κοινού, και παράλληλα αναπτύσσουν αυτές τις
δεξιότητες και εμπειρία σε επαφή με πραγματικές μεταφράσεις για το ευρύ κοινό,
αναπτύσσουν διαπολιτισμική κατανόηση μέσα από τα θέματα με τα οποία ασχολούνται.
Επίσης, υπάρχει ένα εγγενές κίνητρο για να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε αυτές τις
εργασίες καθώς γνωρίζουν τον αντίκτυπο και τη χρησιμότητα που θα έχει η άσκηση
μετάφρασης που κάνουν, αφότου βαθμολογηθεί.

Συμπεράσματα
Η μετάφραση υποβοηθούμενη από υπολογιστή είναι ένα ισχυρό κομμάτι της γλωσσικής
βιομηχανίας. Η εκπόνηση ενός νοηματικά ισοδύναμου μεταφραστικού έργου συχνά είναι
δύσκολη λόγω πολιτισμικών διαφορών. Η άσκηση σπουδαστών-μεταφραστών στη
μετάφραση λημμάτων της Wikipedia είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί σε σχολές σε όλο τον
κόσμο, και είναι χρήσιμη αφενός επειδή το μεταφραστικό έργο διατίθεται στο ευρύ κοινό,
αφετέρου επειδή βάζει τους σπουδαστές-μεταφραστές σε ένα πραγματικό περιβάλλον με
χρηστικά κείμενα. Η λειτουργία του Content Translation που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το
Wikimedia Foundation είναι χρήσιμη, αφενός επειδή εισάγει τους σπουδαστές σε ένα
μεταφραστικό περιβάλλον, αφετέρου επειδή τους διευκολύνει να επικεντρωθούν στο κυρίως
μεταφραστικό έργο επιλύοντας τα βασικά ζητήματα μορφοποίησης και διασύνδεσης
λημμάτων ανάμεσα στις διαφορετικές γλώσσες της Wikipedia.
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Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ
Αλέξανδρος Παπαδημητρίου
apapadim@sch.gr
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης & Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ

Περίληψη
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια πλήρης περιγραφή της αρχιτεκτονικής δομής του Προσαρμοστικού
Εκπαιδευτικού Συστήματος Υπερμέσων ΜΑΤΗΕΜΑ. Ο σκοπός είναι να αναδείξει το τεχνολογικό μέρος
του συστήματος και ό,τι υλοποιεί αυτό σε γενικές γραμμές. Στην αρχή γίνεται μια περιγραφή των
γενικών χαρακτηριστικών του συστήματος, όσον αφορά στο παιδαγωγικό μέρος και στο τεχνολογικό
μέρος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μια-μια μονάδα ξεχωριστά και περιγράφεται γενικά η διάρθρωση
του λογισμικού, όσον αφορά τις προσαρμοστικές τεχνολογίες του Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται.
Λέξεις κλειδιά: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων, Προσαρμοστικές Τεχνολογίες
Διαδικτύου, Εξατομικευμένη και Συνεργατική μάθηση

Εισαγωγή
Τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων (ΠΕΣΥ) μπορούν να θεωρηθούν
ως η απάντηση στα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά συστήματα
υπερμέσων. Αυτά οικοδομούν ένα εξατομικευμένο μοντέλο του εκπαιδευόμενου και
εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο για να προσαρμόζουν το περιεχόμενο και/ή την εμφάνιση
των υπερμέσων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, όπως είναι
ο γνωστικός στόχος, το επίπεδο γνώσης, η προϋπάρχουσα ή πρότερη γνώση, τα ενδιαφέροντα, οι
προτιμήσεις, τα στερεότυπα, οι γνωστικές προτιμήσεις και το γνωστικό/μαθησιακό στιλ (Brusilovsky
and Peylo, 2003).
Το ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ(Meta-Adaptation Technology Hypermedia for Electro-Magnetism
Approach) συνδυάζει το εποικοδομιστικό, το κοινωνικό-πολιτισμικό και το μεταγνωστικό
διδακτικό μοντέλο και υποστηρίζει εξατομικευμένη και συνεργατική μάθηση. Οι διδακτικές
στρατηγικές βασίζονται στον κύκλο μάθησης και στο μοντέλο μαθησιακού στιλ του
Kolb(1984). Ο γενικός σκοπός του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ είναι να υποστηρίξει τους
εκπαιδευόμενους διαμέσου ενός αλληλεπιδραστικού και εποικοδομιστικού εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος προκειμένου να οικοδομήσουν τη γνώση τους στις Φυσικές Επιστήμες και
στην Τεχνολογία, ατομικά και/η συνεργατικά, και να ξεπεράσουν τις εσφαλμένες
αντιλήψεις τους και τις μαθησιακές τους δυσκολίες.
Το ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ υποστηρίζει προσαρμοστικές και ευφυείς τεχνικές, όπως
αλληλουχία μαθημάτων, προσαρμοστική παρουσίαση, προσαρμοστική πλοήγηση,
αλληλεπιδραστική επίλυση προβλήματος, προσαρμοστικός σχηματισμός ομάδων
(Papadimitriou, Grigoriadou and Gyftodimos, 2009; 2010; 2014). Πιο συγκεκριμένα
υποστηρίζει:
 τέσσερα είδη προσαρμοστικών τεχνικών πλοήγησης,
 μετα-προσαρμοστική τεχνική πλοήγησης,
 μια μέθοδο αλληλεπιδραστικής επίλυσης προβλήματος, μέσω δραστηριοτήτων
εξατομικευμένης και συνεργατικής επίλυσης προβλήματος, που αξιοποιεί τις
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 963-969, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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διδακτικές προσεγγίσεις του πειραματισμού μέσω προσομοιώσεων, της
καθοδηγούμενης ανακάλυψης, των διερευνήσεων και της ομότιμης συνεργασίας,
 μια μέθοδο προσαρμοστικού σχηματισμού ομάδων.
Οι τρεις τελευταίες είναι καινοτόμες και έχουν βραβευθεί από διεθνή συνέδρια, όπως το
ED-MEDIA 2008 και το ICALT 2009.

Αρχιτεκτονική δομή
Το ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ βασίζεται στις τεχνολογίες Διαδικτύου και υποστηρίζεται από τον
Apache Tomcat Server 5.5 και τη σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL server 6.0. Για την
υποστήριξη των λειτουργιών χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες JSP, Java Servlets, JavaBeans,
JavaScripts και Apache Struts.
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ. Σε αυτή
φαίνονται πως συνεργάζονται όλες οι μονάδες για την αποτελεσματική λειτουργία του
συστήματος, στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια του άρθρου.
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Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ

Διδακτικό Μοντέλο
Το διδακτικό μοντέλο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο μοντέλο
εκπαιδευόμενου για να παρέχει τις δύο βασικές υπηρεσίες, δηλαδή, την προσαρμοστική
παρουσίαση και την προσαρμοστική πλοήγηση. Είναι ένα σύνολο από παιδαγωγικούς
κανόνες, που συνδυάζουν το μοντέλο του εκπαιδευόμενου με το πεδίο γνώσης για την
απόδοση της προσαρμογής. Στον τομέα της επιλογής της καταλληλότερης διδακτικής
στρατηγικής, κατά τη διάρκεια της μελέτης του εκπαιδευόμενου, λαμβάνεται υπόψη το
μαθησιακό στιλ του εκπαιδευόμενου.
Ο διδακτικός σχεδιασμός του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους
στην οικοδόμηση γνώσης, στην αναγνώριση των εσφαλμένων αντιλήψεων και στη
διόρθωση των λαθών μέσω αναστοχασμού, στην επιλογή και στην επίτευξη των μαθησιακών
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τους στόχων, αναγνωρίζοντας τι έχουν ήδη μάθει και τι είναι ικανοί να κάνουν, κρίνοντας
την προσωπική πρόοδο της μάθησής τους, την παροχή κατάλληλων διδακτικών
στρατηγικών, που να ταιριάζουν με το μαθησιακό τους στιλ, στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, στην αυτορρύθμιση, στη συνεργασία μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, με την
παροχή κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή τους και με την παροχή πολλαπλών
αναπαραστάσεων για τη μάθηση.

Πεδίο Γνώσης
Δομικό στοιχείο ενός προσαρμοστικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η
αναπαράσταση του πεδίου γνώσης. Το πεδίο γνώσης δομείται µε ένα τρόπο που να
υποστηρίζει τη δυνατότητα του συστήματος να επιλέγει το εκπαιδευτικό υλικό, ανάλογα µε
τις απαιτήσεις και την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευόμενου. Το πεδίο γνώσης αποτελεί
τη βάση του σχεδιασμού της προσαρμογής και των δομικών μονάδων του συστήματος.
Κατά τη σχεδίαση ελήφθη σοβαρά υπόψη ότι, η αναπαράσταση του πεδίου γνώσης, καθώς
και η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, που αυτό περιλαμβάνει, επηρεάζουν σημαντικά
την ποιότητα του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
Το σύστημα σχεδιάστηκε για να περιλαμβάνει ένα σύνολο προκαθορισμένων γνωστικών
στόχων, από το οποίο καλείται να επιλέξει ο κάθε εκπαιδευόμενος. Κάθε γνωστικός στόχος
σχετίζεται με ένα σύνολο εννοιών του μαθησιακού στόχου (γνωστικού αντικειμένου), οι
οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόησή του.

Μοντέλο Εκπαιδευόμενου ή Μοντέλο Μαθητή
Περιέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, που επιτρέπει το
σύστημα να κάνει προσαρμογές χρησιμοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά. Το μοντέλο που
υποστηρίζει το ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ είναι το μοντέλο επικάλυψης, που βασίζεται στην
αναπαράσταση της γνώσης του εκπαιδευόμενου ως μια επικάλυψη του πεδίου γνώσης. Για
κάθε βασική έννοια που αξιολογείται ο εκπαιδευόμενος, το μοντέλο εκπαιδευόμενου
διατηρεί μια τιμή η οποία αποτελεί εκτίμηση του επιπέδου γνώσης του εκπαιδευόμενου. Το
μοντέλο εκπαιδευόμενου ανανεώνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης, ώστε
να διατηρείται πάντοτε η τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευόμενου. Το σύστημα διατηρεί
το μοντέλο του κάθε εκπαιδευόμενου και το ενημερώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της
αλληλεπίδρασης. Το μοντέλο του εκπαιδευόμενου παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο
γνώσης, το μαθησιακό στιλ και άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου και επιτρέπει
στον ίδιο να το ενημερώσει (ανοικτό μοντέλο εκπαιδευόμενου). Επιπλέον, περιλαμβάνει
στοιχεία από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα
οποία αφορούν στην πορεία του σε σχέση με τον διδακτικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος
και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει.
Τα χαρακτηριστικά που διατηρεί το σύστημα για κάθε εκπαιδευόμενο, με σκοπό την
προσαρμογή του περιεχομένου, της δομής των συνδέσμων και των ομότιμων για
συνεργασία, είναι: επίπεδο γνώσης στον τρέχοντα γνωστικό στόχο, επίπεδο γνώσης για κάθε βασική
έννοια του τρέχοντος γνωστικού στόχου (ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός), εμπειρία στο
Διαδίκτυο, μαθησιακό στιλ, συγκεκριμένη ή αφηρημένη διάσταση του μαθησιακού στιλ, προτίμηση για
τον τρόπο παρουσίασης των μηνυμάτων ανατροφοδότησης, προτίμηση για βοήθεια ή όχι από το
Σύμβουλο, όσον αφορά στην πλοήγησή του, προτίμηση για το είδος πλοήγησης και οι προαπαιτούμενες
έννοιες.
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Μηχανή Προσαρμογής
Η μηχανή προσαρμογής αποφασίζει για την προσαρμοστική παρουσίαση και πλοήγηση σε
σχέση με τα μοντέλα εκπαιδευόμενου, γνώσης και διδακτικό. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις
αποφάσεις της μονάδας συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης των ενεργειών του
εκπαιδευόμενου. Το σύστημα, κατά τη διάρκεια της μελέτης του εκπαιδευόμενου,
παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις του με το σύστημα και την αξιολόγησή του και ανάλογα
αναπροσαρμόζει τους συνδέσμους προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων.
Οι προσαρμοστικές τεχνικές πλοήγησης που υποστηρίζει είναι: απευθείας καθοδήγηση,
απόκρυψη συνδέσμων, σχολιασμός συνδέσμων και ταξινόμηση συνδέσμων.

Μηχανή Μετα-Προσαρμογής
Αποτελεί την μηχανή προσαρμογής δευτέρου επιπέδου (μετα-προσαρμογής). Η μεταπροσαρμοστική πλοήγηση λειτουργεί ως εξής: Την πρώτη φορά που ο εκπαιδευόμενος
εισέρχεται στο σύστημα, καλείται να δηλώσει την εμπειρία του στο Διαδίκτυο και το
επίπεδο γνώσης του στο γνωστικό στόχο που επέλεξε για να μελετήσει (προϋπάρχουσα
γνώση). Μετά τη δήλωση του εκπαιδευόμενου, το σύστημα
του προτείνει την
καταλληλότερη τεχνική πλοήγησης, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της εμπειρίας του στο
Διαδίκτυο και το επίπεδο γνώσης του στο γνωστικό στόχο που επέλεξε για να μελετήσει, ως
εξής:
Απευθείας καθοδήγηση: Λίγη ή καθόλου εμπειρία στο Διαδίκτυο και λίγη ή καθόλου γνώση
του γνωστικού στόχου.
Σχολιασμός συνδέσμων σε συνδυασμό με αλληλουχία μαθημάτων: Λίγη ή καθόλου εμπειρία στο
Διαδίκτυο και μέτρια γνώση του γνωστικού στόχου.
Απόκρυψη συνδέσμων: Αρκετή εμπειρία στο Διαδίκτυο και λίγη ή καθόλου γνώση του
γνωστικού στόχου.
Σχολιασμός συνδέσμων: Αρκετή εμπειρία στο Διαδίκτυο και μέτρια γνώση του γνωστικού
στόχου.
Η μηχανή μετα-προσαρμογής προτείνει στον εκπαιδευόμενο να αλλάξει την τεχνική
πλοήγησης, αν επιθυμεί, μετά από επιτυχημένες αξιολογήσεις σε ν βασικές έννοιες του
γνωστικού στόχου που μελέτησε, εμφανίζοντάς του τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για κάθε τεχνική πλοήγησης που
διαθέτει, και ο εκπαιδευόμενος αποφασίζει αν θα την αλλάξει ή όχι.

Μονάδα Εφαρμογής
Αναπαριστά τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του
εκπαιδευτικού υλικού στη μονάδα παρουσίασης, για την ανατροφοδότηση, για τη
δημιουργία των καθοδηγούμενων διαλόγων και για την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου.
Περιλαμβάνει το περιεχόμενο των σελίδων, τις servlets που είναι υπεύθυνες για την
ανατροφοδότηση και τη δημιουργία των καθοδηγούμενων διαλόγων, τις servlets που
δημιουργούν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, κ.α.

Μονάδα Παρουσίασης
Είναι υπεύθυνη για το τι θα παρουσιαστεί στον εκπαιδευόμενο, ως αποτέλεσμα της
επεξεργασίας της πληροφορίας, που φτάνει από την μηχανή προσαρμογής, τη μηχανή μετα-
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προσαρμογής και τη μονάδα εφαρμογής. Οι σελίδες που εμφανίζονται στον εκπαιδευόμενο
δημιουργούνται δυναμικά. Στη μονάδα αυτή υπάρχει η βασική servlet, που ασχολείται με
την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και άλλες σελίδες jsp και servlets, όπως είναι η
σελίδα δημιουργίας ομάδων συνεργασίας, η σελίδα και η αντίστοιχη servlet για την
ενημέρωση του εκπαιδευόμενου περί των χαρακτηριστικών όλων των μαθησιακών στιλ, η
servlet για την παρουσίαση με τη μέθοδο αλληλουχίας μαθημάτων, η servlet για την
επιλογή και παρουσίαση της έννοιας που επιλέγει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος, σύμφωνα
με το μαθησιακό του στιλ κ.α.

Μονάδα συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης των ενεργειών του
εκπαιδευόμενου
Είναι υπεύθυνη για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που καταθέτει στο
σύστημα ο εκπαιδευόμενος και για την παρακολούθηση των ενεργειών του (αλληλεπίδραση
με το σύστημα). Πιο συγκεκριμένα:
 αρχικοποιεί και ενημερώνει το μοντέλο εκπαιδευόμενου,
 συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα (απαντήσεις του εκπαιδευόμενου σε ερωτήσεις
ανοικτού τύπου, καταχωρήσεις σε πίνακες, σημειώσεις, κ.α.), που καταθέτει ο
εκπαιδευόμενος στο σύστημα,
 παρακολουθεί στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του συστήματος
για να παίρνει πληροφορίες για τις επιλογές του, όσον αφορά στις φάσεις των
καθοδηγούμενων διαλόγων, στους συνδέσμους, στις επιλογές του για τη μεταπροσαρμοστική πλοήγηση, στις επισκεπτόμενες σελίδες κ.α.

Αυτόματη Δημιουργία Καταλόγου Συνεργατών
Το ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο στο να βρει τον καταλληλότερο
συνεργάτη για το σχηματισμό ομάδας συνεργασίας.
Μετά από έρευνες που κάναμε (Papadimitriou & Gyftodimos, 2007), καταλήξαμε ότι:
κατά τη δημιουργία του καταλόγου προτεραιότητας υποψηφίων συνεργατών, όταν αυτός
ζητηθεί από κάποιον εκπαιδευόμενο, στην πρώτη και δεύτερη θέση του καταλόγου
προτεραιότητας, ο αλγόριθμος να τοποθετεί τους υποψήφιους συνεργάτες με συγκεκριμένο
ή αφηρημένο στιλ και με την ίδια ενεργό ή αναστοχαστική διάσταση του μαθησιακού τους στιλ ως
εξής: Αν ο εκπαιδευόμενος έχει διάσταση μαθησιακού στιλ συγκεκριμένο, τότε ο αλγόριθμος
να τοποθετεί στην πρώτη θέση τους υποψήφιους συνεργάτες με διάσταση μαθησιακού στιλ
συγκεκριμένο και στη δεύτερη θέση τους υποψήφιους συνεργάτες με διάσταση μαθησιακού
στιλ αφηρημένο. Αν ο εκπαιδευόμενος έχει διάσταση μαθησιακού στιλ αφηρημένο, τότε ο
αλγόριθμος να τοποθετεί στην πρώτη θέση τους υποψήφιους συνεργάτες με διάσταση
μαθησιακού στιλ αφηρημένο και στη δεύτερη θέση τους υποψήφιους συνεργάτες με
διάσταση μαθησιακού στιλ συγκεκριμένο. Σε υποψήφιους συνεργάτες που έχουν ίδιο
μαθησιακό στιλ, η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης τους στον τρέχοντα
γνωστικό στόχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τη δημιουργία του καταλόγου, το σύστημα
ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο ότι ο πιο σημαντικός πιθανός υποψήφιος συνεργάτης του
είναι στην αρχή του καταλόγου, ενώ ο λιγότερο σημαντικός είναι στο τέλος του καταλόγου.

Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας
Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων
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χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας (chat-tool). Το πρωτόκολλο
συνεργασίας μέσω του εργαλείου σύγχρονης επικοινωνίας είναι το εξής:
1. Ο εκπαιδευόμενος δηλώνει επιθυμία για συνεργασία, είτε επιλέγοντας το συνεργάτη
του από τον κατάλογο προτεραιότητας υποψηφίων συνεργατών είτε δηλώνοντας
επιθυμία για συνεργασία, ώστε να μπορούν να τον επιλέξουν οι άλλοι που θα
επιθυμούσαν να συνεργαστούν μαζί του, ενεργοποιώντας παράλληλα το εργαλείο
σύγχρονης επικοινωνίας.
2. Oι εκπαιδευόμενοι διαπραγματεύονται για συνεργασία και, αν συμφωνήσουν, το
δηλώνουν στο σύστημα για να μην τους συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο
προτεραιότητας των άλλων εκπαιδευομένων που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν
μαζί τους. Επίσης, όταν πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευομένων,
μέσω του εργαλείου σύγχρονης επικοινωνίας, τότε δεν επιτρέπεται η σύνδεση
κάποιου άλλου εκπαιδευόμενου.
3. Μετά τη διαπραγμάτευση και την ενημέρωση του συστήματος ότι συμφώνησαν να
συνεργαστούν, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αρχίσουν τη συνεργασία.

Περίληψη και Συμπεράσματα
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ.
Περιγράφεται εν συντομία η λειτουργία κάθε μονάδας του, που είναι υπεύθυνη για
συγκεκριμένες λειτουργίες, ώστε να αυξάνεται η λειτουργικότητα και η ευχρηστία του
συστήματος. Θεωρώ ότι σημαντικότερο ρόλο παίζει η κατάλληλη επιλογή των
χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου για την προσαρμογή του περιεχομένου, της δομής
των συνδέσμων και των ομότιμων υποψήφιων συνεργατών, καθώς και των κατάλλα
επιλεγμένων προσαρμοστικών τεχνικών που υποστηρίζει το σύστημα.
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Περίληψη
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δια βίου μαθησιακές διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης
αποτελεί για τα επόμενα χρόνια κεντρικό στρατηγικό στόχο στον εκπαιδευτικό χώρο (2030 Agenda for
sustainable development/Unesco Education Strategy 2014-2021). Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε
μια αφηγηματική έρευνα παρέμβασης, μέσω της οποίας επιδιώκεται η υποστήριξη και μελέτη της
συνεξέλιξης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών που ασχολούνται συστηματικά με την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία με την εκπαιδευτική τους πρακτική. Κεντρικό εργαλείο
μάθησης, ενδυνάμωσης και συλλογής ερευνητικών δεδομένων αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση. Στην
εργασία αυτή γίνεται συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές αξιοποίησης αυτού του νέου είδους
προσωπικής έκφρασης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, και την συμβατότητά του με το μεθοδολογικό πλαίσιο
της αφηγηματικής έρευνας.
Λέξεις κλειδιά: Αφηγηματική Έρευνα, ψηφιακή αφήγηση, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Eκπαίδευση για την Αειφορία

Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο ρόλο του Έλληνα εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ως ‘εκπαιδευτικού σχεδιαστή’ (educational designer) στο πεδίο της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΑ). Πιο
ειδικά, ενδιαφέρεται να αναδείξει τη σχέση μεταξύ α) της ταυτότητας των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συστηματικά εμπλέκονται στην εφαρμογή της ΠΕ/ΕΑ, και
β) της εκπαιδευτικής τους πρακτικής, καθώς και γ) τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι δυο
‘κόσμοι’ μπορούν να συν-εξελίσσονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών.
Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιείται μια προσέγγιση ‘αφηγηματικής εκπαιδευτικής
έρευνας’ μέσα από μια επαγγελματική αναπτυξιακή προοπτική. Σκοπός είναι να
υποστηριχθεί η καλλιέργεια της εκφραστικής και αναστοχαστικής ικανότητας στους
εκπαιδευτικούς με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης. Η παρέμβαση που σχεδιάζεται
επιδιώκει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν νέους τρόπους/ μέσα για την
αναγνώριση, εμπλαισίωση, αναπαράσταση, διαμοιρασμό και κριτική αξιολόγηση στοιχείων
της ταυτότητάς τους και ζητημάτων της εκπαιδευτικής πρακτικής τους στην ΠΕ και την ΕΑ
με την αξιοποίηση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης. Η έρευνα επιδιώκει α) τον εμπλουτισμό
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών γενικά και ειδικά στην ΠΕ/ΕΑ με νέες
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 970-976, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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έννοιες και εργαλεία, β) την προώθηση της ενεργού και διαλογικής συμμετοχής των
εκπαιδευτικών σε ερευνητικές διαδικασίες, και γ) τη συγκέντρωση πλούσιων δεδομένων για
καλύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής πρακτικής και ταυτότητας των εκπαιδευτικών στην
ΠΕ/ΕΑΑ.
Δύο προσεγγίσεις αξιοποιήθηκαν για τη θεωρητική πλαισίωση της παρούσης
αφηγηματικής έρευνας: η προσέγγιση που επικεντρώνεται στους ‘εκπαιδευτικούς ως
σχεδιαστές’ (learning design theory) (Laurillard, 2013) και η θεωρία/προσέγγιση της
‘διάβασης των συνόρων’ (boundary crossing theory) (Akkerman & Bakker, 2011). Και οι δύο
δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑ. Η έρευνα εξετάζει τις
ψηφιακές αφηγήσεις εκπαιδευτικών, τις οποίες εκλαμβάνει ως αναπαραστασιακά
αντικείμενα της προσωπικής εμπειρίας τους στην ΠΕ και την ΕΑ. Επιπλέον, τις
αντιμετωπίζει ως ‘μεθοριακά αντικείμενα’ (Akkerman & Bakker, 2011), δηλαδή ως μέσα που
επιτρέπουν σε αυτούς που τα δημιουργούν ή/και τα αξιοποιούν τη διάβαση ‘ορίων’,
δηλαδή ‘εμποδίων’ ή διαχωριστικών γραμμών που τίθενται ανάμεσα σε διαφορετικές
περιοχές ή πεδία της πρακτικής τους (Akkerman & Bakker, ibid). Αυτό καθίσταται δυνατό
μέσα από την χρήση τους ως εργαλεία προσωπικής έκφρασης και αναστοχασμού στο
πλαίσιο διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Τόσο μεθοδολογικά όσο και θεματικά η παρούσα έρευνα ακολουθεί σύγχρονες τάσεις και
προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο της ΠΕ/ΕΑ (βλ. Ardoin et al, 2013). Αντίστοιχα, ως
εκπαιδευτική παρέμβαση, επιχειρεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας
επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς, όπως αυτή ορίζεται σε επίσημα κείμενα
διεθνών οργανισμών (βλ. “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable
development” και “Unesco Education Strategy 2014-2021”). Αυτό καθίσταται δυνατό με τον
προσανατολισμό στην προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μέσα από
τη συμμετοχή τους σε δια βίου μαθησιακές διαδικασίες και με απώτερο στόχο την παροχή
ποιοτικής εκπαίδευσης (UN, 2015; Unesco, 2014).

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της Αφηγηματικής έρευνας
Η Αφηγηματική Έρευνα (Narrative Inquiry) εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
ποιοτικής έρευνας. Η ανάδειξη και ανάπτυξή της έγινε σταδιακά, στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης ανανεωτικής τάσης στο χώρο της έρευνας, που επιχειρούσε να υιοθετήσει ένα
ερμηνευτικό παράδειγμα προσέγγισης και εξέτασης της πραγματικότητας (Jeong-Hee, 2015).
Ως τάση μορφοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθοδηγούμενη από την ιδέα ότι
οι πολύπλοκες και διαφορετικές διαστάσεις της ατομικής και κοινωνικής πραγματικότητας
δεν είναι δυνατόν να διερευνηθούν σε βάθος και να ερμηνευθούν μέσα από συμβατικές
ερευνητικές μεθόδους, που στηρίζονται στην πρόβλεψη, την παρατήρηση και τον έλεγχο
(Pinnegar & Daynes, 2007; Polkighorne, 2007).
Το ενδιαφέρον για αξιοποίηση αφηγηματικών τρόπων σκέψης και έκφρασης
θεμελιώνεται πάνω στις βάσεις που έθεσαν σημαντικοί θεωρητικοί, όπως o J. Dewey και ο J.
Bruner, οι οποίοι υπογράμμισαν την αξία των αφηγημάτων ως μέσα για την ερμηνεία της
εμπειρίας του ατόμου και των νοημάτων που κατασκευάζει γύρω από την πραγματικότητα
(Mattos, 2009). Σημείο εκκίνησης στη σκέψη τους αποτελεί η εμπειρία του ατόμου, όπως
αυτή αποτυπώνεται σε ιστορίες και αφηγήματα (Clandinin & Connelly, 2000). Η εστίαση
μιας Αφηγηματικής Έρευνας τίθεται στην κατανόηση της εμπειρίας, ή όπως χαρακτηριστικά
υπογραμμίζει η Clandinin (2016, σελ. 13): «…είναι ένας τρόπος κατανόησης και μελέτης της
εμπειρίας. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο».
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Ο ερευνητής στην Αφηγηματική Έρευνα δεν επιδιώκει λογικές ή επιστημονικές
εξηγήσεις και κυρίως δεν προβαίνει σε προβλέψεις. Καθοδηγείται από τη βούλησή του να
διεισδύσει στην εμπειρία και να την κατανοήσει σε βάθος (Kramp, 2004). Το σημείο, όμως,
που διαφοροποιεί τους αφηγηματικούς ερευνητές σε σχέση με τους ερευνητές που
ακολουθούν ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο ευρύτερο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας είναι το
γεγονός ότι βασίζονται στην υπόθεση ότι η ιστορία είναι η μία, αν όχι η θεμελιώδης, μονάδα
που μπορεί να αποτυπώσει την ανθρώπινη εμπειρία (Pinnegar & Daynes, 2007, σελ. 4). Γι’
αυτό κι επιμένουν στη μελέτη των αφηγημάτων, καθώς θεωρούν ότι μόνο σε αυτά μπορούν
να ‘δουν’ τις/στις ζωές των ανθρώπων, και διαμέσου αυτών να περιγράψουν, να
κατανοήσουν και πιθανόν να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους (Andrews et al, 2013).
Ιστορικά, στην αφηγηματική έρευνα η έμφαση δίνεται στο ‘πλαίσιο’. Τα πάντα,
συμπεριφορές, πράξεις και γεγονότα, τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο χωρικό και
χρονικό πλαίσιο, το οποίο μαζί με το κοινωνικό πλαίσιο προσδίδει νόημα στην εμπειρία
(Kramp, 2004). Οι τρεις αυτές διαστάσεις: η κοινωνική (sociality), η χωρική (place) και η
χρονική (temporality), συγκροτούν, σύμφωνα με τους Clandinin et al (2007), το
εννοιολογικό πλαίσιο της Αφηγηματικής Έρευνας, καθορίζουν τον «τρισδιάστατο»
ερευνητικό της χώρο (Connelly & Clandinin, 1990) και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να
μελετώνται ταυτόχρονα και συνδυαστικά (Clandinin et al, 2007; Mattos, 2009).
Η έμφαση στην Αφηγηματική Έρευνα δίνεται στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα
στον ερευνητή και τον/τους συμμετέχοντα/ες στην έρευνα (Clandinin et al, 2014). Δεν
αναγνωρίζεται απλά η ύπαρξη αυτής της σχέσης (Pinnegar & Daynes, 2006), αλλά τονίζεται
η ενδυναμωτική της λειτουργία (Connelly & Clandinin, 1990), τόσο για τον συμμετέχοντα
όσο και για τον ερευνητή. Η αμφίδρομη αυτή σχέση φέρνει ηθικά ζητήματα στο επίκεντρο
της συζήτησης. Σύμφωνα με τους Clandinin et al (2014), η ηθική νομιμοποίηση πρέπει να
βρίσκεται στο κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος κάθε αφηγηματικού ερευνητή και να
είναι παρούσα από την αρχή μέχρι το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ενδελεχής
έλεγχος ως προς τη μεθοδολογία είναι απαραίτητος, όχι όμως με τη λογική της υιοθέτησης
έτοιμων ‘συνταγών’ ως προς τα κριτήρια που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα και τη
νομιμότητα (Hart, 2002) ή/και των όποιων επιστημολογικών και οντολογικών δεσμεύσεων
περιορίζουν την ποικιλία και την παραγωγικότητα, καταδικάζοντας τον πλουραλισμό
(Clandinin et al, 2014; Clandinin & Rosiek, 2006).

Η ψηφιακή αφήγηση. Αναζητώντας μέσα και εργαλεία για την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Η ψηφιακή αφήγηση έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο,
διεκδικώντας μία θέση ανάμεσα στα νέα εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης (Robin, 2008).
Η τάση αυτή αναδύθηκε μέσα από το ομώνυμο κίνημα, που στα τέλη της δεκαετίας του 1980
εγκαινίασαν οι J. Lambert και D. Atchley, ιδρυτές του Κέντρου Ψηφιακής Αφήγησης
(Center for Digital Storytelling) στις ΗΠΑ (Robin, 2008). Σύμφωνα με τον Robin (2008, σελ.
221), η ψηφιακή αφήγηση είναι μια τέχνη που συνδυάζει την αφήγηση με τα ψηφιακά μέσα
(όπως εικόνες, ήχο και βίντεο), με σκοπό να δημιουργηθεί μια μικρή ιστορία. Έχει
χαρακτηριστεί (Ohler’s, 2008; Digital Storytelling Association, 2002) ως η σύγχρονη εκδοχή
της αλληλεπιδραστικής τέχνης της αφήγησης, στην οποία η παραδοσιακή προφορική
εξιστόρηση συναντά την ψηφιακή τεχνολογία. Ως τεχνική, η ψηφιακή αφήγηση εμπλέκει
τους συμμετέχοντες/ αφηγητές σε μια δημιουργική διαδικασία αξιοποίησης ψηφιακών
μέσων, με στόχο να ειπωθούν, να διαμοιραστούν και να διατηρηθούν στο πέρασμα του
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χρόνου ιστορίες (Yuksel et al, 2011). Πρόκειται για μια μορφή πολυμεσικής προσωπικής (ή
και συλλογικής) έκφρασης (Garrety, 2008), η οποία συμβάλλει στη μετεξέλιξη του ρόλου του
εκπαιδευόμενου σε δημιουργό και κατασκευαστή του ‘μηνύματος’ (McGee, 2014).
Μαθησιακά έχει συνδεθεί με τον Κοινωνικό Εποικοδομητισμό (Social Constructivism) ως
προς το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συνεπάγεται η διαδικασία
κοινοποίησης, διαμοίρασης και κριτικού σχολιασμού της από άλλους (McGee, 2014).
Ανάμεσα στα διαφορετικά είδη ψηφιακής αφήγησης (πληροφοριακά, ιστορικά) που
καταγράφονται (Robin, 2008) εκείνο που την προσεγγίζει ως μια μορφή προσωπικής
έκφρασης με βιογραφικά στοιχεία απορρέει από θεωρητικές και ερευνητικές παραδόσεις, οι
οποίες συνδέουν τη λειτουργία της αφήγησης με τη μνήμη και την ταυτότητα του ατόμου
(Davis & Weinshenker, 2012). Η σχέση αυτή ψηφιακής αφήγησης και ταυτότητας φαίνεται
να επηρεάζεται σημαντικά από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι
ψηφιακές αφηγήσεις (Davis & Weinshenker, 2012). Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να γίνει
αντιληπτή ως μια συλλογική πρακτική που αναπτύσσεται σε μια κοινότητα ατόμων που
μοιράζονται κοινές εμπειρίες. Στην περίπτωση αυτή αντανακλά συλλογικές
αναπαραστάσεις της ομάδας (είτε πρόκειται για μια κοινή ιστορία είτε για παράλληλες
ιστορίες) κι έτσι τα προσωπικά αφηγήματα μετατρέπονται σε έκφραση κοινών νοημάτων
και μιας κοινής συλλογικής ταυτότητας (Davis & Weinshenker, 2012).
Η ιδιαίτερη σύνδεση της πρακτικής της ψηφιακής αφήγησης με την ταυτότητα, ατομική
ή συλλογική, διαφαίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά της ψηφιακής αφήγησης που δεν
απαντώνται στην παραδοσιακή αφήγηση (Davis & Weinshenker, 2012). Τέτοια είναι, για
παράδειγμα, ο αναστοχασμός πάνω σε εμπειρίες που ανακαλούνται ενσυνείδητα, η εξέταση
και η κριτική τους αξιολόγηση με μια μετασχηματιστική λογική (Daskolia et al, 2017 in
press), καθώς και το γεγονός ότι μετά από τη δημιουργία της η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί
μια ολοκληρωμένη και αυτόνομη νοηματική αναπαράσταση, η οποία μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο κριτικής και αναστοχασμού.
Όταν ο στόχος είναι η μάθηση μέσα στον εργασιακό χώρο και η επαγγελματική
ανάπτυξη ατόμων που ανήκουν στην ίδια επαγγελματική κοινότητα, η ψηφιακή αφήγηση,
ως εργαλείο μετασχηματισμού της συλλογικής βιωμένης εμπειρίας, μπορεί να αποκτήσει μια
ιδιαίτερη δυναμική. Οι ιστορίες πρακτικής και εμπειρίας που κοινοποιούνται σε ένα
ευρύτερο κοινό και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτές μπορεί να αποτελέσει μια ανοιχτή
μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η ανταλλαγή γνώσεων, ικανοτήτων
και πρακτικών μπορεί να αναδείξει τις προσωπικές και συλλογικές αναπαραστάσεις της
επαγγελματικής αυτής ομάδας ως προς την ταυτότητά της και ταυτόχρονα να κινητοποιήσει
στα άτομα μεγαλύτερες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και εξέλιξης στον εργασιακό
χώρο (McGee, 2014). Αναφορικά με την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών, σε
έρευνα που εξέτασε την ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο αναστοχασμού και μάθησης
εκπαιδευόμενων δασκάλων (Garrety, 2008), σημειώνεται ότι μέσα από τις ιστορίες που
εκφράζουν τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών η μνήμη μπορεί να μετασχηματιστεί σε γνώση,
η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη και τη μάθησή τους ως επαγγελματίες.

Το σκεπτικό της παρούσης έρευνας
Η οριοθέτηση του ‘ερευνητικού προβλήματος’ που καθοδήγησε τον σχεδιασμό της
παρούσης έρευνας προέκυψε από τον προβληματισμό όσον αφορά την ενασχόληση του
εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος κουβαλά μια ήδη πολύπλοκη
επαγγελματική ταυτότητα, με ένα τόσο πολύπλευρο πεδίο, όπως η ΠΕ/ ΕΑ. Η ενασχόληση
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αυτή τον φέρνει αντιμέτωπο με μια πληθώρα ζητημάτων εκπαιδευτικής πρακτικής που θα
πρέπει να επιλύσει, αναγκάζοντάς τον να ‘μετακινείται’ ανάμεσα σε επιστήμες,
μεθοδολογίες και τεχνικές, ιδεολογίες και προσωπικές θεωρίες για το περιβάλλον, την
εκπαίδευση, τους μαθητές του, την διδακτική πρακτική στην τάξη, το σχολείο και το ρόλο
του σε αυτά.
Ο προβληματισμός αυτός κατηύθυνε τη διατύπωση των ακόλουθων ερευνητικών
ερωτημάτων:




Ποια είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς, τα
«όρια» /«σύνορα» που καλούνται να υπερβούν στην προσωπική εκπαιδευτική
τους πρακτική στην ΠΕ/ΕΑ, έτσι όπως αυτά εκφράζονται και αποτυπώνονται στις
ψηφιακές ιστορίες που οι ίδιοι δημιουργούν;
Μπορεί να αποτελέσει η ψηφιακή αφήγηση κατάλληλο εργαλείο προσωπικής
έκφρασης και αναστοχαστικής πρακτικής, με δυνατότητες αξιοποίησης στο πλαίσιο
της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην ΠΕ/ΕΑ;

Η φύση του ερευνητικού προβλήματος και τα ερευνητικά ερωτήματα όπως τέθηκαν
οδήγησαν στην επιλογή της Αφηγηματικής Έρευνας ως μεθοδολογικής προσέγγισης. Η
επιλογή αυτή έγινε με δύο βασικά κριτήρια: αφενός την ευθυγράμμιση της έρευνας με μια
ερμηνευτική λογική που θα εξυπηρετούσε τον σκοπό του ερευνητικού αντικειμένου
(Δασκολιά, 2005) και αφετέρου τη συμβατότητα με το επίπεδο εφαρμογής σε μια έρευνα που
θα διευκόλυνε και θα υποστήριζε την εμβάθυνση στην πολυπλοκότητα της ταυτότητας του
ατόμου.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου κυρίαρχο στοιχείο αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα στους διαφορετικούς εμπλεκόμενους παράγοντες (εκπαιδευτικούς, μαθητές, κλπ), η
Αφηγηματική Έρευνα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξέταση πολύπλοκων
ζητημάτων. Κι αυτό διότι δίνει τη δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση των αφηγημάτων,
ως μέσο έκφρασης των προσωπικών εμπειριών των εμπλεκόμενων σε αυτή, να αναλύονται
και να ερμηνεύονται πολλαπλές προοπτικές (Coulter et al, 2007). Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται από το επιλεγμένο μεθοδολογικό πλαίσιο που έχει ως στόχο την κατανόηση και
ερμηνεία των ανθρώπινων πράξεων (Clandinin, 2007). Αναλύοντας τα ψηφιακά αφηγήματα
των εκπαιδευτικών επιδιώκεται η διερεύνηση του πλαισίου και των διαδικασιών που
συνδέονται με τη ‘διάβαση των συνόρων’ και τις υπερβάσεις που κάνουν οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με την ΠΕ/ ΕΑ, και οι οποίες διαμορφώνουν
διαστάσεις της επαγγελματικής τους ταυτότητας και πρακτικής. Ο ίδιος ο λόγος των
εκπαιδευτικών, ο οποίος δομείται μέσα από την αναστοχαστική διαδικασία κατασκευής και
συζήτησης γύρω από τις ψηφιακές ιστορίες που δημιουργούν, στηρίζεται στην προσωπική
εμπειρία και μπορεί ως τέτοιος να συμβάλει στην ανάδειξη των ‘συνόρων’ που υψώνονται
στην επαγγελματική τους ταυτότητα και εκπαιδευτική πρακτική τους, αλλά και των
προκλήσεων που αυτά θέτουν.
Υποστηρίζεται, ακόμα, ότι η διπλής κατεύθυνσης αλληλεπιδραστική ερευνητική σχέση
που χαρακτηρίζει την αφηγηματική ερευνητική προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει στην
κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η σε βάθος εμπλοκή τους
στην έρευνα και η διαλογική και συνεργατική σχέση που αναπτύσσουν με τον/τους
ερευνητή/ές μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης για τους
ίδιους. Ένα πλαίσιο προσανατολισμένο στη βελτίωση της αυτοαντίληψής τους και την
προσωπική τους ανάπτυξη, μέσω μιας αναστοχαστικής και κριτικής διαδικασίας

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

975

προσδιορισμού της ταυτότητας και εκπαιδευτικής πρακτικής τους (Δασκολιά, 2005;
2000/2008).
Στην ένταξη της «ψηφιακής» αφήγησης στο μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας
συνέβαλε αφενός η διαπίστωση ότι τα ψηφιακά μέσα έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητας ολοένα και μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού (McGee, 2014). Με τα
ψηφιακά μέσα εύκολα προσβάσιμα κι ελκυστικά σε ένα μεγαλύτερο κοινό (Garrety, 2008), η
ψηφιακή αφήγηση ιστοριών γύρω από σημαντικές εμπειρίες της καθημερινής εκπαιδευτικής
πρακτικής εκπαιδευτικών, οι οποίες μπορούν έτσι να διαμοιραστούν και αποτελέσουν
αντικείμενο κριτικού αναστοχασμού στο πλαίσιο μιας μετασχηματιστικής λογικής, μπορεί
να λειτουργήσει ως πρόσκληση/πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς να μάθουν ο ένας από
τον άλλο και να εξελιχθούν επαγγελματικά στο πλαίσιο κοινοτήτων με κοινά
επαγγελματικά ενδιαφέροντα και στόχους. Επιπλέον, οι ψηφιακές ιστορίες κουβαλούν μια
εγγενή δυναμική που εντοπίζεται στο γεγονός ότι μετατρέπονται οι ίδιες σε αντικείμενα
σκέψης, αναστοχασμού, διαπραγμάτευσης και διαλόγου (Daskolia et al, 2015),
προσφέροντας την ίδια στιγμή ένα αφηγηματικό μαθησιακό περιβάλλον (narrative learning
environment: NLE) (Dettori & Giannetti, 2006). Το περιβάλλον αυτό μπορεί να υποστηρίξει
μια γόνιμη σύνθεση εμπειριών και/ή νέων ιδεών και νοημάτων και να κινητοποιήσει τους
εκπαιδευόμενους για μάθηση, καθώς αποτελεί μια γεμάτη προκλήσεις, ενδιαφέρουσα και
ταυτόχρονα διασκεδαστική εμπειρία (Φλώρου & Δασκολιά, 2015).
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή αναδεικνύεται η σημασία του εντοπισμού των συναισθημάτων που προκαλούνται
κατά τη διάρκεια συμμετοχής ενηλίκων εκπαιδευτικών σε κοινότητες μάθησης με ειδήμονες
διαφορετικών ειδικοτήτων με στόχο την συγκατασκευή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Το περιβάλλον
κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί ένα δυναμικό περιβάλλον, αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού
προγράμματος mc2, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κατασκευάσουν ένα σενάριο. Στη
διάρκεια της κατασκευής και αλληλεπίδρασης γινόταν παράλληλη καταγραφή και ερμηνεία των
συναισθημάτων των συμμετεχόντων, από σχετικό εργαλείο. Στόχος αποτέλεσε τον εντοπισμό των
επεισοδίων που αντιστοιχούν στον εκάστοτε μηχανισμό που διέπουν τη συνεργατική μάθηση σύμφωνα
με το θεωρητικό πλαίσιο του boundary crossing για τη συνεργασία εκπαιδευτικών από διαφορετικές
ειδικότητες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση Ενηλίκων, συναισθήματα, νευροεκπαίδευση, boundary crossing

Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με σκοπό τη
διερεύνηση της σημασίας της συναισθηματικής εμπλοκής του εκπαιδευτικού στην από
κοινού συμμετοχή του με άλλους ενήλικες εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ειδικοτήτων, στη
παραγωγή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο διαθέτει εκ προοιμίου το ρόλο
αντικειμένου διαμεσολάβησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια
συνδυασμού των στοιχείων, Επιμόρφωση Ενηλίκων και Νευροεκπαίδευση. Η εκπαίδευση
και η νευροεπιστήμη αφορούν κυρίως τον συνδυασμό τους στην εκπαίδευση ανηλίκων. Εδώ
γίνεται μια προσπάθεια της διερεύνησης της συναισθηματικής εμπλοκής των ενηλίκων στο
πλαίσιο της εξέλιξης του ενήλικα εκπαιδευτικού.
Το συναίσθημα είναι μια ποιοτική μονάδα μέτρησης του εσωτερικού κόσμου του κάθε
ατόμου. Είναι πιο εύκολο να αναγνωριστεί η έκφρασή τους παρά να αποδοθεί ένας σαφής
ορισμός. Τα συναισθήματα θεωρούνται εκφράσεις σύντομης διάρκειας, αυθόρμητα και
μπορούν να ανιχνευθούν από την εξωτερική εμφάνιση του οργανισμού. Παράλληλα,
λειτουργούν ως γνωστική ερμηνεία των υποκειμενικών αισθημάτων εντός κι εκτός της
άμεσης επίγνωσης του ατόμου (Kolb & Whishaw, 2009).
Η τελική ερμηνεία της έννοιας των συναισθημάτων εξαρτάται από τη θεωρία της οποίας
είναι θιασώτης ο εκάστοτε ερευνητής. Οι θεωρίες που έχουν κληθεί να καλύψουν το κενό της
προέλευσης και ερμηνείας των συναισθημάτων διακρίνονται διαχρονικά σε αυτές που
εντοπίζουν τα συναισθήματα στη ψυχολογική διάσταση του ατόμου, σε αυτές που
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επεκτείνονται στην κοινωνική πλευρά τους και σύγχρονα φτάνουν στο νευρο-βιολογικό
επίπεδο. Από τη στιγμή της κλινικής εξέτασης της φυσιολογίας του ανθρώπινου εγκεφάλου,
και των λειτουργιών που συνδέονται με αυτόν, η στιγμή της σύνδεσης των συναισθημάτων
με τη νευροφυσιολογική φύση τους δεν απείχε μακριά. Με αρχή τη θεωρία των James-Lange
έχουμε τη βάση στην έρευνα της συσχέτισης και του βαθμού εξάρτησης των
συναισθηματικών εκφράσεων με την ολική ή μερική λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, οι
αλλαγές στο σώμα διαμεσολαβούνται από το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα για την επίτευξη
της ομοιόστασης στο εσωτερικό του σώματος (Ward, 2015) και με τη βοήθεια του
Συμπαθητικού Νευρικού Συστήματος να ενεργοποιηθούν οι υπεύθυνοι μηχανισμοί του
οργανισμού για την αντίδραση του σε κατάσταση κινδύνου ή στρες. Έτσι, τα συναισθήματα
παρουσιάζονται ως γνωστικές αποκρίσεις στις πληροφορίες που προσλαμβάνει ο
οργανισμός και τα αντιλαμβάνεται με το ίδιο τρόπο που αντιλαμβάνεται τη σκέψη (Kandel,
Schwartz, & Jessell, 2014).
Παρά την ολοκληρωμένη προσπάθεια επεξήγησης της συναισθηματικής συμπεριφοράς
από το δίδυμο James-Lange δεν ήταν αρκετή η θεωρία τους για να δικαιολογήσει τη
συναισθηματική διέγερση πέρα από την αντίδραση σε ένα ξαφνικό συμβάν. Το δίδυμο
Canon-Bard ήρθε να καλύψει αυτή την έλλειψη με την έρευνα τους καταλήγοντας στο
γεγονός ότι η διαφορά των συναισθημάτων δεν ταυτίζεται με διαφορά ή/και εναλλαγή
σωματικών καταστάσεων (Cannon, 1942). Έτσι, τα συναισθήματα μπορούν να εξηγηθούν
μόνο εντός του εγκεφάλου και οι σωματικές αλλαγές εντοπίζονται μετά την έκφραση του
συναισθήματος.
Περνώντας από την ψυχολογική θεώρηση των συναισθημάτων στη νευρολογική σκοπιά
τους, οι εμπειρίες τις οποίες περιγράφουμε ως συναισθηματικές είναι μια αλληλεπίδραση
της αμυγδαλής, του υποθαλάμου, του εγκεφαλικού στελέχους και του αυτόνομου νευρικού
συστήματος, από τη μία πλευρά, και της αμυγδαλής και του μετωπιαίου και του
στεφανιαίου φλοιού από την άλλη (Kandel et al., 2014). Η κάθε συναισθηματική αντίδραση
περιλαμβάνει τρεις τύπους περιεχομένου τη συμπεριφορική, την αυτονομική και την
ορμονική έκφραση. Το συμπεριφορικό περιεχόμενο αναφέρεται στις μυϊκές κινήσεις που
προσιδιάζουν στις καταστάσεις που τις προκαλούν (για παράδειγμα η εισβολή ενός
αγνώστου προκαλεί οργισμένη αντίδραση του σκύλου-φύλακα). Η αυτονομική έκφραση
λειτουργεί διευκολυντικά στις συμπεριφορές και στην κινητοποίηση της ενέργειας για
έντονες κινήσεις. Σε αυτή την περίπτωση η δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος ενισχύεται, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού μειώνεται (ο σκύλος, δηλαδή,
αναπτύσσει καρδιακούς παλμούς και το αίμα κινείται από τα πεπτικά όργανα στους μύες).
Τέλος, οι ορμονικές αποκρίσεις ενισχύουν τις αυτονομικές αποκρίσεις με τις εκχύσεις
ορμονών, όπως για παράδειγμα οι επινεφρίνες και οι νορεφρίνες που ενισχύουν τη ροή
αίματος στους μύες και την αποθήκευση γλυκόζης (Carlson, 2001).
Η ενδιαφέρουσα αυτή θέαση του συναισθήματος έχει αποτελέσει έναν σημαντικό
παράγοντα για την είσοδο της νευροεπιστήμης στο τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος της να
προσφέρει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα κάνουν τους εκπαιδευτές να προσφέρουν
στους εκπαιδευομένους τους καλύτερη ποιότητα και πρακτικές μάθησης (Hook & Farah,
2013). Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της νευρο-ψυχοφυσιολογίας της εκπαίδευσης
ασχολείται με τη βελτίωση της εκπαίδευσης ανηλίκων.
Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εκπαίδευσης από μόνη της και
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την εκπαίδευση ανηλίκων, τόσο
στους στόχους και τους σκοπούς όσο και στις μεθόδους. Η βασικότερη θεωρία που στηρίζει
την εκπαίδευση ενηλίκων είναι αυτή που εισήχθη από τον Jack Mezirow. Η ανάλυση του
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Mezirow θεμελιώνεται ακριβώς εκεί που μια νοηματοδοτημένη προοπτική δεν είναι σε θέση
να αντιμετωπίσει τις ανωμαλίες (που προκαλούνται από τη νέα οπτική) και σε ένα επόμενο
στάδιο μετασχηματίζεται (Jarvis, 2004). Μια σημαντική ίσως σημείωση έχει να κάνει με το
γεγονός ότι η θεωρία του μετασχηματισμού υπήρξε μια συνεχώς εξελισσόμενη θεωρία κατά
της οποίας την εξέλιξη προστέθηκαν εκδοχές που αρχικά δεν υπήρχαν. Η συναισθηματική
κινητοποίηση της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, δεν αποτέλεσε στα πρώιμα έργα του
Mezirow άξιο αναφοράς, μόνο πολύ πρόσφατα το ενέταξε ως μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του μετασχηματισμού και θεωρήθηκε μάλιστα και σημαντικό σημείο της
συγκρουσιακή πορείας της εμπειρίας με τις νέες προοπτικές.
Η μάθηση για τον Mezirow αποτελεί μια διαδικασία που υλοποιείται με έναν από τους
τέσσερις τρόπους∙ επεξεργασία των υφιστάμενων πλαισίων αναφοράς, εκμάθηση νέων
πλαισίων αναφοράς, μετατροπή απόψεων και μετατροπή συνηθειών του μυαλού (Mezirow,
2000). Ο μετασχηματισμός λοιπόν, αναφέρεται στην κίνηση αναμόρφωσης και
αναδιατύπωσης των ατομικών προοπτικών, μέσω της εξέτασης της ατομικής και συλλογικής
προοπτικής και με τη βοήθεια του κριτικού αναστοχασμού. Η διαδικασία του
μετασχηματισμού με στόχο την ενσωμάτωση, την συναισθηματική και νοητική εμπλοκή του
ενήλικα επιδιώκει να ταράξει τα όρια της εμπειρίας και να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο
ένα δεκτικό μα και κριτικά αναστοχαζόμενο στις νέες προοπτικές ον.
Αυτό το διαφορετικό φορτίο που φέρει ο κάθε εκπαιδευτικός ως γνώσεις και ως εμπειρία
αποτέλεσε και τη βάση για το επόμενο μέρος της θεωρητικής θεμελίωσης της παρούσας
ερευνητικής δράσης και έχει να κάνει με το πλαίσιο που διαμορφώνεται από το ερευνητικό
περιβάλλον, αυτό του ερευνητικού προγράμματος mc2. Ένα βασικό κομμάτι της
ερευνητικής πράξης είναι η διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
διαφορετικών ειδικοτήτων που καλούνται να κάνουν το λεγόμενο boundary crossing, το
πέρασμα δηλαδή των συνόρων που θέτουν τα γνωστικά αντικείμενα και να συμμετέχουν σε
μια διαθεματική συνεργασία στη σύνθεση ενός οριακού αντικειμένου (boundary object),
όπως τα ψηφιακά βιβλία.
Η εισαγωγή των όρων boundary crossing και boundary object ξεκίνησε από ένα τελείως
διαφορετικό κλάδο και σύντομα πέρασε και στον τομέα της εκπαίδευσης. Έτσι, «Οριακά
αντικείμενα είναι εκείνα τα αντικείμενα τα οποία αφορούν πολλές και διαφορετικές
κοινότητες πρακτικής και ικανοποιούν τις πληροφοριακές απαιτήσεις της καθεμιάς από
αυτές. Τα οριακά αντικείμενα είναι κατά συνέπεια αρκετά εύπλαστα για να
προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους περιορισμούς των διαφόρων κοινοτήτων που
ασχολούνται με αυτά, αλλά και αρκετά ισχυρά για να διατηρήσουν μια κοινή ταυτότητα
μέσα από τις πολλαπλές οπτικές. Παράλληλα, είναι αρχικά ασθενώς δομημένα, ώστε να
γίνουν στη συνέχεια ισχυρά δομημένα μέσα από την προσωπική οπτική της κάθε
κοινότητας.» (Star & Griesemer, 1989).
Το boundary crossing αποτελεί επομένως μια διαδικασία μέσα από την οποία τα
δομήματα που έχουμε ορίσει ως boundary objects μεταστρέφονται, με τη συμβολή των
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, σε δημιουργικά σενάρια. Η διαδικασία αυτή
σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση (Akkerman & Bakker, 2011) διέπεται από μια
σειρά βημάτων, που αποτελούν τους μηχανισμούς του boundary crossing. Αναφορικά,
προσδιορίζονται ως· η ταυτότητα του εκπαιδευτικού (identification), η σύμπραξη
(coordination), η επαναπροσέγγιση (reflection) και ο μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού
(transformation).
Έτσι λοιπόν, η συγκατασκευή γίνεται σε δυο επίπεδα. Αυτό της κατασκευής ενός
σεναρίου και σε ένα δεύτερο επίπεδο της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
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διαφορετικών ειδικοτήτων. Στο δεύτερο σημείο ακουμπάμε με την παρούσα έρευνα το
ενδιαφέρον μας για τη συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευομένων ενηλίκων,
διαφορετικών ειδικοτήτων, που τους οδηγεί στην παραγωγή ενός εκπαιδευτικού προϊόντος
μέσα από την αναγκαστική σύμπραξη και επικοινωνία.

Μέθοδος
Ως μεθοδολογία έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Έρευνα Σχεδιασμού (Design Research).
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια φιλοσοφία συνεχούς και κυκλικού σχεδιασμού, κατά την
οποία προβάλλεται ένα θεωρητικό δόμημα, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζεται και
ακολούθως επανασχεδιάζεται και επαναπροσδιορίζεται για να ανταποκριθεί στις συνεχώς
αναδυόμενες ανάγκες. Παράλληλα, ο ερευνητής αναστοχάζεται, παρεμβαίνει και
οργανώνει τακτικά την ερευνητική προσπάθεια, ελέγχοντας και επανασχεδιάζοντας το
ερευνητικό πλαίσιο(Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004; Confrey & Maloney, 2015). Ένα
τέτοιο ερευνητικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα τελειοποίησης τόσο του σχεδιασμού, όσο και
εντοπισμού των στοιχείων που δυσχεραίνουν την υλοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση,
αποτελεί μια ποιοτική έρευνα σε διαρκή εξελικτική αναμόρφωση για το λόγο αυτό και στην
παρούσα ερευνητική εργασία παρά την πληθώρα των ποσοτικών δεδομένων που
συλλέγονται, η τελική ανάλυση είναι ποιοτικού χαρακτήρα.
Το δείγμα αποτελείται από δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών ειδικοτήτων,
ένας φυσικός και ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και των δύο η ηλικία
είναι 25 χρονών και τελούν άκρας υγείας χωρίς ιστορικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τα
αποτελέσματα ως προς τις βιολογικές καταγραφές. Ο εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας, είχε
πρότερη εμπειρία στην χρήση υλικού καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων στα
πλαίσια της προπτυχιακής του εκπαίδευσης ως συμμετέχων σε ερευνητικό πρόγραμμα. Η
χρήση δυο μόνο ατόμων, ως δείγμα, δεν προσφέρει ασφαλή συμπεράσματα για τα την
έρευνα, αλλά προσφέρει μια ευελιξία διαχείρισης και αναμόρφωσης της ερευνητικής πράξης
αφενός και αφετέρου επιβάλλεται μια ιδιαίτερη επιλογή των συμμετεχόντων μιας, τόσο το
ερευνητικό αντικείμενο όσο και το ερευνητική εργαλείο της συλλογής βιολογικών
εγκεφαλικών σημάτων απαιτούν γνώστες της χρήσης του ή προσεκτικούς χρήστες
τουλάχιστον.
Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση των τεχνικών της παρατήρησης και
της βιντεοσκόπησης των συμμετεχόντων στην διάρκεια της εργασίας τους. Παράλληλα, η
εργασία τους στο περιβάλλον δράσης καταγράφονταν από έναν καταγραφέα οθόνης, αλλά
και της συσκευής καταγραφής και ερμηνείας των εγκεφαλικών σημάτων από ηλεκτρικά
κύματα σε συναισθηματική έκφραση.
Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία. Το πρώτο αφορά το
περιβάλλον μέσα στο οποίο έγινε η κατασκευή του σεναρίου και το δεύτερο αναφέρεται στο
εργαλείο συλλογής των βιολογικών δεδομένων και ερμηνείας τους με σκοπό την εξαγωγή
των συναισθημάτων ως υπολογίσιμων αποτελεσμάτων σε κλίμακα εξατομικευμένου
συναισθήματος.
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Σχήμα 2. Περιβάλλον καταγραφής Emotiv

Αναφορικά με το περιβάλλον υλοποίησης της έρευνας (Σχήμα 1) πρέπει να γίνει η
αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα mc2 του οποίου αποτέλεσε και προϊόν. Σκοπός του
προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των λεγόμενων “c-books” (c από το
creativity) ως προέκταση των e-books για να εντάξει διαφορετικά δυναμικά widget και ένα
συγγραφικό μηχανισμό ανάλυσης δεδομένων. Σε αυτή την ανάπτυξη συμμετείχαν τέσσερις
διαφορετικές κοινότητες ενδιαφέροντος (εκδότες, προγραμματιστές, ερευνητές και
εκπαιδευτικοί) με στόχο να υλοποιήσουν την ανάπτυξη με βάση τις δεξιότητες του 21 ου
αιώνα για τη βελτιστοποίηση των σχολικών πρακτικών και των χώρων εργασίας.
Αναφορικά με το περιβάλλον του εργαλείου Emotiv (Σχήμα 2) που χρησιμοποιήθηκε,
έχουμε να αναφέρουμε την εκτενή χρήση του σε μια ποικιλία ερευνητικών προγραμμάτων
που επιβεβαιώνουν την αντικειμενικότητα της χρήσης του ως ενός οικονομικού και
αξιόπιστου εργαλείου για βραχύχρονες καταγραφές. Η χρήση του έχει αναφερθεί για μια
σειρά πειραμάτων που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο συσκευών ή εφαρμογών σε ψηφιακά
περιβάλλοντα, για gaming, για εντοπισμό συναισθημάτων, για τον εντοπισμό της
κατάστασης εγκεφαλικής λειτουργίας του χρήστη και τη ρομποτική (Masood & Farooq,
2017). Η παρούσα εφαρμογή εντοπίζεται μεταξύ του εντοπισμού των συναισθημάτων και
της κατάστασης της εγκεφαλικής λειτουργίας του χρήστη. Έχουν γίνει πολλές αναφορές
στην αδυναμία του εργαλείου, αλλά έχουν προκύψει έρευνες που αποδεικνύουν την ισχυρή
θέση του αναφορικά με τις «ξηρές» καταγραφές και τις βασικές πληροφορίες που παρέχουν,
τις οποίες και εμείς χρησιμοποιούμε ως δεδομένα αξιολόγησης και ερμηνείας στην παρούσα
έρευνα (Grummett et al., 2015; Masood & Farooq, 2017).

Αποτελέσματα
Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το δεύτερο στάδιο. Για το λόγο αυτό μπορούμε να
αναφέρουμε ενδεικτικά αποτελέσματα μόνο για της παρατηρήσεις στις εξατομικευμένες
κατασκευές των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ο Φυσικός του δείγματος είχε μια εξοικείωση
με το περιβάλλον και αυτό φάνηκε στις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει. Αντίθετα, ο
Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας είχε μια αρχική δυσκολία στην κατατόπιση και την θέση
των εργαλείων του περιβάλλοντος, γρήγορα όμως απέκτησε μια σχετική ευελιξία που είχε ως
αποτέλεσμα μάλιστα να ολοκληρώσει το στόχο του γρηγορότερα από τον «γνώστη» Φυσικό.
Παράλληλα, το όργανο καταγραφής των συναισθημάτων των δύο εμπλεκομένων έδειξε
και για τους δύο συμμετέχοντες μια αρχική κινητοποίηση και ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
Στο Φυσικό αυτό μετά από ένα διάστημα 20 λεπτών μειώθηκε, ενώ στον Εκπαιδευτικό
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πρωτοβάθμιας διήρκησε λίγο περισσότερο, μιας και οι πρώτες δραστηριότητες αφορούσαν
το αντικείμενο των σπειρών που αποτελούσε αντικείμενο ενδιαφέροντός του.
Επιπλέον, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που δείχνει την σημασία της τεχνολογίας στη
ζωή μας, αλλά και την αναπόσπαστη θέση που συνεχίζει να κατέχει η καταγραφή στο χαρτί
είναι το γεγονός πως και οι δύο συμμετέχοντες στην έρευνα ζήτησαν κατά τη διάρκεια της
να έχουν πρόσβαση σε χαρτί και στυλό. Βέβαια, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες έκανε
διαφορετική χρήση του. Ο Φυσικός ήθελε να κάνει μια καλύτερη οργάνωση της ιστορίας
που θα έφτιαχνε και της σειράς που θα έχουν οι καρτέλες της ιστορίας, ενώ ο Εκπαιδευτικός
Πρωτοβάθμιας χρησιμοποίησε το χαρτί περισσότερο ως μέσο σχεδιασμού και κατανόησης
της έννοιας των σπειρών.
Τέλος, μπορεί να σημειωθεί και μια επιπλέον παράλληλη πληροφορία που αφορά το
γεγονός της παρουσίας της μουσικής στο χώρο. Συγκεκριμένα, ήταν γνωστό εκ των
προτέρων ότι και για τους δύο εμπλεκομένους, η μουσική είχε σημαντική θέση στο
καθημερινό τους διάβασμα. Στο Φυσικό της έρευνας βάλαμε μουσική μετά το τέλος της
δεύτερης ώρας και η απόδοσή του αυξήθηκε σε ποσοστό περίπου 30%, ενώ στον
Εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας η μουσική ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της
κατασκευής και η απόδοσή του παρουσίαζε μια κανονικότητα που διαταράχτηκε για το
διάστημα που σταμάτησε.

Συμπεράσματα
Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι πιλοτική και δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της. Σε μια
θεωρητική προσπάθεια θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα προσδοκώμενα αποτελέσματα
και τη σημασία τους για τη συνεργατική μάθηση των ενηλίκων. Ειδικότερα, μέσα από την
τελική επιβεβαίωση της ύπαρξης των σταδίων του boundary crossing κατά τη διάρκεια της
συγκατασκευής ενός σεναρίου είναι από μόνο του ένα εύρημα χρήσιμο για την επιμόρφωση
ενηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή και η πρόκληση νέας πραγματικότητας και το
χτίσιμο μιας νέας ερευνητικής και στη συνέχεια εκπαιδευτικής ταυτότητας του
συμμετέχοντα, πρέπει να διέλθει από έντονες συγκρούσεις συναισθηματικές και υπαρξιακές
για να μπορέσει να οδηγηθεί σε ένα νέο εγώ δεκτικό στη νέα γνώση, διαφορετική της
ακαδημαϊκής του κατάρτισης.
Η γενίκευση της έρευνας, σε επόμενο στάδιο, και ο εντοπισμός του βαθμού έντασης που
απαιτείται για την πρόκληση της εσωτερικής αλλαγής του ειδήμονα μέσα στη συνεργατική
κατασκευαστική σύμπραξη θα προσφέρει μια μεγάλη ποσότητα ποιοτικού δείκτη δεδομένων
για αξιολόγηση και ερμηνεία ώστε να προσφέρουμε στους ενήλικες εκπαιδευομένους νέα
γνώση με λιγότερη κοινωνική τριβή.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω σε web 2.0 εφαρμογές και η
εισαγωγή αυτών στη λογική όχι να παρέχουν τη γνώση αυτή καθαυτή, αλλά να την διευκολύνουν.
Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν αυθεντικό υλικό για χρήση με τους
μαθητές τους, αλλά και στους μαθητές να εκφράζονται μέσα από την χρήση των εφαρμογών. Σημαντικό
στοιχείο αποτελεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ώστε να γίνεται
ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών. Αυτό το τελευταίο θεωρούμε ότι ήταν το μεγάλο κέρδος από αυτή την
επιμόρφωση.
Λέξεις κλειδιά: Εφαρμογές web 2.0, πληροφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δημιουργικότητα,
επικοινωνία, ανατροφοδότηση.

Εισαγωγή
Η καθιέρωση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στη ζωή του ανθρώπου έχει φτάσει σε
ένα επίπεδο που ο Bax (2003) ονομάζει “normalization” – «ομαλοποίηση». Ως ομαλοποίηση
θεωρείται η εδραίωσή της σε τέτοιο σημείο που να μην γίνεται πλέον αντιληπτή ως
τεχνολογία αυτή καθαυτή, αλλά να θεωρείται δεδομένη και να ταυτίζεται με το πώς ζει,
δουλεύει και κοινωνικοποιείται ο χρήστης της (Williamson, 2011). Αυτή η πραγματικότητα
παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, ενώ επιτακτικά επιβάλλει την
ανάγκη για καλλιέργεια της ικανότητάς του μαθητή να σκέπτεται και να ενεργεί
δημιουργικά (Resnick, 2002), δεξιότητες που όπως οι Αρβανίτης και Παναγιωτίδης (2009)
υποστηρίζουν θα τον βοηθήσουν να παρεμβαίνει και να συμμετέχει στο περιεχόμενο αυτών
των πληροφοριών χωρίς απλά να τις καταναλώνει.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι μαθητές είναι απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητες για
να εντοπίζουν αρχικά τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, να τις αξιολογούν, αλλά και
να συνεργαστούν με άλλους είτε σε στενό είτε σε πιο διευρυμένο επίπεδο για να τις
μοιραστούν και να τις συζητήσουν πριν τις αξιοποιήσουν. Σχολιάζοντας αυτή την
προοπτική στο χώρο της εκπαίδευσης, ο Kasper (2000) δίνει έμφαση στην απόκτηση εκ
μέρους των μαθητών μιας σειράς δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσει να εκμεταλλευτούν τις
ποικίλες μορφές επικοινωνίας που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ώστε να συμμετέχουν σε παγκόσμιες εκπαιδευτικές κοινότητες ή
όπως το θέτει ο Κουτσογιάννης (2012), να αποκτήσουν την απαραίτητη «εξωστρέφεια» που
απαιτεί ένας κόσμος περισσότερο «ανοιχτός» από κάθε άλλη εποχή.
Η καλλιέργεια λοιπόν όλων αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές θέτει προπάντων
στους εκπαιδευτικούς την πρόκληση να μπορούν να σχεδιάζουν και να συντονίζουν
ουσιαστικές μαθησιακές δραστηριότητες αλλά και να υποστηρίζουν την εμπλοκή τους σε
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 984-989, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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αυτές (Strawbridge, 2010). Σχετικά με αυτή την προοπτική που αποκτά η διδακτική
μεθοδολογία, οι Jouneau-Sion & Sanchez (2011) τονίζουν την ανάγκη η διδασκαλία να
στηρίζεται περισσότερο στην παροχή βοήθειας στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι να μπορούν να
ανακτούν, να διαμορφώνουν και να αξιολογούν πληροφορίες και λιγότερο στην παροχή
των ίδιων των πληροφοριών.

«Ξένες γλώσσες (εξ αποστάσεως)»: συμμετέχοντες – περιβάλλον εργασίας –
διδακτικά αντικείμενα - στόχοι
Σύντομη περιγραφή: συμμετέχοντες και στόχοι
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η εμπειρία από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση
εκπαιδευτικών που διδάσκουν ξένες γλώσσες. Συμμετείχαν 37 εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λέσβο, τη Λήμνο και τον Αγ.
Ευστράτιο. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η ενημέρωση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών
με κάποιες από τις υπηρεσίες του Web 2.0 και την αξιοποίηση αυτών στην εκπαιδευτική
πράξη, ενώ παράλληλα στόχευε να ενισχύσει την επικοινωνία, συνεργασία και την
ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών.

Περιβάλλον εργασίας
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της πλατφόρμας Edmodo. Η
συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί σε περιβάλλον που σχεδιαστικά δεν διαφέρει από αυτό
του Facebook, αλλά έχει εκπαιδευτικό προσανατολισμό και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές. Ο εκπαιδευτικός, ως συντονιστής, δημιουργεί μια «ασύγχρονη» Ψηφιακή Τάξη
στην οποία προσκαλεί, μαθητές, άλλους εκπαιδευτικούς, γονείς ή και οποιονδήποτε κρίνει
ότι μπορεί να συμμετέχει, με τον κωδικό, που δημιουργείται για κάθε ψηφιακή τάξη
(Lakshmi, 2016). Πριν από την έναρξη της επιμόρφωσης καλό είναι να δημιουργηθεί ένα
προσυμφωνημένο εκπαιδευτικό συμβόλαιο, ώστε να συνδιαμορφωθούν οι κανόνες που θα
ισχύουν κατά την επιμόρφωση (Καρακίζα, Κολοκοτρώνης και Θεοφανέλλης, 2011). Οι
μαθητές δεν είναι απαραίτητο να δώσουν άλλα προσωπικά στοιχεία. Δίνεται λοιπόν η
δυνατότητα στον συντονιστή, μέσω του Edmodo, να γεφυρώσει τον σχολικό με τον
εξωσχολικό χώρο και χρόνο. Τα σχόλια και γενικότερα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτή τη μη
παραδοσιακή τάξη αποτυπώνονται σε ημερολογιακή διάταξη αποδίδοντας μια εικόνα
αλληλεπίδρασης. Ο συντονιστής, αν διαπιστώσει κακόβουλη χρήση μπορεί να απομακρύνει
μαθητές (Καπανιάρης, Λιόβας, και Νεοχωρίτου, 2012).

Διδακτικά αντικείμενα
Κατά την επιμόρφωση ο συντονιστής παρουσίασε τις εφαρμογές α) Toondoo, β) Story bird,
γ) eclipsecrossword και δ) cmaptools με τη βοήθεια κυρίως υποστηρικτικών ενδεικτικών
βίντεο, με παραπομπές σε σχετικούς ύπερσυνδέσμους και με υποβοηθητικά σχόλια που
αναρτούσε. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκπονήσουν σχετικές εργασίες για την εφαρμογή
τους στη σχολική τάξη. Εν συνεχεία, οι εργασίες αυτές αναρτιούνταν στην εν λόγω
πλατφόρμα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν, να σχολιάζουν
και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους τους. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί έπρεπε να σχολιάσουν και να κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις στις εργασίες
τριών συναδέλφων τους σε κάθε μια από τις εφαρμογές. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση
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κάθε εργασίας οι εκπαιδευτικοί λάμβαναν σχετικά εύσημα (badges), με στόχο την
κινητοποίηση τους μέσω της «παιχνιδοποίησης» (Gibson et al., 2015).
Toondoo
Αρχικά επιλέχθηκε μια εφαρμογή για δημιουργία comics, το Toondoo. Μέσω αυτής οι
επιμορφούμενοι έμαθαν να δημιουργούν χαρακτήρες και κόμικς. Ειδικότερα, όπως οι
Βασιλικοπούλου και Ρετάλης (2008) σημειώνουν τα κόμικς αναπτύσσονται σε μια γλώσσα
παγκοσμίως κατανοητή προκαλώντας τις αισθήσεις, μετατρέποντας το αφηρημένο σε
συγκεκριμένο, απογειώνοντας την φαντασία των νέων. Βασίζονται στη θεωρία της διπλής
κωδικοποίησης του Paivio (2006) σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι αποθηκεύουν και
αποκωδικοποιούν πληροφορίες με διπλό τρόπο σε δύο συστήματα μνήμης, τις λεκτικές και
οπτικές πληροφορίες, όταν συνοδεύεται από κείμενο και αντίστροφα. Το κόμικ εξετάστηκε
ως τρόπος έκφρασης των μαθητών και στη συνέχεια συζητήθηκαν κάποιες προτάσεις από τη
βιβλιογραφία για την εφαρμογή του από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Πιο
συγκεκριμένα τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες, σκηνικά και
αντικείμενα μέσα από το Doodler ή και από τα δικά τους αρχεία για να ετοιμάσουν ένα
κόμικ που θα το αξιοποιούσαν στο μάθημά τους. Οι εργασίες που «ανέβασαν» οι
εκπαιδευτικοί και οι προτάσεις για την αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας στην τάξη
ήταν ο στόχος και είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία από την ίδια την εφαρμογή.
Δημιουργήθηκαν διάλογοι, ώστε να γίνει πρακτική εφαρμογή του λεξιλογίου και των
γραμματικών φαινομένων στο μάθημα των Αγγλικών, των Γαλλικών και των Γερμανικών.
Συνοψίζοντας τα σχόλια και τις εντυπώσεις των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε ότι το
εκπαιδευτικό όφελος από τη δημιουργία και χρήση των κόμικς στην διδασκαλία των ξένων
γλωσσών, έγκειται στο γεγονός ότι μεταφέρουν την έμφαση σε συζητήσεις και διαλόγους
που αντιπροσωπεύουν σενάρια πραγματικής ζωής. Μειώθηκε το άγχος παραγωγής σωστά
δομημένου γραπτού λόγου, ενώ το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον αυτής της
εφαρμογής ενίσχυσε τη συμμετοχή και δημιουργικότητα των παιδιών. Παράλληλα,
διευκολύνθηκε η προώθηση των ιδεών και κατά συνέπεια η επίτευξη των εκπαιδευτικών και
διδακτικών στόχων.
Story bird
Το Storybird είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τη δημιουργία μιας
εικονογραφημένης - οπτικοποιημένης ιστορίας σε ελάχιστο χρόνο.
Η χρήση της εφαρμογής υποβοήθησε την αναγνωστική δεξιότητα των μαθητών, τη
διδασκαλία αφηγηματικών τεχνικών και την καλλιέργεια τεχνικών δημιουργικής γραφής
μέσα σε ένα συνεργατικό και αυθεντικό πλαίσιο. Αξιοποιήθηκε δηλαδή για να γραφούν
εκθέσεις εμπλουτισμένες με εικόνες, κάτι που κινητοποίησε τους μαθητές. Παρατηρήθηκε
δηλαδή ότι ακόμη και μαθητές με δυσκολία έκφρασης στη ξένη γλώσσα, αξιοποιώντας τις
εικόνες που η εφαρμογή τους παρέχει ανάλογα με την επιλογή θέματός που κάνουν,
κατάφεραν να εστιάσουν στην ίδια τη γλώσσα και να χρησιμοποιήσουν το νέο λεξιλόγιο,
ώστε να εκφράσουν ό, τι απεικονιζόταν. Η δυνατότητα επιπλέον δημοσιοποίησης του
αποτελέσματος στο διαδίκτυο τόνωσε το αίσθημα δημιουργίας, άρα και αύξησε την
συμμετοχή των μαθητών.
Eclipsecrossword
Το Eclipsecrossword χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία σταυρόλεξου. Οι εκπαιδευτικοί
δημιούργησαν μια λίστα από λέξεις μαζί με τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Μετά την
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ολοκλήρωση αποθηκεύεται (σε μορφή html), οπότε οι μαθητές μπορούν να το λύσουν (μέσω
της ιστοσελίδας που θα αναρτηθεί) ή και να το αποθηκεύσουν σε εκτυπώσιμη μορφή για να
λυθεί χειρόγραφα.
Το εκπαιδευτικό όφελος από τη χρήση του σταυρολέξου στην διδασκαλία της ξένης
γλώσσας έγκειται στο γεγονός ότι κάθε μαθητής εξασκεί και επαναλαμβάνει τη δομή των
προτάσεων, το λεξιλόγιο και την ορθογραφία των λέξεων στον δικό του ρυθμό και χρόνο.
Παράλληλα, παρουσιάζει ομαδοποιημένο λεξιλόγιο, ανάλογα με το θέμα του μαθήματος,
ενώ σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι παρέχει άμεση ανατροφοδότηση. Άλλωστε, η ευχάριστη
ατμόσφαιρα που δημιουργεί σαν παιχνίδι (Klawe & Phillips, 1995), οδήγησε αρκετούς
εκπαιδευτικούς να το χρησιμοποιήσουν και ως μέσο αξιολόγησης
και εμπέδωσης
λεξιλογίου.
Τα σταυρόλεξα που οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν στο Edmodo, είχαν ως στόχο την
εμπέδωση λεξιλογίου. Η προοπτική δημιουργίας σταυρόλεξου από τους ίδιους τους μαθητές
για την επανάληψη του λεξιλογίου, μεγιστοποιεί το εκπαιδευτικό όφελος της συγκεκριμένης
εφαρμογής.
Cmaptools
Το Cmaptools είναι η εφαρμογή για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών – διαγράμματα
που αναπαριστούν λέξεις και ιδέες με ένα ακτινικό, γραφικό, μη-γραμμικό τρόπο. Οι
εννοιολογικοί αυτοί χάρτες που αποθηκεύονται και σε μορφή pdf βοηθούν σημαντικά τους
εκπαιδευτικούς στην άμεση και εύκολη οπτικοποίηση εννοιών. Επιπλέον, συμβάλλουν στη
δόμηση και την κατηγοριοποίηση ιδεών στα πλαίσια των μαθημάτων τους. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο μπορούν να ενεργοποιήσουν, αλλά και να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες γνωστικές
δομές στους μαθητές τους για να πετύχουν τους μαθησιακούς στόχους που έθεταν σε
μεγαλύτερο εύρος μαθητών (Kinchin, 2014).

Συμπεράσματα
Κατ’ ομολογία της πλειοψηφίας όσων συμμετείχαν στο παραπάνω επιμορφωτικό
πρόγραμμα, ήταν η λογική πάνω στην οποία βασίζονται αυτές οι εφαρμογές και η
αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών που «έφεραν» τις διδακτικές τους
πρακτικές σε άλλο επίπεδο.
Πέρα από το γεγονός ότι αυτού του τύπου οι εφαρμογές είναι ήδη ευρέως διαδεδομένες
στους μαθητές, αυτό που έκανε την αξιοποίησή τους στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών
ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι το γεγονός ότι τα περιβάλλοντά τους εν γένει λαμβάνουν
μέριμνα για όλους τους τύπους των μαθητών. Προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να
συνδέσουν με μοναδικό τρόπο κείμενο, εικόνες ακόμα και ήχο ή βίντεο διευκολύνοντας
σημαντικά την κατανόηση κειμένων (Lomicka, 1998) και κατά συνέπεια τη συμμετοχή των
μαθητών στη διαδικασία της ανάγνωσης και της ένταξης των τεσσάρων δεξιοτήτων.
Επίσης, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του web 2.0 οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας αυθεντικού υλικού, που όπως ο Felix (1999)
παρατηρεί μεταφέρουν δείγματα γλώσσας από το πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο των
φυσικών ομιλητών. Αυτό το αυθεντικό υλικό χρησιμοποιήθηκε στην τάξη για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων κατανόησης αλλά και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στα πλαίσια
δραστηριοτήτων που έθεταν τους μαθητές αντιμέτωπους με αληθοφανείς καταστάσεις. Κάτι
τέτοιο, σύμφωνα με τον McKay (2002), βοηθά σημαντικά τους μαθητές να σέβονται τους
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πολιτισμούς των άλλων ανθρώπων και πιθανότατα να αυξήσει το ενδιαφέρον στο μάθημα,
κάτι το οποίο μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την εκμάθηση γλωσσών.
O διαδραστικός χαρακτήρας αυτών των εφαρμογών κατάφερε να εισάγει μια
συμμετοχική κουλτούρα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν το Edmodo για να έχουν πρόσβαση και
να μοιράζονται πληροφορίες, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και εργασίες με όλους τους
συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούσαν να σχολιάσουν ή να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με
τις αναρτήσεις. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, μέσα σε ένα
συνεργατικό περιβάλλον. Η εμπειρία αυτή βοήθησε να απαλλαγούν από την παραδοσιακή
λογική, που θέλει τον εκπαιδευόμενο να εργάζεται ατομικά και να λαμβάνει προσωπική
αξιολόγηση, ώστε να δημιουργηθούν καταλληλότερες συνθήκες στην τάξη για να στηρίξουν
την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών τους. Εξοικειώθηκαν δηλαδή
με ένα συνεργατικό τρόπο διδασκαλίας. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν με τους
μαθητές έδωσαν την ευκαιρία έκφρασης μέσα από τις προσωπικές τους συλλογές από
φωτογραφίες, σημειώσεις και ιδέες, ενώ παράλληλα τόνωσαν την ανάγκη να μοιραστούν το
προσωπικό τους υλικό με τους καθηγητές και συμμαθητές τους, να το αξιολογήσουν, αλλά
και να πάρουν ανατροφοδότηση. Με άλλα λόγια, δημιουργήθηκαν μικρές κοινότητες με
έμφαση στη συμμετοχική μάθηση (McLoughlin & Lee, 2008), κάτι που στη διδασκαλία των
ξένων γλωσσών έχει προφανή αξία για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου, σύμφωνα με τους οι Chung-Kai et al. (2008).
Η δημιουργία προσωπικού υλικού από τον χρήστη και το «μοίρασμα» που δίνεται με την
αξιοποίηση των υπηρεσιών web 2.0 στην εκπαίδευση οδήγησε τους καθηγητές να
υιοθετήσουν καινούριους ρόλους, ώστε όπως οι Lieberman & Miller (2004) υποστηρίζουν, να
δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για δημιουργικότητα και καινοτομία στη σχολική
τάξη. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν όλες τις εφαρμογές που
διδάχθηκαν μέσω της επιμόρφωσής για να εμπλουτίσουν το μάθημά τους, ώστε οι μαθητές
να παράγουν τελικά τις δικές τους αυθεντικές ιδέες και γνώση. Αυτή η εμπλοκή των
μαθητών στην παραγωγή αποτελέσματος ενισχύει την πρωτοτυπία, τη φαντασία και τη
δημιουργικότητά τους, ενώ η δυνατότητα προσωπικής έκφρασης αυξάνει το αίσθημα της
ικανοποίησης και το ενδιαφέρον στο μάθημα.
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Περίληψη
Η έννοια των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, στo πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της
συνειδητής αξιοποίησης καινοτομιών από το χώρο της τεχνολογίας για την επιμόρφωση του
εκπαιδευτικού προσωπικού αποτέλεσε εξέλιξη συνδεδεμένη με την εκπλήρωση των βασικών αναγκών
για συνεργασία, συμμετοχή, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Βασικός σκοπός της εργασίας
είναι η διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών στη διδακτική των
μαθηματικών με γνωστικό περιεχόμενο τη διδασκαλία στρατηγικών νοερών υπολογισμών αφαίρεσης
μέσω ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, στις επιδόσεις των μαθητών των επιμορφούμενων σε αυτές.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζεται βελτίωση στην επίδοση των μαθητών και
εμφανίζεται μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης στρατηγικών με παράλληλη μεταφορά από στρατηγικές
χαμηλότερου γνωστικού έργου σε στρατηγικές υψηλότερων γνωστικών διεργασιών. Τα παραπάνω
καταδεικνύουν ότι μορφές κατάρτισης των εκπαιδευτικών που βασίζονται σε ηλεκτρονικές κοινότητες
μάθησης μπορούν να αποδώσουν τόσο στη βελτίωση των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών πρακτικών
όσο και στην καθ΄ αυτού διδακτική αποτελεσματικότητα.
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διδακτική των
μαθηματικών, νοεροί υπολογισμοί αφαιρέσεων, μαθησιακές επιδόσεις

Εισαγωγή
Οι ηλεκτρονικές κοινότητες αποτελούν συνέπεια της τεχνολογικής προόδου ή και συνειδητή
επιλογή επικοινωνίας και πρόσβασης στη γνώση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η
διάδοση του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο συντέλεσαν σημαντικά στην προσπάθεια για
συνεργασία και ανάπτυξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατά τον Rheingold
(1993), οι ηλεκτρονικές (ή εικονικές) κοινότητες είναι οι πολιτιστικές ή κοινωνικές
συγκεντρώσεις που προέκυψαν, όταν αρκετοί άνθρωποι συνέχιζαν τις δημόσιες συζητήσεις
τους για μεγάλη χρονική περίοδο στον κυβερνοχώρο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα
σύγχρονης ή ασύγχρονης ανταλλαγής ιδεών μέσω διαδικτύου και κοινωνικής ηλεκτρονικής
αλληλεπίδρασης. Οι ηλεκτρονικές κοινότητες, ανάλογα με τον τύπο της κάλυψης των
αναγκών των μελών τους, μπορούν να διακριθούν σε έξι κατηγορίες, μία εξ αυτών είναι οι
ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης (Τσιωτάκης, 2015). Πρόκειται για ηλεκτρονικές
διαδικτυακές κοινότητες που έχουν σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών γύρω από
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ένα γνωστικό θέμα και επιτρέπουν στα μέλη τους να αναπτύξουν τη συλλογική γνώση της
κοινότητας και τη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (Τσιωτάκης,
2015; Αποστολάκης κ.α., 2008) που προσφέρει το διαδίκτυο.
Η έννοια των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και της συνειδητής αξιοποίησης καινοτομιών από το χώρο της τεχνολογίας
για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτέλεσε εξέλιξη άρρηκτα
συνδεδεμένη με την εκπλήρωση των βασικών αναγκών για συνεργασία, συμμετοχή,
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (Hou, 2015; Mackey, 2009). Οι Ηλεκτρονικές
Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών είναι πολύ δημοφιλείς στο πεδίο της εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης και συντελούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Lock, 2006).
Οι ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ικανοποιούνται μέσω της αλληλεπίδρασης
μεταξύ συναδέλφων, μέσα από την εμπειρία και την διαμοιραζόμενη γνώση, την
υποστήριξη και την προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων (Hutchison & Colwell, 2012).
Συγκροτούν ένα βιώσιμο μέσο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, λόγω της
διαθεσιμότητας, των δραστηριοτήτων και της αλληλεπίδρασης που διαθέτουν.
Σημαντικό αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί η αναζήτηση των παραγόντων που
επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από ηλεκτρονικές
κοινότητες μάθησης, όπως επίσης και η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης
ως επιμορφωτικών μέσων. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας
καθορίζεται από τον ορθολογικό καταμερισμό των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών
πόρων, την ποιότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη, καθώς και τη
βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και διδασκαλίας (Μπάμπας & Δάρρα, 2015). Στην
παρούσα εργασία, ως επιμορφωτικές ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης για εκπαιδευτικούς
θα οριστούν οι κοινότητες μάθησης που έχουν δημιουργηθεί από κάποιον επιμορφωτικό
φορέα σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο με σκοπό την επαγγελματική ενδυνάμωση του
εκπαιδευτικού σε κάποιο ειδικό γνωστικό αντικείμενο και την υποστήριξη της
παιδαγωγικής του κατάρτισης και της διδακτικής του αποτελεσματικότητας, με
συντονισμένο τρόπο. Σκοπός αυτών, είναι η ενίσχυση των εκπαιδευομένων με αναγκαίες
γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα προβλήματα και
τις προκλήσεις της εκπαιδευτικής πράξης, αποδίδοντας καρπούς στο έργο τους (Μπάμπας &
Δάρρα, 2015; Χατζηπαναγιώτου, 2001). Ο Kabilan (2005), με βάση μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση μελετών σχετικά με τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από τη συμμετοχή
εκπαιδευτικών σε διαδικτυακά επαγγελματικά προγράμματα, διαπιστώνει θετική αλλαγή
στα κίνητρα, τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις ιδέες, την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, την
διαδραστική ικανότητα και την τεχνολογική επίγνωση. Καταλήγει στο συμπέρασμα δε, ότι
οι διαδικτυακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση και συνεργασίες
βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν πολύτιμη ικανότητα αλλά και βελτίωση του
παρεχόμενου έργου τους σε μεγάλο βαθμό.
Η παρούσα μελέτη σκοπεύει στη διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος που
στηρίζεται στην κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, με
βασική ερευνητική υπόθεση το αν η εφαρμογή εξ αποστάσεως μορφών εκπαίδευσης
βασισμένες στη φιλοσοφία των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, μπορεί να αποδώσει
καρπούς στη διδακτική πρακτική. Για τη διερεύνηση της ερευνητικής υπόθεσης σχεδιάστηκε
επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς με γνωστικό περιεχόμενο τη διδασκαλία
τεχνικών και στρατηγικών για τους νοερούς υπολογισμούς στο δημοτικό σχολείο (ΚατσιφήΧαραλαμπίδη κα., 2014). Η όλη δράση είχε διάρκεια 8 εβδομάδων και σε αυτή έγινε
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προσπάθεια να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον
Edmodo, να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν
σχετικά με διδακτικές τεχνικές και παράλληλα να αποδειχθεί στην πράξη η αξία της άμεσης
διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών με διδακτικές παρεμβάσεις από τον επιμορφούμενο
εκπαιδευτικό (κοινότητες πρακτικής). Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των
μελών ήταν απαραίτητη, κάτι που είχε τονιστεί στους συμμετέχοντες από την αρχή του
προγράμματος για να μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινότητα, ενώ με υποκίνηση του
επιμορφωτικού φορέα μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον γινόντουσαν ενέργειες και
δημιουργούνταν προβληματισμοί για συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της
κοινότητας. Τόσο το υλικό της επιμόρφωσης, όσο και οι οδηγίες παρέμβασης στην τάξη,
είχαν εκπονηθεί από τον κ. Χ. Λεμονίδη, Καθηγητή Διδακτικής των Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ήταν προσαρμοσμένο ανά τάξη διδασκαλίας
(Λεμονίδης, 2013).

Η έρευνα
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολογήθηκε μετά την ολοκλήρωσή του
(απολογιστική αξιολόγηση) μέσω δεικτών εκπλήρωσης των θεματικών στόχων. Στα πλαίσια
της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν αξιολογικά στοιχεία που αφορούν στρατηγικές
νοερών υπολογισμών στην αφαίρεση για εκπαιδευτικούς και μαθητές τετάρτης, πέμπτης και
έκτης τάξης. Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν, σχετίζονται με την επίδραση της
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης στις επιδόσεις και τα
μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών σε νοερούς υπολογισμούς αφαιρέσεων,
διαμορφώνοντας μηδενικές και εναλλακτικές υποθέσεις για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Για να υπάρξουν αξιολογήσιμα στοιχεία
απολογισμού της δράσης περιλήφθηκε αξιολόγηση αρχικών επιδόσεων (pretest) των
μαθητών τους στη χρήση νοερών υπολογισμών και τελικών (posttest), με σκοπό να
αναδειχθεί αφενός ο βαθμός βελτίωσης των μαθητών σε αυτούς, ως στοιχείο
αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων και αφετέρου της
αναδυόμενης αξίας τους για τη διδασκαλία.

Υποκείμενα της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 47 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
δημοτικών σχολείων της Στερεάς Ελλάδας με τους 588 μαθητές τους. Η επιλογή των
υποκειμένων ήταν συμπτωματική και προήλθε από εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών σε
ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης. Εξ αυτών, τετάρτης τάξης ήταν 18 (38,3%) εκπαιδευτικοί,
πέμπτης τάξης 15 (31,9%) και τέλος έκτης τάξης 14 (29,8%) εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές που
εξετάστηκαν για την ύπαρξη αξιολογήσιμων στοιχείων ήταν, αντίστοιχα, 212 (36,2%)
μαθητές τετάρτης, 192 (32,8%) πέμπτης και τέλος 181 (30,9%) έκτης τάξης ενεργών μελών της
κοινότητας εκπαιδευτικών που είχε σχηματιστεί.

Μεθοδολογία
Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων σχεδιάστηκε αξιολόγηση αρχικών επιδόσεων των
μαθητών και τελικών, με σκοπό να αναδειχθεί ο βαθμός βελτίωσης των μαθητών σε αυτούς.
Οι μαθητές των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση έλαβαν μέρος σε γραπτές δοκιμασίες
υπολογισμού νοερών υπολογισμών αφαίρεσης προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα
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εκτέλεσής τους, όπως επίσης και αξιολόγηση της χρήσης αποτελεσματικών στρατηγικών
επίλυσης τους. Κάθε μαθητής καλούνταν να υπολογίσει με το μυαλό το αποτέλεσμα μιας
σειράς πράξεων και να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε για να τις υπολογίσει
(think-aloud method).
Για να μετρηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν δείκτες
αποτελεσμάτων (result indicators), οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές
στην ικανότητα και τις επιδόσεις των μαθητών. Έτσι, οι δείκτες αξιολόγησης που
αξιοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών δεδομένων σε επίπεδο τάξης, είναι οι: α)
δείκτης ορθότητας αποτελέσματος, β) δείκτης των λαθών και γ) ο δείκτης της μεταγνωστικής
ενημερότητας. Ο δείκτης ορθότητας αποτελέσματος, μετρά το βαθμό επιτυχίας της τάξης
στον υπολογισμό των νοερών πράξεων και υπολογίζεται από το πηλίκο του μέσου όρου των
σωστών απαντήσεων των μαθητών της τάξης ως προς το σύνολο των μαθητών που
αξιολογήθηκαν. Ο δείκτης λαθών, μετρά το βαθμό αποτυχίας της τάξης στον υπολογισμό
των νοερών πράξεων και υπολογίζεται από το πηλίκο του μέσου όρου των λάθος
απαντήσεων των μαθητών της τάξης ως προς το σύνολο των μαθητών που αξιολογήθηκαν.
Τέλος, ο δείκτης μεταγνωστικής ενημερότητας, μετρά τον βαθμό με τον οποίο οι μαθητές
είναι ενήμεροι για τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν στον υπολογισμό των ορθών
νοερών πράξεων. Για την περιγραφή των στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν από τους
μαθητές για κάθε σωστή απάντηση έγινε κατηγοριοποίηση των γραπτών αναφορών τους
στις εξής θεωρητικές κατηγορίες στρατηγικών επίλυσης νοερών πράξεων αφαίρεσης
(Λεμονίδης, 2013; Lemonidis, 2016), ήτοι, α) στρατηγικές αλγόριθμου αφαίρεσης (Σαλγ), β)
στρατηγικές διαχωρισμού (Σδια), γ) στρατηγικές συσσώρευσης (Σσυσ), δ) ολιστικές
στρατηγικές (Σολσ), προκειμένου να υπολογιστεί η ποσοστιαία χρήση κάθε κατηγορίας
στρατηγικών ανά τάξη.
Τα δεδομένα της αρχικής (pre-test) και της τελικής αξιολόγησης (post-test) μεταφέρθηκαν
σε πίνακες γραμμικής παράταξης των υποκειμένων στο στατιστικό πακέτο SPSS 20 και
αναλύθηκαν ποσοτικά. Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων επιλέχθηκε το μη
παραμετρικό τεστ Wilcoxon Signed-Ranks Test για τον προσδιορισμό των διαφορών. Ως
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p) ορίστηκε το 5% ενώ θεωρήθηκαν στατιστικά
σημαντικά τα ευρήματα με τιμή p<0,05.

Αποτελέσματα
Ο μέρος όρος επίδοσης των τάξεων, στην αρχική δοκιμασία, για το δείκτη της ορθότητας
αποτελέσματος ήταν 0,73 ± 0,20 μονάδες, για το δείκτη λαθών 0,27 ± 0,20 και για το δείκτη
μεταγνωστικής ενημερότητας 0,68 ± 0,19 μονάδες. Κατά τον επανέλεγχο, ο δείκτης της
ορθότητας αποτελέσματος κυμάνθηκε στις 0,84 ± 0,15 μονάδες, ο δείκτης λαθών στις 0,16 ±
0,15 και ο δείκτης μεταγνωστικής ενημερότητας στις 0,84 ± 0,15 μονάδες. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα εμφανίζεται μια στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της προπειραματικής και της μετα-πειραματικής δοκιμασίας στους δείκτες της ορθότητας
αποτελέσματος (z=4,867, p=0,000), των λαθών (z=4,867, p=0,000) και της μεταγνωστικής
ενημερότητας (z=5,843, p=0,000) για το σύνολο των μαθητών (βλέπε: πίνακα 1).
Πίνακας 1. Σύγκριση των διαφορών στους μέσους όρους των δεικτών μεταξύ της προπειραματικής και μετα-πειραματικής δοκιμασίας
Δείκτες

Pre-test

Post-test

Ζ

p
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Δείκτης ορθότητας αποτελέσματος

0,73 ± 0,20

0,84 ± 0,15

4,867*

0,000

Δείκτης λαθών

0,27 ± 0,20

0,16 ± 0,15

4,867*

0,000

Δείκτης μεταγνωστικής ενημερότητας
* p<0,001

0,68 ± 0,19

0,84 ± 0,15

5,843*

0,000

Από τον έλεγχο των τιμών στους δείκτες αξιολόγησης ανά τάξη διδασκαλίας,
παρουσιάζονται βελτιώσεις σε κάθε έναν από αυτούς. Ειδικότερα για το δείκτη ορθότητας
αποτελέσματος εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά για τις τάξεις τετάρτη (z=3,521,
p=0,000) και πέμπτη (z=3,422, p=0,001). Παρόμοια αποτελέσματα φανερώνονται και στο
δείκτη αξιολόγησης των λαθών για την τετάρτη (z=3,521, p=0,000) και την πέμπτη τάξη
(z=3,422, p=0,001). Επίσης, παρά τη βελτίωση των τιμών των δεικτών για την έκτη τάξη σε
αυτούς τους δύο δείκτες, η διαφορά δε χαρακτηρίστηκε ως σημαντική (p>0,05). Ο δείκτης
μεταγνωστικής ενημερότητας παρουσίασε στατιστικώς σημαντική βελτίωση τόσο για τους
μαθητές της τετάρτης (z=3,728, p=0,000) και της πέμπτης (z=3,422, p=0,001) τάξης, όσο και
για αυτούς της έκτης (z=3,065, p=0,002).
Αναφορικά με τη χρήση των στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν για την εξεύρεση σωστού
αποτελέσματος στις δοκιμασίες νοερών υπολογισμών αφαίρεσης παρατηρήθηκε ποικιλία
στρατηγικών, τόσο κατά την αρχική αξιολόγηση, όσο και κατά την τελική. Κατά την αρχική
δοκιμασία, η μέση ποσοστιαία χρήση στρατηγικών, σε επίπεδο τάξης, που βασίζονται στο
αλγόριθμο της αφαίρεσης κυμάνθηκε στο 29,69%, οι στρατηγικές διαχωρισμού στο 27,49%,
οι στρατηγικές συσσώρευσης στο 34,87% και οι ολιστικές στρατηγικές στο 9,33%. Κατά την
τελική αξιολόγηση, η μέση ποσοστιαία χρήση στρατηγικών που βασίζονται στο αλγόριθμο
της αφαίρεσης κυμάνθηκε στο 14,09%, οι στρατηγικές διαχωρισμού στο 23,13%, οι
στρατηγικές συσσώρευσης στο 37,26% και οι ολιστικές στρατηγικές στο 26,58%,
σηματοδοτώντας μια στατιστικώς σημαντική διαφορά χρήσης στρατηγικών ανάμεσα στην
προπειραματική και τη μεταπειραματική δοκιμασία (Βλέπε: πίνακα 2).
Πίνακας 2. Σύγκριση των διαφορών στους μέσους ποσοστιαίους όρους χρήσης
στρατηγικών που οδήγησαν σε σωστό αποτέλεσμα μεταξύ της προ-πειραματικής και
μετα-πειραματικής δοκιμασίας
Pre-test

Post-test

Ζ

p

Στρατηγικές αλγορίθμου

29,69% ± 16,53

14,09% ± 13,86

4,530*

0,000

Στρατηγικές διαχωρισμού

27,49% ± 22,54

23,16% ± 16,30

0,646

0,518

Στρατηγικές συσσώρευσης

34,87% ± 21,59

37,26% ± 14,03

0,582

0,560

9,33% ± 9,99

26,58% ± 12,42

5,612*

0,000

Στρατηγικές επίλυσης

Ολιστικές στρατηγικές
* p<0,001

Ειδικότερα παρατηρείται μια στατιστικώς σημαντική βελτίωση στην ευελιξία χρήσης
εκτελεστικών στρατηγικών με παράλληλη μεταφορά από στρατηγικές χαμηλότερων
διεργασιών, λόγου χάρη αυτής των στρατηγικών αλγόριθμου (pretest: 29,69%, posttest:
14,09%, z=4,530, p=0,000), σε στρατηγικές υψηλότερων γνωστικών διεργασιών, όπως αυτή
της χρήσης ολιστικών στρατηγικών (z=5,612, p=0,000).
Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψε από την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών
κατά τάξη κατέδειξε τις διαφορές αυτές και τη στατιστικώς σημαντική μείωση της χρήσης
στρατηγικών που βασίζονται στο αλγόριθμο της κάθετης αφαίρεσης για τα τμήματα
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τετάρτης (z=2,899, p=0,004), και πέμπτης (z=3,422, p=0,001) τάξης εις όφελος στρατηγικών
υψηλότερων νοητικών διεργασιών, όπως αυτή των ολιστικών στρατηγικών. Για την
περίπτωση της έκτης τάξης, αν και παρατηρείται μια μείωση στην ποσοστιαία χρήση της
στρατηγικής που βασίζεται στον αλγόριθμο, η μείωση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική
(p>0,05).

Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος που
στηρίζεται στην κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, με
βασική ερευνητική υπόθεση το αν η εφαρμογή του θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς στη
διδακτική πρακτική.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τη χρήση νοερών υπολογισμών
στην αφαίρεση από τους μαθητές παρουσιάζεται μια στατιστικώς σημαντική βελτίωση στο
δείκτη ορθότητας αποτελέσματος, μια αισθητή μείωση των λαθών στους νοερούς
υπολογισμούς και επίσης μια βελτίωση της μεταγνωστικής ενημερότητας των μαθητών στη
χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών, έπειτα από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών τους σε
αυτό. Επίσης, παρουσιάζεται μια σημαντική βελτίωση στην ευελιξία χρήσης εκτελεστικών
στρατηγικών με παράλληλη μεταφορά από στρατηγικές χαμηλότερου γνωστικού έργου
(αλγοριθμικοί υπολογισμοί) σε στρατηγικές υψηλότερων γνωστικών διεργασιών (ολιστικές,
συσσωρευτικές, διαχωρισμού), στοιχεία που αποτελούν διδακτικούς στόχους για το
δημοτικό σχολείο (Lemonidis, 2016) και στόχο της επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών
κοινοτήτων μάθησης για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα αντίστοιχων
επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης στη διδακτική των μαθηματικών μέσα από
ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης ευρείας κλίμακας για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, με παρόμοια αποτελέσματα για τους μαθητές δημοτικού (Λεμονίδης, 2013),
οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι μορφές ηλεκτρονικής κατάρτισης με χαρακτηριστικά
κοινοτήτων μάθησης -όπου επιτρέπεται η αμοιβαιότητα, η πολυφωνία, η συμμετοχή, η
αυτονομία, η εμπιστοσύνη, ο προβληματισμός μεταξύ των μετεχόντων σε επαγγελματικό
επίπεδο- μπορούν να αποδώσουν ως επιμορφωτικά μέσα συμπληρωματικής κατάρτισης
(Hutchison & Colwell, 2012). Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά οφέλη που
αποτυπώνονται τόσο στις επιδόσεις των μαθητών, όσο και στην καθ’ αυτού διδακτική
αποτελεσματικότητα, αφού η επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται
ισχυρά με τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου τους (Kabilan, 2005).
Σημειώνεται ότι στόχος μας δεν ήταν η απόδειξη ότι οι εξ αποστάσεως μορφές
εκπαίδευσης υπερισχύουν σε εκπαιδευτικά και μαθησιακά αποτελέσματα της δια ζώσης,
αλλά η ανάδειξη της αξίας των επιμορφωτικών ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης στην
κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επόμενος στόχων των συγγραφέων είναι η
παρουσίαση των στάσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών απέναντι στην εξ αποστάσεως
επιμόρφωσή τους μέσω ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, η μελέτη της επικοινωνίας τους
όπως επίσης και η παρουσίαση στοιχείων που άπτονται στον τομέα της διδακτικής των
μαθηματικών.
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Θεωρητικά, ιστορικά και οντολογικά προαπαιτούμενα
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Περίληψη
Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) προβλέπεται
ένα δίωρο διδασκαλίας STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ο σκοπός αυτού
του άρθρου είναι η ανασκόπηση των θεωρητικών, ιστορικών και οντολογικών προϋποθέσεων ώστε ο
διδάσκων να είναι σε θέση να υλοποιήσει με αποτελεσματικούς τρόπους μία διδασκαλία SΤΕΜ για τους
μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Το άρθρο αυτό αναλύει τους βαθμούς
δυσκολίας που προκύπτουν καθώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να θέσει προτεραιότητες για να υλοποιήσει
τη γραμμή μάθησης. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά, ιστορικά και οντολογικά προαπαιτούμενα που
είναι αναγκαία για τον εκπαιδευτικό προκειμένου υλοποιήσει μία αποτελεσματική διδασκαλία STEM
εντός της ΤΕΕ. Στηριζόμενοι σε διάφορες δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσει ο μαθητής
παρουσιάζουμε το γνωστικό πλαίσιο που θα πρέπει να δομηθεί στα πλαίσια της διαδικτυακής
συνεργατικής τεχνολογίας ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή στους επαγγελματικούς τομείς
των ειδικοτήτων που θα επιλέξουν οι μαθητές της ΤΕΕ.

Λέξεις κλειδιά: STEM, αποτελεσματική διαχείριση παιδαγωγικών πόρων, καινοτόμες μέθοδοι
διδασκαλίας, επιστημονική γνώση, πραγματικό πρόβλημα, αυθεντική μάθηση.

Εισαγωγή - Επισκόπηση της τρέχουσας αρθρογραφίας – βιβλιογραφίας
Στην Ελλάδα, στις ημέρες μας, με βάση το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας»
(http://tinyurl.com/hu3exrs) η Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
προβλέπεται να έχει ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων (προσανατολισμένο στη γενική
παιδεία) με εισαγωγή μαθημάτων τα οποία θα δίνουν βάρος στην απόκτηση οριζόντιων
ικανοτήτων από τους μαθητές. Στην κατεύθυνση αυτή, «προτείνεται να αξιοποιηθεί η
εμπειρία του Πολυκλαδικού Λυκείου και η διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή του
προγράμματος STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics )». Στα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών της Α΄ Λυκείου και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
προσδιορίστηκε ένα δίωρο μάθημα με το τίτλο «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία,
(ΕΕΤ)». Το ΙΕΠ για το μάθημα αυτό έχει αναρτήσει και μία σειρά θέματα που αφορούν
προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο.
Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική αρθρογραφία έχει να παρουσιάσει μια πλούσια
παραγωγή γύρω από τα ζητήματα της διδασκαλίας STEM. Ο όρος «STEM» (Σχήμα 1)
αναφέρεται σε μία διδακτική διαδικασία η οποία αξιοποιεί τους τομείς της Επιστήμης, της
Τεχνολογίας και της Εφαρμοσμένης Γνώσης για τη Σχεδίαση, τη Δόμηση και τον Έλεγχο
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 997-1003, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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των Μηχανών ή άλλων Τεχνικών Στοιχείων και, τέλος, τον έλεγχο και την αποτύπωση μέσω
των Μαθηματικών με σκοπό την επίλυση πραγματικών προβλημάτων (Williams, 2011). Με
βάση τα παραπάνω. η διδασκαλία STEM θα μπορούσε να αποτελεί έναν νέο “μετά –
επιστημονικό κλάδο” διδασκαλίας. Κατά βάση, η διδασκαλία STEM περιλαμβάνει
διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από την
προσχολική ηλικία έως το μεταδιδακτορικό επίπεδο – από τις επίσημες αίθουσες
διδασκαλίας και τα εργαστήρια έως τη μη τυπική εκπαίδευση (Gonzalez & Kuenzi, 2012). Η
διδασκαλία STEM τείνει να λειτουργεί ως πρακτικό και ολιστικό μοντέλο που έχει τις ρίζες
του σε οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

Σχήμα 1. Oι επιστημονικοί τομείς που συμμετέχουν στη STEM διδασκαλία
Η στοχοθεσία μιας διδασκαλίας STEM προσπαθεί να διασφαλίσει την
αποτελεσματικότητα της επίλυσης πραγματικών κοινωνικών, οικονομικών, ή τεχνικών
προβλημάτων μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και μέσω μιας ευρύτερης συνάφειας
των επιστημονικών περιοχών που αφορούν αυθεντικές καθημερινές εμπειρίες των πολιτών
(Watson, & Watson, 2013). Για τη διδασκαλία STEM, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και ο
συνδυασμός των επιστημονικών περιοχών δεν είναι αρκετό. Ο διδάσκων θα πρέπει να
φροντίσει ώστε να σχεδιαστούν από τους μαθητές νέες συνδέσεις μεταξύ των επιστημονικών
κλάδων και ειδικοτήτων. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει οι ίδιοι οι διδάσκοντες να
προσεγγίσουν διεπιστημονικά την διδακτική τους πράξη. Συνολικά, η διδασκαλία STEM
θα πρέπει να προωθεί όχι μόνο ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα
αποκτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα, αλλά και μέσα στο οποίο θα πρέπει να συλλάβουν και
να έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες δεξιότητες (Narum, 2008).

Ιστορικό πλαίσιο αναφοράς της διδασκαλίας STEM
Για να γίνει κατανοητό το σύνολο δράσης της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης που
αφορά την διδασκαλία STEM θα πρέπει να συσχετιστεί με το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς
του. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία οι ιστορικές καταβολές της διδασκαλίας STEΜ
παρουσιάζονται μέσω μίας μεταμοντέρνας άχλης, χωρίς ιστορικό βάθος, παρόλο που οι
καταβολές της είναι ήδη εδραιωμένες από τα πρώτα μετα-αναγεννησιακά χρόνια. Θα
προσπαθήσουμε παρακάτω να αποτυπώσουμε αυτές τις αξιακές επιστημονικές καταβολές σε
αδρά γραμές. Η σχεδίαση και η αλληλοεπίδραση διαθέσιμων στοιχείων ως κλειστό σύστημα
στο οποίο κάθε στοιχείο του επιδρά για την αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος
έχει ιστορικές αναφορές στις απαρχές της Ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέψης (Cohen, 2010).
Το αξίωμα της αυτόνομης σκέψης και έρευνας βρίσκεται σε πλήρη δράση κατά την εποχή
της Αναγέννησης (Reble, 1999). Κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, η σκέψη απαλλάχτηκε από την
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εξωτερική αυθεντία της παράδοσης και η καθολική νομοτέλεια του κόσμου έγινε κατανοητή
ως ουσιαστικό στοιχείο. Η βιταλιστική σκέψη εκτοπίζεται από την μηχανιστική και η
αυτόνομη σκέψη αναζητά σε όλους τους τομείς μία αντικειμενική «φυσική», κατά
προτίμηση με μαθηματικό τρόπο, καταληπτή τάξη πραγμάτων. Η σκέψη αυτή θεμελιώνεται
εμπειρικά μέσα από έναν σπουδαίο Ευρωπαίο διανοητή τον Francis Bacon (Bacon, 2000). Η
πλέον διάσημη εξίσωση, «η γνώση είναι δύναμη» (Scientia potestas est), επινοήθηκε από τον
Francis Bacon το 1597 (Bacon, 1857; García, 2001). Για τον Bacon, η κατάσταση μάθησης
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διανοιχθεί ένα δρόμος στην ανθρώπινη νόηση που να είναι
ολότελα διαφορετικός απ’ αυτόν που ήταν γνωστός στους προκατόχους του, καθώς επίσης
να αποκτηθούν διαφορετικά εφόδια έτσι ώστε να μπορεί η σκέψη να εξασκεί τη δύναμή της
πάνω στη φύση των πραγμάτων (Spedding et al., 2011). Οι εκπληκτικές επιτυχίες της νέας
σκέψης πραγματοποίησαν νέες ταξινομήσεις και συστηματοποιήσεις με βάση την
αναπλαισίωση, ακόμη και την εναντίωση των Αριστοτελικών αρχών έρευνας της
πραγματικότητας.
Η γενική θεωρία της γνώσης, η Αριστοτελική έρευνα της επιστημονικής μεθόδου, η
διδασκαλία των τεσσάρων αιτιών και η έννοια του τέλους, η θεωρία των στoιχείων και η
έννοια του μεικτού αλλά και το σύνολο της διδασκαλίας του Αριστοτέλη, όπως παραδόθηκε
στην Ευρωπαϊκή σκέψη μέσα από τις επεξεργασίες των Αράβων, αποτέλεσαν το υπόβαθρο
για μία γενικότερη ανανέωση της ζωής (Bailey, 2016). Νέες παιδαγωγικές μεθόδοι
εγκαινιάζονται και μία νέα αντίληψη για την μάθηση εγκαθιδρύεται μέσα από την
διδασκαλία των Ratke and Comenius, που ουσιαστικά εφάρμοσαν τις κατευθύνσεις του
Βacon μέσα από παιδαγωγικά μοντέλα που είχαν ορθολογική θεμελίωση και ήταν
«σύμφωνα με την τάξη και την ροή των πραγμάτων στη φύση». Η συμβολή του Bacon στην
ανανέωση της επιστήμης εκείνης της εποχής ήταν πολύ σημαντική (Brown, 1994; Spedding
et al., 2011). Η μεταστροφή στα διδακτικά πρότυπα με βάση τις αρχές της νέας φιλοσοφίας
αξίωνε ότι κάθε διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινά από την εμπειρία του παιδιού, από την
εποπτική αντίληψη του ίδιου του πράγματος και των λεπτομερειών του και πολύ αργότερα
θα έπρεπε να αρχίσει να μιλά για αυτό.
Η Μεγάλη Διδακτική (Didactica Magna) του Comenius προσδιορίζει ότι κάθε εξήγηση θα
πρέπει να προκύπτει μέσα από την ίδια την αμετάβλητη φύση (Maviglia, 2016). Η
γνωσιοθεωρία αυτής της τάσης ανάγει τη γνώση στη γνώση της κίνησης των αισθητηρίων
οργάνων θέτοντας ως παραδειγματικό πρότυπο τη μηχανική. Με το πέρασμα των χρόνων
στην Αγγλία αλλά και στην Γαλλία η διδασκαλία του Bacon πετυχαίνει καθολική
αναγνώριση (Whitney, 1989). Το επόμενο βήμα είναι να τεθεί όλο το παραπάνω
οικοδόμημα στην υπηρεσία του ανθρώπινου γένους. Η σκέψη τίθεται άμεσα στην υπηρεσία
γενικών και πρακτικών σκοπών. Ολόκληρη η επιστήμη τίθεται κάτω από το πρίσμα της
ωφελιμότητας. Το επιστημονικό οικοδόμημα και οι κατακτήσεις του οφείλουν να
οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην ευδαιμονία και να «διαφωτίσουν» όλους τους
ανθρώπους. Ο ενθουσιασμός για τη λογική και η στροφή προς τον άνθρωπο καθιστούν τον
18ο αιώνα ως «παιδαγωγικό αιώνα». Ο Bacon με τη διδασκαλία του έθεσε ως βάση την
ανθρώπινη εμπειρία και έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της ανθρώπινης νόησης
ώστε να ασκεί δύναμη πάνω στη φύση των πραγμάτων (Rossi, 2013).
Αυτά τα σημεία
αξιοποιεί και η διδασκαλία STEM με τις εφαρμογές της. Η διδασκαλία STEM απορρίπτει
την απαισιοδοξία της τρέχουσας κατάστασης και επαναφέρει το αισιόδοξο μήνυμα πως η
σκέψη μέσω της μάθησης μπορεί να βοηθήσει ώστε ο άνθρωπος να επενεργεί πάνω στα
πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να λύνονται προβλήματα και να οδηγείται σε
ευδαιμονία. Με βάση αυτό οδηγούμαστε στην προσέγγιση των πραγματικών προβλημάτων

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

1000

τα οποία μπορεί να επιλυθούν μέσω των επιστημονικών δεδομένων. Θα πρέπει να θεωρηθεί
ως σημαντικό για τους μαθητές της ΤΕΕ όχι μόνο το να αναπτύξουν ευρύτερα τις
δεξιότητες και τις γνώσεις τους αλλά και το να διευρύνουν σε βάθος τους επιστημονικές
ορίζοντες των διάφορων πεδίων που θα τους επιτρέψουν να προβληματιστούν σχετικά με
τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των λύσεων τους.

Διδακτική στοχοθεσία
Η Morrison (2006) θεωρεί ότι όσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με εκπαίδευση τύπου
STEM θα πρέπει να κατέχουν τις δεξιότητες που περιγράφονται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Κατεκτημένες Δεξιότητες - Μαθησιακά Αποτελέσματα της STEM
διδασκαλίας












Ικανοί λύτες προβλημάτων –(Problem solvers) – να είναι σε θέση να καθορίζουν τις
ερωτήσεις και τα προβλήματα, να σχεδιάζουν έρευνες για τη συλλογή και
οργάνωση δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, και στη συνέχεια να
εφαρμόζουν τα συμπεράσματα σε νέες καταστάσεις.
Καινοτόμοι – (Innovators) – να χρησιμοποιούν δημιουργικά τις έννοιες και τις
αρχές της Επιστήμης των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας εφαρμόζοντάς τες στο
μηχανικό σχεδιασμό.
Εφευρέτες- (Inventors) -- να είναι σε θέση αναγνωρίζουν τις ανάγκες του κόσμου
και να εφαρμόζουν δημιουργικά σχεδιασμό και λύσεις.
Αυτοδύναμοι - (Self reliant) – να είναι σε θέση να παίρνουν πρωτοβουλίες και να
θέτουν εσωτερικά κίνητρα για να προσδιορίζουν μια ατζέντα δράσης μέσα σε
καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
Λογικοί στοχαστές – (Logical thinkers) – να είναι σε θέση να εφαρμόζουν λογικές
διαδικασίες σκέψης των Επιστημών, των Μαθηματικών, και του Τεχνολογικού
σχεδιασμού για την καινοτομία και την εφεύρεση.
Τεχνολογικά εγγράμματοι – (Technologically literate) – ώστε να κατανοούν τη
φύση της τεχνολογίας και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη
σωστή της εφαρμογή (γνώση, τρόποι σκέψης και δράσης, και δυνατότητες από
τεχνικής άποψης).
Αποδέκτες της STEM φρασεολογίας - (Participants in the STEM lexicon) - ώστε να
μπορούν να γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση STEM του σχολείου
και στο χώρο εργασίας.
Ικανοί να συσχετίζουν - Able to relate - τη δική τους κουλτούρα και την ιστορία της
εκπαίδευσής τους.
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Συσχετίσεις οντολογιών που συμβάλλουν στη δόμηση του μαθήματος
Αν γίνει κατανοητό το σύνολο του παραπάνω ιστορικού πλαισίου και η διδακτική
στοχοθεσία, τότε είναι εύκολο να παρατεθεί το εννοιολογικό πλαίσιο συσχετίσεων των
τεσσάρων οντολογιών που συμμετέχουν στην διδασκαλία STEM (Σχήμα 1). Με βάση την
τυπολογία περί ορισμού των οντολογιών (Smith, 2015) και την αναγεννησιακή προοπτική
περί μονοθεματικότητας που προσδιορίζεται από το ένα και πραγματικό πρόβλημα που
θέτουμε στην αρχή ενός μαθήματος, προτείνουμε την αλληλεπίδραση των τεσσάρων
στοιχείων του SΤΕΜ ως ένα κλειστό σύστημα στο οποίο κάθε στοιχείο του επιδρά στην
αντιμετώπιση του προβλήματος ως ξεχωριστή οντότητα. Για να συλληφθεί συνολικά η
οντολογική προσέγγιση θα πρέπει αυτά τα τέσσερα στοιχεία να προσδιοριστούν ως
«μεταγνώση» δηλαδή ως «εργαλεία» για την δημιουργία μιας γνωστικής περιοχής που θα
βασίζεται στην «ολοκλήρωση» των τεσσάρων άλλων γνωστικών περιοχών σε μια νέα
«ολότητα» (Ψυχάρης, 2017). Με βάση αυτό προσδιορίζεται και μία νέου τύπου
επιστημολογία που αφορά την πρακτική διδακτική του STEM (Allen, 2016; Arp et al., 2015).

Σχήμα 3. Αξιοποίηση λογισμού συσχετίσεων οντοτήτων
Με βάση την ανάλυση που κάνουμε αρχικά χρειαζόμαστε τέσσερις κορυφές (Σχήμα 3)
για τις τέσσερις βασικές οντότητες, οι οποίες ανάλογα με την έκβαση της διδασκαλίας
πιθανόν να αυξηθούν. Οι δύο πρώτες, τα Μαθηματικά (Mathematics) και οι Επιστήμες
(Science) παρέχουν τις αρχικές παρατηρήσεις, διατυπώνουν επιστημονικούς νόμους, όρια
και παραδοχές, αποτυπώνουν τις συσχετίσεις μεταξύ των μεγεθών που παρουσιάζονται στο
πραγματικό πρόβλημα και, γενικότερα, προετοιμάζουν ή επιθεωρούν τα υπόλοιπα στάδια.
Εντός της οντότητας Εφαρμοσμένη Μηχανική (Engineering) θα πρέπει να αποτυπωθούν οι
προδιαγραφές για τις μηχανικές και μηχανολογικές προτεινόμενες λύσεις του προβλήματος
που έχει τεθεί προς επίλυση. Τέλος, η οντότητα Τεχνολογία (Technology) κατασκευάζει και
παρέχει εργαλεία δράση που εφαρμόζουν σε συγκεκριμένες λύσεις. Ο κύκλος
επαναλαμβάνεται και κάθε φορά μορφοποιούνται νέες επεκτάσεις, δράσεις και λύσεις με
βάση τα προηγούμενα στάδια επίλυσης του προβλήματος.

Συμπεράσματα – Κατεύθυνση μελλοντικών εργασιών
Πέραν της επικαιροποιημένης αρθρογραφίας και της επισκόπησης του θέματος εστιάσαμε
σε σημεία στα οποία οι τρέχουσες οδηγίες διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό κατά τη γνώμη
μας παρουσιάζει κενά. Συγκεκριμένα η συνολική εικόνα για την μεθοδολογία STEM
συνήθως παρουσιάζεται χωρίς τις σχετικές αναφορές στην ιστορία του Δυτικού πολιτισμού.
Η εστίαση γίνεται στο πρόβλημα που έχουμε προς επίλυση. Προσπαθήσαμε να
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αποτυπώσουμε μέρος των σταδίων και να συνδέσουμε την ιστορία των επιστημονικών
ανακαλύψεων με τη διδασκαλία STEM. Χωρίς να αποκλείουμε εξαιρέσεις, από το σύνολο
των άρθρων που έχουμε υπόψη μας λείπει το εννοιολογικό πλαίσιο και η διεπιστημονική
προσέγγιση. Προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε αυτό το σημείο, υποστηρίζοντας τη
συσχέτιση των τεσσάρων επιστημονικών οντοτήτων που συγκροτούν το STEM. Από την
αρθρογραφία απουσιάζουν εντελώς προτάσεις για πληροφοριακά εργαλεία υποστήριξης
του μαθήματος. Χωρίς να αποσιωπούμε τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής μας προτείναμε
σε πρώτο στάδιο, ρυθμίσεις διαδικτυακής συνεργατικής μάθησης (Αβούρης κ. αλ., 2009) που
προοπτικά θα υποστηρίξουν τη δόμηση ενός υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος
για τη διδασκαλία STEM.
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Περίληψη
Tο εργαστήριο αυτό αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση συνεργατικών σεναρίων μάθησης με την χρήση
ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος μαθησιακού σχεδιασμού που ονομάζεται ΙLDE. Απευθύνεται σε
δασκάλους/καθηγητές, ερευνητές και επαγγελματίες στους χώρους της εκπαίδευσης και της
τεχνολογικά υποστηριζόμενης/βελτιωμένης μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση του
εκπαιδευτικού σχεδιασμoύ στην καθημερινή πρακτική. Το περιβάλλον ΙLDE περιλαμβάνει ποικίλα
εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού που υποστηρίζουν στάδια όπως την διερεύνηση του συγκειμένου για
τους μαθητευόμενους, την συγγραφή, διαμοιρασμό σεναρίων μάθησης και την υλοποίηση τους με την
χρήση των ΤΠΕ. To ILDE παράλληλα ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ
ομάδων ή κοινοτήτων εκπαιδευτικών για τη συν-δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων. Το εργαστήριο
θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τα εργαλεία του περιβάλλοντος, να
σχεδιάσουν δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης και να τις υλοποιήσουν σε περιβάλλοντα εικονικής
μάθησης (VLE), οπως το Moodle. Επιπλέον, το εργαστήριο αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ελληνικής
κοινότητας μαθησιακού σχεδιασμού με την υποστήριξη των διοργανωτών και διαφόρων ελληνικών
πανεπιστημίων ή ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης.
Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακός σχεδιασμός, τεχνολογικά υποστηριζόμενη συνεργατική μάθηση, ΙLDE

Εισαγωγή
Toν τελευταίο καιρό πραγματοποιείται αρκετή συζήτηση για την υιοθέτηση του μαθησιακού
σχεδιασμού στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όταν νέες τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται στην μαθησιακή διαδικασία. Ο όρος ‘μαθησιακός σχεδιασμός
/σχεδιασμός για τη μάθηση’ (learning design/design for learning) αναφέρεται ως προϊόν ή ως
διαδικασία. Ως προϊον αφορά την καταγραφή και περιγραφή μιας μαθησιακής
δραστηριότητας ή ενός σεναρίου με τρόπο ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να τον
κατανοήσουν, διαμοιραστούν και να τον χρησιμοποιήσουν στο δικό τους συγκείμενο
(Agostinho, 2006). Ως διαδικασία αφορά το τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν
μαθησιακές δραστηριότητες μέσα από τη μελέτη, σχεδιασμό και επανασχεδιασμό των
συνθηκών οι οποίες επιφέρουν μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητευόμενους (Conole,
2012; Dimitriadis, & Goodyear, 2013). Ποικίλα ψηφιακά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια με στόχο την υποστηρίξη του μαθησιακού σχεδιασμού. Επίσης λόγος
γίνεται για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από παιδαγωγικές μεθόδους όπως η
ομαδικοσυνεργατική μάθηση και η περαιτέρω χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη του
σχεδιασμού και της εφαρμογής συνεργατικών σεναρίων μάθησης. Ωστόσο και στους δύο
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1005-1010, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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τομείς, μαθησιακός σχεδιασμός και ομαδικοσυνεργατική μάθηση παρουσιάζεται ένα χάσμα
ανάμεσα στην κοινή καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών και την υιοθέτηση
πρακτικών που έχουν αποδεχθεί ως αποτελεσματικές σύμφωνα με έρευνα των τελευταίων
χρόνων (Bennett, Agostinho & Lockyer, 2015; Chan., 2011). Παράλληλα λίγες είναι οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί ή ομάδες εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν ελεύθερα
προς χρήση εργαλεία και λογισμικό για την σχεδίαση συνεργατικών σεναρίων μάθησης.

Στόχοι του εργαστηρίου
Το εργαστήριο έχει ως στόχο να εκθέσει τους συμμετέχοντες στην χρήση των ΤΠΕ για την
σχεδίαση και υλοποίηση συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενη από υπολογιστή. Το
εργαστήριο θα ακολουθήσει
στάδια του κύκλου μαθησιακού σχεδιασμού (Mor &
Mogilevsky, 2013; Asensio-Perez et al., 2015) με σχετικές πρακτικές δραστηριότητες
υποστηριζόμενες από εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού τα οποία είναι έτοιμα προς χρήση
στην καθημερινή πρακτική. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον κύκλο μαθησιακού
σχεδιασμού με την έκθεσή τους στα παρακάτω:
● Διαμόρφωση ενός σχεδιαστικού προβλήματος- πρόκλησης σχετικά με το δικό τους
ενδιαφέρον και συγκεκριμένο τομέα γνώσης.
● Μια προσέγγιση μαθησιακού σχεδιασμού που αφορά την συνεργατική μάθηση για
την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος- πρόκλησης.
● Ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Μαθησιακού Σχεδιασμού (ILDE) το οποίο
περιλαμβάνει ποικίλα εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού τα οποία εκτείνονται από
τον εννοιολογικό σχεδιασμό μαθησιακών σεναρίων μέχρι την υλοποίησή τους.

Ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού- ΙLDE
To ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE (Hernández-Leo et al., 2014)
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του METIS project1. To συγκεκριμένο project είχε ως κύριο στόχο
την προώθηση του μαθησιακού σχεδιασμού και σχετικών εργαλείων, για την υιοθέτηση
καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών. To
περιβάλλον υποστηρίζει την συνεργασία εκπαιδευτικών μέσα σε κοινότητες μαθησιακού
σχεδιασμού. Τα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ή να συνδημιουργήσουν πολλαπλούς τύπους σχεδίων μάθησης με τη βοήθεια εργαλείων μαθησιακού
σχεδιασμού.
Εννοιολογικός
σχεδιασμός
Persona Card
Dream
Design pattern
Course features
Compendium LD

Συγγραφή

PyramidApp

PyramidApp
WebCollage
Κοινότητα LdShake

1

Υλοποίηση

http://www.metis-project.org/index.php/el/

GLUE!-PS -> VLEs
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Eικόνα 1. Υποστηριζόμενα στάδια και ορισμένα από τα εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού στο
ΙLDE.

Για να το επιτύχει αυτό το ΙLDE υποστηρίζει τα στάδια του μαθησιακού σχεδιασμού μέσα
σε μια κοινότητα, δηλαδή τον εννοιολογικό σχεδιασμό, τη συγγραφή και την υλοποίηση
(βλέπε την Eικόνα 1). H περιγραφή του περιβάλλοντος σε αυτή την πρόταση βασίζεται
στoυς Hernández-Leo et al. (2014). To περιβάλλον χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή σε δύο
σχολεία της Καταλονίας στην Ισπανία και σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα πλαίσια
ενός project ανάπτυξης κοινοτήτων μαθησιακού σχεδιασμού. Επιπλέον πολλαπλές
κοινότητες έχουν αναπτυχθεί μετά από σειρά εργαστηρίων στη διάρκεια του ΜΕTIS project.
Κοινότητα: To περιβάλλον έχει δημιουργηθεί πάνω στην πλατφόρμα LdShake (HernándezLeo et al., 2014) η οποία προσφέρει πολλαπλά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων. Mε
αυτό τον τρόπο υποστηρίζει τον συν-σχεδιασμό, διαμοιρασμό, αυτοαξιολόγηση και
αξιολόγηση από ομοτίμους των διάφορων φάσεων του μαθησιακού σχεδιασμού. Τα μέλη
επίσης έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να συζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά το
περιεχόμενο των μαθησιακών σχεδιασμών, να εξερευνήσουν τα διαμοιρασμένα σχέδια και
την δραστηριότητα των υπόλοιπων μελών της πλατφόρμας. Επομένως, το περιβάλλον
χρησιμοποιείται ως ένα αποθετήριο μαθησιακών σχεδιασμών και ποικίλων βοηθητικών
πόρων που είναι αποτέλεσμα εργαλείων εννοιολογικού σχεδιασμού, συγγραφής και
υλοποίησης μαθησιακού σχεδιασμού με στόχο να υποστηρίξουν μια ολοκληρωμένη
εμπειρία του χρήστη.
Εννοιολογικός σχεδιασμός: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και εργαλεία για να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά
του συγκειμένου στo οποίo τα μαθησιακά σχέδια θα εφαρμοστούν (π.χ. Persona Card,
Παράγοντες και Προβληματισμοί), να σκιτσάρουν αρχικές ιδέες (π.χ. Χαρακτηριστικά
μαθήματος) και να σκεφτούν αρχικά μία περιγραφή του μαθησιακού σεναρίου (π.χ. Μοτίβο
σχεδιασμού, Αφήγηση σχεδιασμού, Ιδεατό σενάριο).
Συγγραφή: H φάση της συγγραφής είναι σημαντική διότι είναι το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ
του εννοιολογικού σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός μαθησιακού σχεδίου σε ένα
εικονικό περιβάλλον μάθησης. Για αυτό το λόγο χρειάζεται μια λεπτομερής περιγραφή του
μαθησιακού σχεδίου ώστε να μπορεί να είναι έτοιμη προς χρησιμοποίηση από τους
μαθητευόμενους Το περιβάλλον ενσωματώνει διάφορα εργαλεία για αυτό το στάδιο τα
οποία χρησιμοποιούν παράλληλα μια εικονική αναπαράσταση του μαθησιακού σεναρίoυ.
Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι το WebCollage (Villasclaras-Fernández et al., 2013)
το οποίο βασίζεται σε πρότυπα συνεργατικής μάθησης για την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών στην συγγραφή τους και το PyramidApp (Manathunga & Hernández-Leo,
2016) το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία και υλοποίηση συνεργατικών σεναρίων μάθησης
βασιζόμενα στα πρότυπα της δομής-πυραμίδας.
Υλοποίηση: Σε αυτή τη φάση ένα μαθησιακό σχέδιο χρειάζεται να διατυπωθεί λεπτομερώς
από τον εκπαιδευτικό ως ένα συγκεκριμένο μαθησιακό σενάριο, π.χ. ένα μάθημα. Για αυτό
το λόγο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσδιορίσει των αριθμό των μαθητευόμενων, να
εκχωρίσει διάφορες ομάδες μαθητευόμενων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και να
διαλέξει τα κατάλληλα μαθησιακά εργαλεία για αυτές τις δραστηριότητες Για την
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υποστήριξη αυτής της φάσης το ΙLDE χρησιμοποιεί το σύστημα GLUE!-PS (Prieto et al.,
2013) το οποίο μεταφράζει μαθησιακά σχέδια σε υπολογιστικές γλώσσες διαφορετικών
εικονικών περιβαλλόντων. Για παράδειγμα η συγγραφή ενός συνεργατικού σεναρίου
μάθησης στο WebCollage μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης όπως
το Μoodle με τη βοήθεια του GLUE!-PS.

Διάρκεια του εργαστηρίου
Το παρόν εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για δύο συνεδρίες. Η συνολική διάρκεια του
εργαστηρίου είναι 4 ώρες. Κάθε συνεδρία είναι ανεξάρτητη και θα διαρκέσει 2 ώρες. Οι
συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος και στις δύο συνεδρίες για καλύτερη
κατανόηση των διαφορετικών εργαλείων του ILDE.
Το
εργαστήριο είναι ένα από τη σειρά των εργαστηρίων τα οποία έχουν
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του METIS project, δύο εργαστηρίων σε μεταπτυχιακά
προγράμματα της Ελλάδας για εκπαιδευτικούς και τριών εργαστηρίων στα πλαίσια ενός
project στην Ισπανία. Οι θετικές εντυπώσεις των συμμετεχόντων οδήγησαν στην
επαναχρησιμοποίηση των κύριων θεμάτων και ροής του εργαστηρίου αλλά προσαρμοσμένο
στo διαθέσιμο χρόνο για το συνέδριο, το απευθυνόμενο κοινό, τις συνθήκες στις γνώσεις του
πεδίου και την ανάπτυξη της πλαρφόρμας ΙLDE.

Δομή του εργαστηρίου
Πριν την προσέλευση στο εργαστήριο:
 Κατάθεση ερωτηματολογίου σχετικά με το προφίλ και τις εμπειρίες των
συμμετεχόντων.
 Εγγραφή στο ΙLDE.
Μέρος Α: Πρώτη συνεδρία (2 ώρες)
 Εισαγωγή στο εργαστήριο, προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και
την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης, τα στάδια του κύκλου μαθησιακού
σχεδιασμού, επίδειξη του ΙLDE (30 λεπτά).
 Συνεργατική δραστηριότητα με τη χρήση της εφαρμογής Pyramid App (20 λεπτά).
 Διατύπωση προβλήματος/πρόκλησης, εννοιολογικός σχεδιασμός με τη χρήση του
πρότυπου Dream στο ΙLDE, διαμοιρασμός και αξιολόγηση από ομοτίμους (20
λεπτά).
 Συγγραφή ενός σεναρίου συνεργατικής μάθησης με το PyramidApp (30 λεπτά).
 Tελικά αποτελέσματα και συζήτηση. Eρωτηματολόγιο (10 λεπτά).
Μέρος Β: Δεύτερη συνεδρία (2 ώρες ).
 Σχηματισμός ομάδων. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν ομάδες ανάλογα με την
προηγούμενη εμπειρία τους στα εργαλεία του ILDE (5 λεπτά).
 Συνεργατική δραστηριότητα: Θετικά και αρνητικά θέματα στην υλοποίηση της
συνεργατικής μάθησης. Τεχνική Τhink, pair, share (25 λεπτά).
 Eπεξήγηση προτύπων συνεργατικής μάθησης (20 λεπτά).
 Συγγραφή και διαμοιρασμός ενός σεναρίου συνεργατικής μάθησης με το
WebCollage (30 λεπτά)
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Επίδειξη συγγραφής σεναρίου στο WebCollage και υλοποίησης του στο Μoodle (30
λεπτά).
Tελικά αποτελέσματα και συζήτηση. Συμπλήρωση Eρωτηματολογίου (10 λεπτά).

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να εφαρμόζουν μια σχεδιαστική προσέγγιση της μάθησης
στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για μια συνεδρία μάθησης. Θα έχουν επίσης τη
δυνατότητα να γνωρίσουν καλές πρακτικές στη συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από
υπολογιστή, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα με τους δικούς τους μαθητές. Μετά
το πέρας του εργαστηρίου, θα γνωρίζουν ακόμη την πλατφόρμα ΙLDE και δύο διαφορετικά
εργαλεία (WebCollage και PyramidApp) για τον σχεδιασμό και την περεταίρω υλοποίηση
μέσω του GLUE!-PS, της τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργατικής μάθησης. Οι
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα το ΙLDE
και μετά το εργαστήριο.

Συμπεράσματα
Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποβλέπει τόσο στην βελτίωση της
μάθησης από την πλευρά των μαθητών όσο και στην υποστήριξη του σχεδιασμού των
κατάλληλων και καινοτόμων μαθησιακών σεναρίων συνεργατικής μάθησης από την πλευρά
των εκπαιδευτικών. To παρόν εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για την κατανόηση αυτών
των δύο ρόλων της τεχνολογίας από τους συμμετέχοντες και την περεταίρω πρακτική τους
εφαρμογή. Η χρήση του ILDE μετά το συγκεκριμένο εργαστήριο ενθαρρύνεται για την
αξιοποίηση ελεύθερων προς χρήση εργαλείων, τον διαμοιρασμό γνώσης, πρακτικής και
εμπειριών μέσα σε εκπαιδευτικές ομάδες ή κοινότητες. Σχετικά με μελλοντικές προτάσεις
στον ελληνικό χώρο, το περιβάλλον ΙLDE θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με
τις παρακάτω ελληνικές πλατφόρμες δημιουργίας και διαμοιρασμού εκπαιδευτικών
σεναρίων όπως η πλατφόρμα Αίσωπος2, ΜΗΤΙΔΑ3 και Φωτόδεντρο4. Οι εκπαιδευτικοί θα
επωφεληθούν από την χρησιμοποίηση σεναρίων τα οποία είναι σχετικά με τις διαφορετικές
βαθμίδες του ελληνικού σχολικού προγράμματος και την περιγραφή, υλοποίηση τους με
εργαλεία που περιλαμβάνει το ΙLDE. Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου ειναι να
δημιουργηθεί μια ελληνική κοινότητα μαθησιακού σχεδιασμού με έμφαση στη συνεργατική
μάθηση που να υποστηρίζεται και βελτιώνεται με τις ΤΠΕ. Τόσο οι οργανωτές του
εργαστηρίου, όσο και ελληνικές ερευνητικές και επιμορφωτικές ομάδες είναι διατεθειμένοι
να υποστηρίξουν τη δημιουργία και λειτουργία αυτής της ελληνικής κοινότητας στα
διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης.
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Περίληψη
Διεθνώς, η λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Σχολική Τάξη, Σχολική Μονάδα,
Εκπαιδευτικές Πολιτικές) βασίζεται, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, στην επεξεργασία, ανάλυση και
αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων
(Educational Data Analytics) αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα εκπαιδευτικής έρευνας
και καινοτομίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών
δεδομένων (Data Literacy) συμπεριλαμβάνεται στα αναδυόμενα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης
και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το Επιμορφωτικό Εργαστήριο "Εφαρμογές Αναλυτικής
Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη" θα παρουσιάσει μια εισαγωγή, από την πλευρά του
εκπαιδευτικού, στην έννοια και δυναμική των εκπαιδευτικών δεδομένων καθώς και στις απαραίτητες
ικανότητες για την ανάλυση και αξιοποίησή τους προς βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Τέλος,
θα πραγματοποιηθεί επίδειξη ενδεικτικών ψηφιακών εργαλείων Αναλυτικής Εκπαιδευτικών
Δεδομένων και πως μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σε σενάρια χρήσης που
προσομοιώνουν ανάγκες και προκλήσεις της καθημερινής πρακτικής στη σχολική τάξη. Το εργαστήριο
στηρίζεται στο υλικό του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course,
MOOC) EDU1x Analytics for the Classroom Teacher του School of Education, Curtin University της
Δυτικής Αυστραλίας που προσφέρεται μέσω της διεθνούς διαδικυακής πλατφόρμας edX.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά Δεδομένα, Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων, Διδακτική Αναλυτική,
Μαθησιακή Αναλυτική, Αναστοχασμός Εκπαιδευτικών, Moodle

Εισαγωγή
Διεθνώς, η λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Σχολική Τάξη, Σχολική
Μονάδα, Εκπαιδευτικές Πολιτικές) βασίζεται, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, στην
επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Δεδομένων (π.χ., US Department of
Education, 2010; Data Quality Campaign, 2014). Για το λόγο αυτό, η Αναλυτική
Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Analytics) αποτελεί ένα από τα πλέον
δημοφιλή αντικείμενα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας.
Σε επίπεδο σχολικής τάξης, οι διεθνείς αυτές τάσεις συνοδεύονται από την ανάγκη για
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τη δυναμική των Εκπαιδευτικών
Δεδομένων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής τους πρακτικής. Συγκεκριμένα, αφ’ ενός
υπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για
την ανάλυση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών δεδομένων (Data Literacy). Η ανάπτυξη των
ικανοτήτων αυτών συμπεριλαμβάνεται στα αναδυόμενα θέματα επαγγελματικής
κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αφ’ ετέρου, υπάρχει επίσης μια διεθνής τάση
για ψηφιακές τεχνολογίες Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων, οι οποίες μπορούν να
υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1011-1016, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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εκπαιδευτικών δεδομένων σε διάφορα επίπεδα της διδακτικής και εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες Αναλυτικής
κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικούς τύπους:

Εκπαιδευτικών

Δεδομένων



Διδακτική Αναλυτική (Teaching Analytics): Η Διδακτική Αναλυτική αφορά σε
μεθόδους και εργαλεία που υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό να αναλύσει και
αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό (π.χ., σχέδια μαθήματος) πριν την
παράδοσή του στη σχολική τάξη, με σκοπό να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές συνθήκες
για τους μαθητές.



Μαθησιακή Αναλυτική (Learning Analytics): Η Μαθησιακή Αναλυτική αφορά σε
μεθόδους και εργαλεία που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να έχει καλύτερη
επίβλεψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες αυτές
επιτρέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση εκπαιδευτικών δεδομένων για
τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βοηθούν τον
εκπαιδευτικό να παράσχει στοχευμένη υποστήριξη και ανατροφοδότηση.



Διδακτική και Μαθησιακή Αναλυτική (Teaching and Learning Analytics): Ο
τελευταίος τύπος Αναλυτικής συνδυάζει τους δύο προαναφερθέντες τύπους και
υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν στην εκπαιδευτική τους
πρακτική με ένα συστηματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ψηφιακά εργαλεία αυτού
του τύπου υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει τα σχέδια μαθήματος του,
συνδυάζοντας εκπαιδευτικά δεδομένα από τους μαθητές (Μαθησιακή Αναλυτική) με
δεδομένα από την ανάλυση των σχεδίων μαθήματος (Διδακτική Αναλυτική).

Το επιμορφωτικό εργαστήριο θα καλύψει και τους τρεις ανωτέρω τύπους τεχνολογιών
Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων και θα παρουσιάσει σενάρια χρήσης για ενδεικτικά
εργαλεία από κάθε τύπο. Το εργαστήριο στηρίζεται στο υλικό του Μαζικού Ανοικτού
Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) EDU1x Analytics for the
Classroom Teacher του School of Education, Curtin University της Δυτικής Αυστραλίας
(CurtinX, 2016). To EDU1x Analytics for the Classroom Teacher προσφέρεται μέσω της
διεθνούς διαδικυακής πλατφόρμας edX που δημιούργησαν το Harvard University και MIT
το 2012.

Σκοπός του επιμορφωτικού εργαστηρίου
Ο σκοπός του επιμορφωτικού εργαστηρίου, σε συνδυασμό με την Προσκεκλημένη Ομιλία
«Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Πράξη», είναι η εξοικείωση των
συμμετεχόντων με τις έννοιες των εκπαιδευτικών δεδομένων και των ικανοτήτων που
απαιτούνται για την ανάλυση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δεδομένων. Επιπρόσθετα,
το εργαστήριο έχει σκοπό να ενισχύσει τις τεχνικές ικανότητες των εκπαιδευτικών μέσω της
παρουσίασης ενδεικτικών ψηφιακών εργαλείων για τους τρεις τύπους Αναλυτικής
Εκπαιδευτικών Δεδομένων που αναφέρθηκαν, και της αξιοποίησής τους σε συγκεκριμένα
σενάρια χρήσης που προσομοιώνουν πρακτικές και ανάγκες των εκπαιδευτικών στην
σχολική τάξη.
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Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του εργαστηρίου για τους συμμετέχοντες
είναι:






Να κατανοήσουν τι είναι τα εκπαιδευτικά δεδομένα και ποιες είναι οι ικανότητες
ανάλυσης και αξιοποίησής τους από τους εκπαιδευτικούς
Να ανακαλύψουν τον τρόπο που υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία Διδακτικής
Αναλυτικής μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάλυση σχεδίων μαθήματος
Να ανακαλύψουν τον τρόπο που υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία Μαθησιακής
Αναλυτικής μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάλυση της εφαρμογής ενός σχεδίου
μαθήματος στην σχολική τάξη για την παροχή στοχευμένης υποστήριξης σε μαθητές
Να ανακαλύψουν τον τρόπο που υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία ΔιδακτικήςΜαθησιακής Αναλυτικής μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη του
αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στο σχέδιο μαθήματός τους.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται το επιμορφωτικό εργαστήριο
Το επιμορφωτικό εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με την προστιθέμενη αξία
της Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων για την καθημερινή τους πρακτική και θα
εξοικειωθούν με ενδεικτικά εργαλεία Αναλυτικής που μπορούν να υποστηρίξουν την
καθημερινή τους πρακτική.
Επίσης, το επιμορφωτικό εργαστήριο είναι σχετικό σε ερευνητές στον τομέα της
Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την Προσκεκλημένη
Ομιλία «Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Πράξη», θα ενημερωθούν για
τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα, όσον αφορά στις ανάγκες, στις προκλήσεις και σε
ενδεικτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευτικούς σχολικής εκπαίδευσης.

Ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν
Το επιμορφωτικό εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσίαση σεναρίων χρήσης για ενδεικτικά
εργαλεία
Αναλυτικής
Εκπαιδευτικών
Δεδομένων
σε
περιβάλλον
Moodle
[www.moodle.org]. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν υπάρχοντα εργαλεία
Αναλυτικής τα οποία καλύπτουν πλήρως το φάσμα των τύπων Αναλυτικής Δεδομένων που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και μπορούν να υποστηρίξουν τους
εκπαιδευτικούς σε διάφορα στάδια της καθημερινής τους πρακτικής.
Πιο αναλυτικά, τα τρία σενάρια χρήσης που θα αξιοποιηθούν θα επισημαίνουν τον
τρόπο που υπάρχοντα και διαθέσιμα εργαλεία Αναλυτικής Δεδομένων μπορούν να
υποστηρίξουν έναν εκπαιδευτικό κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και
αναστοχασμού ενός σχεδίου μαθήματος που υποστηρίζει το Μοντέλο της Αντεστραμμένης
Διδασκαλίας (Flipped Classroom Model – Knewton, 2011).
Τα εργαλεία Αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων της πλατφόρμας Moodle που θα
παρουσιαστούν είναι:


Διδακτική Αναλυτική (Teaching Analytics): Θα αξιοποιηθεί το εργαλείο
Configurable Reports, το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
αναλύσουν το σχέδιο μαθήματός τους και να προβούν σε βελτιώσεις στο σχεδιασμό
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του, πριν το παραδώσουν στους μαθητές τους. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο
επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να θέσει διάφορα κριτήρια ανάλυσης των σχεδίων
μαθήματος (για παράδειγμα, τι είδους δραστηριότητες έχει συμπεριλάβει, πως τις
έχει κατανείμει, τι είδους εκπαιδευτικούς πόρους έχει ενσωματώσει) και παράγει
γραφήματα τα οποία αναπαριστούν το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Με αυτό τον
τρόπο, ο εκπαιδευτικός έχει μια αναλυτική απεικόνιση του σχεδίου μαθήματος με
βάση τα κριτήρια που έθεσε, και είναι σε θέση να αναγνωρίσει πιθανές βελτιώσεις
πριν παραδώσει το μάθημα στην τάξη του.


Μαθησιακή Αναλυτική (Learning Analytics): Θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία
Engagement Analytics και Learning Analytics Enriched Rubric, τα οποία
υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό, αντιστοίχως, (α) να εντοπίσει μαθητές που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εκπαιδευτική εργασία και (β) να αξιολογήσει
τους μαθητές με βάση ποικίλα κριτήρια επίδοσης και συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα,
το εργαλείο Engagement Analytics αναλύει αυτόματα διάφορες πτυχές της επίδοσης
του μαθητή (για παράδειγμα, συνέπεια στην υποβολή των εργασιών του μαθήματος
και συχνότητα συμμετοχής στις συζητήσεις του μαθήματος) και παρέχει στον
εκπαιδευτικό μια εκτίμηση για το ‘ρίσκο’ που αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής να έχει
χαμηλή τελική επίδοση στο μάθημα. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει
έγκαιρες ενημερώσεις για κάθε μαθητή και μπορεί να παρέχει στοχευμένη
υποστήριξη. Το εργαλείο Learning Analytics Enriched Rubric (το οποίο έχει υλοποιηθεί
από μεταπτυχιακό φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς) επιτρέπει στον
εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ψηφιακές ρουμπρίκες (rubrics) αξιολόγησης των
μαθητών. Τα κύρια πλεονεκτήματα του εργαλείου είναι ότι (α) υποστηρίζει τη
δημιουργία πολλαπλών και ποικίλων κριτηρίων αξιολόγησης (για παράδειγμα,
αποτελέσματα σε εργασίες του μαθήματος, συχνότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό
υλικό, συχνότητα συμμετοχής σε συζητήσεις) και (β) ο τελικός βαθμός με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης δημιουργείται αυτόματα από το εργαλείο, με βάση τις
επιδόσεις του μαθητή. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει
τους μαθητές με βάση τα κριτήρια που θεωρεί σημαντικά και να λάβει το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης για κάθε μαθητή με αυτόματο τρόπο.



Διδακτική και Μαθησιακή Αναλυτική (Teaching and Learning Analytics): Θα
αξιοποιηθεί το εργαλείο Heatmap, το οποίο επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να
αξιολογήσει τη συχνότητα εμπλοκής των μαθητών του με κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα και εκπαιδευτικό πόρο του σχεδίου μαθήματός του, μετά το πέρας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να
αναγνωρίσει ποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή εκπαιδευτικοί πόροι δεν
αξιοποιήθηκαν επαρκώς από τους μαθητές του και, επομένως, να λάβει αποφάσεις
σχετικά με την πιθανή αντικατάσταση ή βελτίωσή τους.

Συνολικά, το περιβάλλον Moodle επιλέχθηκε για το παρόν επιμορφωτικό εργαστήριο για
τρεις βασικούς λόγους:


Αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης (Learning
Management System), η οποία αξιοποιείται από σχεδόν 100 εκατομμύρια
εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο (https://moodle.net/stats/). Συμπληρωματικά,
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υποστηρίζεται από μια ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών και τεχνικών, η οποία
συνεχώς ανανεώνει τις λειτουργίες της και συνεργάζεται για την επίλυση
προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης στα μέλη της.


Περιλαμβάνει μια συνεχώς αυξανόμενη παλέτα εργαλείων Αναλυτικής Δεδομένων,
η οποία προσφέρεται είτε στην βασική εγκατάσταση της πλατφόρμας (built-in tools)
είτε ως δωρεάν εξωτερικές προσθήκες (plug-ins), οι οποίες έχουν υλοποιηθεί κατά
κύριο λόγο από την κοινότητα τεχνικών της πλατφόρμας. Όπως αναφέρθηκε, η
παλέτα εργαλείων που θα παρουσιαστεί στο εργαστήριο καλύπτει όλο το φάσμα
τύπων Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της πλατφόρμας
περαιτέρω εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική τους
διαδικασία.



Αποτελεί μια δωρεάν και ανοιχτή πλατφόρμα, επομένως οι εκπαιδευτικοί
οργανισμοί μπορούν να την αξιοποιήσουν χωρίς κόστος αγοράς και να
εκμεταλλευτούν τα ανωτέρω πλεονεκτήματα για την υποστήριξη και ενίσχυση των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν.

Εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία του επιμορφωτικού εργαστηρίου
Το επιμορφωτικό εργαστήριο αφορά σε ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα
εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας, την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων, η
οποία αποτελεί βασικό πυλώνα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, αλλά και πρόκληση, διεθνώς. Πιο
συγκεκριμένα, η πρόκληση αφορά στην ενίσχυση της επίγνωσης των εκπαιδευτικών σχετικά
με την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων αλλά και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την
αξιοποίησή της στην καθημερινή πρακτική (με υποστήριξη ψηφιακών τεχνολογιών), με
σκοπό τη βελτίωση των εμπειριών και συνθηκών για όλους τους μαθητές.
Σε αυτό το πλαίσιο, το επιμορφωτικό εργαστήριο προσθέτει εκπαιδευτική προστιθέμενη
αξία σε δύο άξονες:


Προσεγγίζει το θέμα της Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων αποκλειστικά από
την πλευρά των εκπαιδευτικών σχολικής τάξης. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρει μια
καινοτόμα θέαση του πεδίου, το οποίο μέχρι στιγμής αφορούσε σχεδόν
αποκλειστικά τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Προσφέρει μια αμιγώς πρακτική προσέγγιση, καθώς παρουσιάζει τον τρόπο που
υπάρχοντα εργαλεία Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων μπορούν να
αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς σε σενάρια χρήσης που προσομοιώνουν
καθημερινές προκλήσεις και ανάγκες της σχολικής τάξης. Με αυτό τον τρόπο,
επισημαίνει τα ουσιαστικά οφέλη από τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών στην
υποστήριξη της καθημερινής πρακτικής των εκπαιδευτικών.

Οργάνωση εργαστηρίου
Το επιμορφωτικό εργαστήριο θα δομηθεί σε τέσσερις ενότητες:
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Εισαγωγή. Τι είναι τα εκπαιδευτικά δεδομένα για την υποστήριξη λήψης
αποφάσεων στη Σχολική Εκπαίδευση και ποιές είναι οι ικανότητες που
χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την ανάλυση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών
δεδομένων. Παρουσίαση των τριών κατηγοριών τεχνολογικών Αναλυτικής
Εκπαιδευτικών Δεδομένων, ήτοι Διδακτική Αναλυτική, Μαθησιακή Αναλυτική και
Διδακτική-Μαθησιακή Αναλυτική, οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω στις
ακόλουθες ενότητες



Διδακτική Αναλυτική (Teaching Analytics): Μέθοδοι και Εργαλεία Ανάλυσης
Σχεδίων Μαθημάτων. Επίδειξη παραδείγματος χρήσης με το εργαλείο
Configurable Reports Tool σε περιβάλλον Moodle.



Μαθησιακή Αναλυτική (Learning Analytics): Μέθοδοι και Εργαλεία Ανάλυσης
Εφαρμογής Σχεδίου Μαθήματος στην Σχολική Τάξη. Επίδειξη παραδείγματος
χρήσης με τα εργαλεία Engagement Analytics και Learning Analytics Enriched
Rubric σε περιβάλλον Moodle.



Διδακτική και Μαθησιακή Αναλυτική (Teaching and Learning Analytics):
Μέθοδοι και Εργαλεία Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων για την Υποστήριξη
του Αναστοχασμού των Eκπαιδευτικών (Teacher Reflection in their Practice).
Επίδειξη παραδείγματος χρήσης με τo εργαλείο Heatmap σε περιβάλλον Moodle.
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Scientix

Περίληψη
Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει ανάγκη από κατάλληλα επιμορφωμένο διδακτικό
προσωπικό, εξοπλισμένο με επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας και να έχουν πρόσβαση σε
εκπαιδευτικούς πόρους, για την ανατροφοδότηση και αναδιοργάνωση των διδακτικών πρακτικών και
μεθόδων. Η αξιοποίηση των ψηφιακών αποθετήριων ευρωπαϊκών έργων (projects), τα οποία παρέχουν
εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικές μελέτες και εκθέσεις, καλές πρακτικές, δωρεάν σεμινάρια για την
ένταξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην τάξη των επιστημών (μαθηματικά, βιολογία, φυσική,
χημεία, γεωγραφία, αστρονομία, μηχανολογία, ρομποτική κλπ) αποτελούν μία κινητήρια δύναμη για
την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η παρούσα επιμορφωτική δράση έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων και των
πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη της κοινότητας των
επιστημών Scientix, (www.scientix.eu/). Τα Ευρωπαϊκά έργα:
Inspiring Science Education
(www.inspiringscience.eu/) , GoLab (www.golabz.eu/) , Space Awareness (www.spaceawareness.eu/), Ark of Inquiry (www.arkofinquiry.eu/) , RRI-tools (www.rri-tools.eu/) αποτελούν
ενδεικτικά παραδείγματα έργων από το αποθετήριο της ευρωπαϊκής κοινότητας των επιστημών. Κατά
την διάρκεια του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν ενεργά με την εξερεύνηση της
πλατφόρμας των έργων, αλλά και με τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης με βάση
τα ψηφιακά εργαλεία που περιλαμβάνουν. Τα έργα αυτά έχουν επιλεγεί, διότι είναι δυνατή η
υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση δράσεων, με δεδομένη την ύπαρξη εθνικού σημείου
επαφής.
Λέξεις κλειδιά: ευρωπαϊκά έργα, εκπαιδευτικό υλικό, καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.

Εισαγωγή
Τα ζητούμενα για α) πληροφόρηση για ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα, β) πρόσβαση σε
υψηλής ποιότητας πόρους και γ) εκπαιδευτικές πηγές με δυνατότητα δωρεάν μετάφρασης
στην ελληνική γλώσσα, δ) συνεχή ενημέρωση για επιμορφωτικές δράσεις, ε) εκπαιδευτικά
επιστημονικά εκπαιδευτικά συνέδρια και στ) σημαντικές εκδηλώσεις της ευρωπαϊκής
επιστημονικής κοινότητα καθώς και ζ) η δυνατότητα δωρεάν εξ’ αποστάσεως και απευθείας
επιστημονικής επιμόρφωσης ικανοποιείται πλήρως από το Scientix, που αποτελεί ανοιχτή
διαδικτυακή πύλη για την επιστημονική εκπαίδευση υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Σχολικού δικτύου.
Τα ευρωπαϊκά έργα (project) καλούνται να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν την
έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων για την επιστήμη και την τεχνολογία. Προωθούν
καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για να εξοπλίσουν τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες,
για μελλοντικούς επιστημονικούς ερευνητές και υπεύθυνους πολίτες για την κοινωνία της
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καινοτομίας. Παράλληλα, μετά δημοσίευση της έκθεσης « Εκπαίδευση και Επιστήμη: Μια
ανανεωμένη παιδαγωγική για το μέλλον της Ευρώπης» (Rocard et al., 2007) η διερευνητική
μάθηση ενσωματώνεται και προωθείται στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών
έργων. Το αποθετήριο της διαδικτυακής επιστημονικής κοινότητας Scientix περιλαμβάνει
όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των επιστημονικών
δεξιοτήτων διερεύνησης, αλλά και την προετοιμασία των νέων για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων στην κοινωνία της επανάστασης της γνώσης, της πληροφορίας και της
καινοτομίας.

Scientix: Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Επιστημονική Εκπαίδευση
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet - EUN) (www.eun.org/) αποτελεί ένα
διευρυμένο δίκτυο εκπαίδευσης, τριάντα (30) Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου, το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο για την Επιστημονική Εκπαίδευση (www.scientix.eu/) προωθεί και στηρίζει μια
πανευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM (φυσικές επιστήμες,
τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) για καθηγητές, ερευνητές της εκπαίδευσης, φορείς
χάραξης πολιτικής και άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο να
συμβάλει στην ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών για την ευρύτερη υιοθέτηση
καινοτόμων προσεγγίσεων που καθιερώνονται μέσα από τα ερευνητικά αποτελέσματα στις
ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές κοινότητες για την επιστήμη της εκπαίδευσης. Μέσα από τη
συλλογή, την ανταλλαγή και τη διάδοση, εκατοντάδες παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού,
ερευνητικές εργασίες και εκθέσεις, έργα (projects), καθώς και καλές πρακτικές, αποτελούν
σήμερα τις πηγές και το αποθετήριο τoυ δικτυακού τόπου, που ενημερώνετε και λειτουργεί
στο πλαίσιο του δικτύου επιστημών Scientix (Baldursson & Stone 2015).

Σχήμα 1: Οι δυνατότητες της διαδικτυακής πύλης Scientix

Εκπαιδευτικές πηγές
Ένας από τους στόχους του Scientix είναι η συγκέντρωση και η παρουσίαση των
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων (διδακτικό υλικό και ερευνητικές εκθέσεις) στο
πεδίο της STEM εκπαίδευσης (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), έργα που
χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί πόροι του Scientix είναι:
• Εκπαιδευτικό υλικό (animations, σχέδια μαθήματος, online παιχνίδια, ιστοσελίδες,
κλπ) (http://www.scientix.eu/resources)
• Ερευνητικά αποτελέσματα και εκθέσεις που παράγονται στα πλαίσια ευρωπαϊκών
έργων (http://www.scientix.eu/observatory)
• Σημαντικές εκθέσεις πολιτικής και έρευνας, που δημοσιεύονται από τα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς (παράδειγμα:
http://bit.do/european-researh-based-to-30-ministries-education )
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Εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. eTwinning εργαλείων, κ.λπ.), από τις εθνικές
κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς (http://www.scientix.eu/events/campaigns)

Το αποθετήριο περιλαμβάνει 2200 εκπαιδευτικές πηγές με δυνατότητες αιτήματος για
δωρεάν μετάφραση στα ελληνικά.

Ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης
•

•

•
•

Εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης στην «Τάξη του Μέλλοντος»
(www.fcl.org/) , όπου οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές σχολείων και οι σύμβουλοι
εκπαίδευσης μπορούν να πειραματιστούν με καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις μέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης. Η «Τάξη του Μέλλοντος»
είναι σχεδιασμένη ως μια διαδραστική τάξη, για να παρουσιαστεί πώς ένα
παραδοσιακό περιβάλλον τάξης μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για την
ενίσχυση της διαδραστικότητας και της συμμετοχής των μαθητών.
Δωρεάν on line σεμινάρια (webinars) που είναι ανοιχτά σε όλους δωρεάν.
Αποτελούν μία ιδανική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να είναι ενημερωμένοι
με τις εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης της επιστήμης.
(http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars)
Παρακολούθηση δωρεάν σειράς μαθημάτων (moodle courses) στον τομέα των
επιστημών (http://moodle.scientix.eu/)
Κοινότητες πρακτικής και μάθησης, όπου μετά την επιστημονική παρουσίαση του
θέματος ακολουθεί μία σειρά από κατευθυντήριες ερωτήσεις, όπου οι
συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να ανταλλάξουν
ιδέες. Ο στόχος είναι μέσα από την από κοινού συμμετοχή να εξαχθούν βασικά
συμπεράσματα
για
επίκαιρα
εκπαιδευτικά
STEM
θέματα
(http://www.scientix.eu/community)
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Σχήμα 2: STEM θεματικές ενότητες της κοινότητας πρακτικής.
•

•

Ενημέρωση από το blog του Scientix, όπου αποτελεί ένα χώρο για τους
συμμετέχοντες στο έργο Scientix να δημοσιεύουν προσωπικές ιστορίες σχετικά με
τρέχοντα
θέματα
επιστημονικής
εκπαίδευσης
στην
Ευρώπη
(http://blog.scientix.eu/)
H εγγραφή σε συζητήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τομέα
της επιστήμης της εκπαίδευσης και το εργαλείο chat Scientix λειτουργούν ως
άμεσσο τρόπος αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες (http://www.scientix.eu/live)

Ευρωπαϊκό έργο Inspiring Science Education (ISE) (www.inspiringscience.eu/)
Μια διαδικτυακή πύλη που παρέχει ένα πλούσιο διαδραστικό κατάλογο ψηφιακών
εργαλείων και πόρων ηλεκτρονικής μάθησης από ερευνητικά κέντρα και άλλες
εγκαταστάσεις, καθώς και κοινότητες πρακτικής για την συνεργασία των εκπαιδευτικών.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο από το αποθετήριο του Scientix: http://bit.do/ISEScientix-Repository

Ευρωπαϊκό έργο GoLab (Global Online Science Labs, www.go-lab.eu/ )
Το εν λόγω έργο (Rodrıguez-Triana et al, 2016) παρέχει στην κοινότητα των εκπαιδευτικών
και των μαθητών πρόσβαση σε εικονικά πειράματα και απομακρυσμένες επιστημονικές
πειραματικές διατάξεις, τα οποία παρέχονται από γνωστά ερευνητικά κέντρα,
επιστημονικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 10 έως
18 χρονών δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναδείξουν το πηγαίο ενδιαφέρον τους για την
κατανόηση του κόσμου. Η χρήση επιστημονικών διατάξεων διαθέσιμων μέσω διαδικτύου
ενισχύει τη διερευνητική μάθηση (Eisenkraft, 2003; Manoli et al, 2015), καθώς οι μαθητές
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά πειραματικά δεδομένα και να κάνουν χρήση
εξελιγμένων εργαλείων για τη συλλογή και ανάλυση τους. Περισσότερες πληροφορίες για το
έργο από το αποθετήριο του Scientix: http://bit.do/Golab-Scientix-Repository

Ευρωπαϊκό έργο Space Awareness (www.space-awareness.eu/ )
Το έργο προσπαθεί να ενημερώσει τους μαθητές (ηλικίας 6-18 ετών) σχετικά με την τρέχουσα
έρευνα και θέματα που σχετίζονται με τις διαστημικές επιστήμες και τις πολλές ευκαιρίες
σταδιοδρομίας που προσφέρονται από το διάστημα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επωφεληθούν από το έργο, αξιοποιώντας το ευρύ φάσμα των δωρεάν υψηλής ποιότητας
πόρων που είναι εύκολα προσαρμόσιμο σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο από το αποθετήριο του Scientix:
http://bit.do/Space-Awareness-Scientix-Repository

Ευρωπαϊκό έργο RRI (Responsible Research and Innovation) tools
Το έργο αναπτύσσει ένα σύνολο πρακτικών ψηφιακών πόρων και δράσεων, που στοχεύουν
στην ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, διάδοση και εφαρμογή RRI. Περισσότερες πληροφορίες
για το έργο από το αποθετήριο του Scientix: http://bit.do/RRI-tools-Scientix-Repository

Ευρωπαϊκό έργο Ark of Inquiry (www.arkofinquiry.eu/)
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Είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών,
προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της Υπεύθυνης Έρευνας και
Καινοτομίας (RRI), ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ηλικίας μεταξύ 7 και 18.Παρέχει επιλεγμένες
δραστηριότητες που βασίζονται στην έρευνα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς,
επιστήμονες, φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, καθώς και το προσωπικό
των μουσείων, επιστημονικών κέντρων και των πανεπιστημίων. Περισσότερες πληροφορίες
για το έργο από το αποθετήριο του Scientix: http://bit.do/Ark-of-Inquiry-ScientixRepository

Επίλογος
Οι ανάγκες α) για την αξιοποίηση ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής
ποιότητας, β) την πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους - για την ανατροφοδότηση και
αναδιοργάνωση των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων και γ) την αλληλεπίδραση με το
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στο χώρο της καινοτόμου διδασκαλία, μπορούν να πληρωθούν με μία
πιο ενεργή εμπλοκή με έργα όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τα εν λόγω ώριμα
έργα μπορούν να υποστηρίξουν –όχι μόνο- τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση δράσεων,
με δεδομένη την ύπαρξη εθνικού σημείου επαφής.
Η αξιοποίηση των ψηφιακών αποθετηρίων των ευρωπαϊκών έργων παρέχει, επίσης,
εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικές μελέτες και εκθέσεις, καλές πρακτικές, δωρεάν σεμινάρια
για την ένταξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην τάξη των επιστημών καθώς επίσης
και την προοπτική της εξέλιξης, καθώς τα έργα αυτά εξελίσσονται και συνεπιδρούν στην
διαμόρφωση των νέων δεδομένων στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση.
Η προσφορά στους μαθητές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που διευκολύνουν τη
μάθησή τους και να τους παρέχουν τις απαραίτητες εμπειρίες για τη ζωή, ο σχεδιασμός
καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς,
αποτελούν στόχους σε μια προσπάθεια για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που
αναπτύσσετε με την πρόθυμη συμμετοχή, την ελεύθερη πρόσβαση πρόσβασης και την χρήση
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (UN, 2014).
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία προτείνεται η οργάνωση και ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού εργαστηρίου
για το εκπαιδευτικό περιβάλλον ChoiCo (Choices with Consiquences). Πρόκειται για ένα ελεύθερο
διαδικτυακό λογισμικό που υποστηρίζει τον σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Αρχικά παρουσιάζουμε τα μαθησιακά οφέλη, όπως αυτά έχουν φανεί από σχετικές
έρευνες, που ενδέχεται να προκύψουν όταν οι μαθητές τροποποιούν και σχεδιάζουν ψηφιακά
παιχνίδια. Κατόπιν αναλύουμε τις βασικές λειτουργείες του λογισμικού και πιθανούς τρόπους
αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος περιγράφουμε τον τρόπο οργάνωσης και
διεξαγωγής του παρόντος εργαστηρίου το οποίο έχει ως κεντρικό στόχο την επιμόρφωση των
συμμετεχόντων στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση του ChoiCo.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, Σχεδιασμός παιχνιδιών, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εισαγωγή
Η πρόσθετη αξία που μπορεί να προσφέρει το παιχνίδι στην μαθησιακή διαδικασία έχει
τονιστεί από πολλούς ερευνητές στο παρελθόν (Prensky 2005, Jenkins 2009, ). Ειδικότερα
την τελευταία δεκαετία, που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν βασικό μέσο διασκέδασης
των παιδιών, οι έρευνες έχουν στραφεί στα μαθησιακά οφέλη που μπορούν να προκύψουν
παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια (Jenkins 2009, Gee, 2007, Prensky, 2005). Παράλληλα,
αρκετοί ερευνητές και υποστηρικτές της κονστραξιονιστικής προσέγγισης της μάθησης,
έχουν τονίσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία
σχεδιασμού ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Η διαδικασία σχεδιασμού ενός ηλεκτρονικού
παιχνιδιού τοποθετεί τον μαθητή σε έναν ρόλο ξεχωριστό, αυτόν του σχεδιαστή. Ο
σχεδιασμός ενός λειτουργικού, κατανοητού και ταυτόχρονα ελκυστικού ηλεκτρονικού
παιχνιδιού, απαιτεί την εμπλοκή με πολλές και διαφορετικές διαδικασίες (Robertson &
Howells 2007, Overmas 2004) όπως είναι η συγγραφή και η δόμηση του σεναρίου, ο
προγραμματισμός της συμπεριφοράς και των κανόνων του παιχνιδιού, οι καλλιτεχνικές και
αισθητικές επιλογές κλπ.
Βλέπουμε λοιπόν πως ο μαθητής ως σχεδιαστής εμπλέκεται σε μια πολύπλοκη νοητική
διαδικασία, στην οποία καλείται να δώσει λύσεις και να πάρε αποφάσεις συνδυάζοντας
γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Τα αποτελέσματα ερευνών
δείχνουν ότι οι δραστηριότητες επεξεργασίας και σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών
μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων των μαθητών, όπως είναι η
επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η σχεδιαστική σκέψη (design thinking) και η
υπολογιστική σκέψη (computational thinking) (Gee 2007, Lee et al 2011, Robertson &
Howells 2007, Hayes and Games 2008). Επιπλέον ο σχεδιασμός ενός παιχνιδιού φαίνεται να
χχχ (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. χ-ψ
Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017
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δημιουργεί έντονα κίνητρα στους μαθητές να ασχοληθούν με το μαθησιακό αντικείμενο που
αυτό πραγματεύεται και να εφαρμόσουν τις ιδέες και τις γνώσεις τους στην πράξη
δημιουργώντας ένα κατασκεύασμα με προσωπικό νόημα για τους ίδιους (Kafai 2001, Baytak
et. al. 2011, Harrel & Papert 1990).

Εκπαιδευτικά λογισμικά σχεδιασμού παιχνιδιών
Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά που υποστηρίζουν
τη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τους μαθητές, όπως είναι το Game Maker, το
Alice και το Scratch. Στα περιβάλλοντα αυτά, ο μαθητής αποκτά τον ρόλο του σχεδιαστή και
κατασκευάζει ή τροποποιεί ένα ψηφιακό παιχνίδι χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα
εργαλεία. Τις περισσότερες φορές απαιτείται και κάποιου είδους προγραμματισμός από τον
μαθητή, η πολυπλοκότητα του οποίου διαφέρει μεταξύ των λογισμικών. Επιπλέον, ανάλογα
το είδος της δραστηριότητας οι μαθητές μπορεί να σχεδιάσουν ένα παιχνίδι από την αρχή ή
να τροποποιήσουν ένα υπάρχον αλλάζοντάς στοιχεία του ή επεκτείνοντάς τις δυνατότητες
του. Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στη βιβλιογραφία με τον όρο game moding και
θεωρείται ότι έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία με τον σχεδιασμό
παιχνιδιών (Moshirina 2007, Yiannoutsou & Kynigos 2016) ενώ πιθανώς να είναι
καταλληλότερη για μαθητές που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με προγραμματισμό. Το
εργαλείο που παρουσιάζουμε στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποστηρίζει τόσο τον
σχεδιασμό ενός παιχνιδιού από την αρχή (game design) όσο και την τροποποίηση
παιχνιδιών (game moding).

Σκοπός του εργαστηρίου
Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου είναι η παρουσίαση του ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος ChoiCo (Choices with Consequences, http://etl.ppp.uoa.gr/choico) και η
εμπλοκή των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αυτό. Στο
εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις λειτουργίες του
λογισμικού μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης και κατόπιν να κατασκευάσουν
ένα δικό τους εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα προορίζεται για τροποποίησή από μαθητές.
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό λογισμικό ChoiCo οι
δυνατότητες που προσφέρει.

Το ψηφιακό εργαλείο
To ChoiCo ένα διαδικτυακό λογισμικό ανοιχτού κώδικα που έχει αναπτυχθεί από το
εργαστήριο εκπαιδευτικής τεχνολογίας του ΕΚΠΑ και υποστηρίζει τον σχεδιασμό
παιχνιδιών από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί είτε
να παίξει, είτε να σχεδιάσει παιχνίδια προσομοίωσης που βασίζονται στις επιλογές με
επιπτώσεις (choice driven simulation games) (Yiannoutsou, Kynigos & Daskolia, 2014). Τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια αυτού του είδους επιχειρούν να προσομοιάσουν τις αποφάσεις, τις
συνέπειες και τις διαδικασίες που είναι ενσωματωμένες σε κάποια πραγματική κατάσταση.
Οι περισσότεροι από τους κανόνες τους είναι σχεδιασμένοι με τρόπο που να αντανακλά τις
πραγματικές επιπτώσεις που θα είχε η κάθε ενέργεια και επιλογή του παίκτη. Παραδείγματα
τέτοιων εμπορικών παιχνιδιών είναι το Sims City, όπου ο παίκτης προσπαθεί να
διατηρήσει την ισορροπία στην πόλη του, αλλά και παιχνίδια που προσομοιώνουν
καταστάσεις με ηθικά διλήμματα όπως το papers please και το this war of mine.
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Στο περιβάλλον του ChoiCo, ο μαθητής εκτός από το να παίξει ένα παιχνίδι, μπορεί
επίσης να τροποποιήσει τους κανόνες του ή να κατασκευάσει ένα νέο παιχνίδι. Με τον
τρόπο αυτό, οι επιλογές, οι επιπτώσεις και οι κανόνες του παιχνιδιού γίνονται αντικείμενο
σκέψης, συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι ελεύθερη και
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον παρακάτω σύνδεσμο http://etl.ppp.uoa.gr/choico.
Στην παρούσα φάση, το λογισμικό συνεχίζει να αναπτύσσεται και υλοποιούνται βελτιώσεις
και επεκτάσεις. Στη συνέχεια περιγράφουμε τις δύο βασικές λειτουργίες (modes) που
προσφέρει το περιβάλλον: τη λειτουργία παιχνιδιού (play mode) και τη λειτουργία
σχεδιασμού (design mode).

Λειτουργία παιχνιδιού
Στη λειτουργία παιχνιδιού ο χρήστης μπορεί να παίξει κάποιο παιχνίδι που έχει
δημιουργηθεί με το ChoiCo, είτε επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα παραδείγματα είτε
ανοίγοντας ένα παιχνίδι από τον υπολογιστή του. Τα παιχνίδια του ChoiCo, ενώ μπορεί να
διαφέρουν θεματικά, έχουν όλα κοινή λογική παιχνιδιού (gameplay). Κάθε παιχνίδι
αποτελείται από μια σκηνή η οποία περιλαμβάνει έναν αριθμό από σημεία – επιλογές που
σχετίζονται με την αναπαράσταση της. Στο παράδειγμα της Εικόνας 1 η σκηνή αναπαριστά
μια πόλη και τα σημεία-επιλογές αφορούν σημεία της πόλης (π.χ. Σπίτι, Νοσοκομείο,
Καφετέρια κλπ). Κάθε σημείο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στον πίνακα
«Point Information» αριστερά από τη σκηνή κάνοντας κλικ στο σημείο. Επιπλέον υπάρχει
ένας δεύτερος πίνακας με τίτλο «Game Status» που αποτυπώνει την κατάσταση του παίκτη
ανά πάσα στιγμή σε σχέση με συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες (π.χ. Υγεία, Χρήματα,
Διασκέδαση κλπ).

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από ένα παιχνίδι στο περιβάλλον του ChoiCo
Ο παίκτης σε κάθε του κίνηση πρέπει να μελετά τις διαθέσιμες επιλογές στη σκηνή και να
επιλέγει μια από αυτές. Τα χαρακτηριστικά του κάθε σημείου περιλαμβάνουν και τις
επιπτώσεις που θα επιφέρει η επιλογή του στην κατάσταση του παίκτη. Στο παράδειγμα της
Εικόνας 1 η επιλογή «Club» θα μειώσει την Ενέργεια και τα Χρήματα της κατάστασης του
παίκτη, θα αυξήσει την Διασκέδασή του ενώ θα διατηρήσει την Υγεία του σταθερή. Ανάλογα
με τον στόχο του παιχνιδιού ο παίκτης θα πρέπει να κάνει τις κατάλληλες επιλογές ώστε να
η κατάστασή του να έχει συγκεκριμένες τιμές. Παραδείγματα στόχων ενός παιχνιδιού
μπορεί να είναι «Διατήρησε την τιμή της ‘Ρύπανσης’ κάτω από 100», «Μείωσε σε 10 κινήσεις
το ‘Βάρος’ κάτω από 90», «Φτάσε την τιμή της ‘Διασκέδασης’ πάνω από 40 χωρίς τα
‘Χρήματα’ να μηδενιστούν». ‘Ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων επιλογών,
οι δείκτες κατάστασης του παίκτη και οι κανόνες του παιχνιδιού διαφέρουν ανάλογα τον
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εκπαιδευτικό σκοπό και το θέμα του παιχνιδιού και μπορούν να τροποποιηθούν στη
λειτουργία σχεδιασμού.

Λειτουργία σχεδιασμού
Στη λειτουργία σχεδιασμού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα νέο παιχνίδι ή
να τροποποιήσει ένα υπάρχον. Το περιβάλλον σχεδιασμού έχει αναπτυχθεί και δομηθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε η κατασκευή του παιχνιδιού να μην απαιτεί προηγούμενες γνώσεις
προγραμματισμού και ταυτόχρονα να καθιστά σαφείς τις βασικές δομές και αρχές πίσω από
τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τέσσερις διακριτές καρτέλες
οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά στοιχεία του παιχνιδιού. Η πρώτη καρτέλα, η οποία
φαίνεται στην Εικόνα 2 αφορά τη διεπαφή του παιχνιδιού, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία θα
εμφανιστούν στον παίκτη. Εκεί ο σχεδιαστής του παιχνιδιού μπορεί να επεξεργαστεί τη
σκηνή, τα σημεία-επιλογές που αυτή περιέχει, τις οδηγίες που θα δοθούν στον παίκτη κλπ.
Οι επιλογές που εισάγονται από τον σχεδιαστή απεικονίζονται με δύο τρόπους: Πρώτον ως
γραφικά αντικείμενα (σημεία) στην σκηνή του παιχνιδιού και δεύτερον ως εγγραφές σε
έναν πίνακα με τη μορφή μιας βάσης δεδομένων. Η κάθε γραμμή του πίνακα αναπαριστά
και μια σημείο-επιλογή ενώ οι στήλες του πίνακα αναπαριστούν τα χαρακτηριστικά των
επιλογών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κάθε σημείο-επιλογή αλλάζοντας
το όνομα του και τις τιμές των χαρακτηριστικών του στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα.
Επιπλέον μπορεί να προσθέσει νέες στήλες χαρακτηριστικών και να επεξεργαστεί την
ονομασία και τον τύπο κάθε χαρακτηριστικού. Τα χαρακτηριστικά των σημείων μπορούν
να είναι αριθμητικές τιμές, κείμενο, φωτογραφία ή ένας εξωτερικός σύνδεσμος.

Εικόνα 2: Το περιβάλλον του ChoiCo σε λειτουργία σχεδιασμού παιχνιδιού
Στη δεύτερη καρτέλα ο σχεδιαστής ορίζει τις αρχικές συνθήκες του παιχνιδιού, τις τιμές
δηλαδή με τις οποίες θα ξεκινήσει ο παίκτης. Στην τρίτη καρτέλα ορίζονται οι έλεγχοι που
θα πραγματοποιούνται σε κάθε ενέργεια του παίκτη και η πιθανή απόκριση του παιχνιδιού,
για παράδειγμα η εμφάνιση ενός προειδοποιητικού μηνύματος προς τον παίκτη ή η
αναπαραγωγή ενός ήχου. Στη τέταρτη καρτέλα ο σχεδιαστής ορίζει τις συνθήκες
τερματισμού του παιχνιδιού (π.χ. Αν τα χρήματα είναι 0 ο παίκτης χάνει). Οι τρεις
τελευταίες καρτέλες προσφέρουν στον σχεδιαστή έναν χώρο για προγραμματισμό με blocks.
Η λογική της διεπαφής για τον προγραμματισμό είναι παρόμοια με αντίστοιχα
περιβάλλοντα όπως το Scratch, στα οποία οι χρήστες συνδυάζουν προγραμματιστικά μπλοκ
από διαφορετικές κατηγορίες με σκοπό να φτιάξουν ένα πρόγραμμα (Resnick et. al, 2009).
Η διαφορά των block του ChoiCo έγκειται στο γεγονός ότι είναι ειδικά διαμορφωμένα για
τον προγραμματισμό των κανόνων ενός ψηφιακού παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα οι
κατηγορίες των block είναι χωρισμένες ανάλογα με τη λειτουργία που προσφέρουν στο
παιχνίδι (block αρχικοποίησης, ενημέρωσης του χρήστη, ελέγχου συνθηκών, ροής
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παιχνιδιού κλπ). Επιπλέον, υπάρχουν block τα οποία υλοποιούν βασικές λειτουργίες του
παιχνιδιού χωρίς να χρειάζεται επιπλέον προγραμματισμός από τον χρήστη, όπως τα
«game over», «alert» και «change background». Με τον τρόπο αυτό ο προγραμματισμός
των κανόνων γίνεται με προσιτό τρόπο που παράλληλα αποτυπώνει βασικές έννοιες
προγραμματισμού όπως είναι οι συνθήκες ελέγχου και οι μεταβλητές. ‘Έτσι ο εκπαιδευτικός
μπορεί να επιλέξει εάν θα δώσει ή όχι έμφαση στις προγραμματιστικές έννοιες που
υπάρχουν πίσω από τον σχεδιασμό των κανόνων. Ένα παράδειγμα προγραμματισμού των
κανόνων στο ChoiCo φαίνεται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από το περιβάλλον προγραμματισμού των
κανόνων του παιχνιδιού στο ChoiCo

Αξιοποίηση σε διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός στη θεματική του ψηφιακού παιχνιδιού που θα
σχεδιαστεί, καθιστά το ChoiCo ένα εργαλείο κατάλληλο για τη διερεύνηση ποικίλων
γνωστικών αντικείμενων. Μέχρι σήμερα έχει αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που πραγματεύονται διαφορετικά μεταξύ τους θέματα (Εικόνα 4), όπως
για παράδειγμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αειφορία, για την
πληροφορική, για την ισορροπημένη διατροφή αλλά και για τα αρχαία ελληνικά. Επιπλέον,
χάρη στην ευκολία χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού του παιχνιδιού, προσφέρει τη
δυνατότητα να αναπτυχθούν δραστηριότητες για ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα μαθητών.

Εικόνα 4: Διαφορετικά παιχνίδια σχεδιασμένα στο ChoiCo

Οργάνωση του εργαστηρίου
Σκοπός είναι μέσα από το εργαστήριο οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν το λογισμικό ChoiCo
και τις δυνατότητές του και να το χρησιμοποιήσουν τόσο σαν σχεδιαστές όσο και σαν
παίκτες. Για να επιτευχθεί αυτό το εργαστήριο θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και οι
συμμετέχοντες θα αλληλεπιδρούν καθ’ όλη τη διάρκεια με το περιβάλλον, στο οποίο
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μπορούν να έχουν πρόσβαση διαδικτυακά. Αρχικά θα παρουσιάσουμε τις βασικές
λειτουργίες του μέσα από ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Πιο
συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα παίξουν ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ανεπτυγμένο στο
ChoiCo και κατόπιν θα τροποποιήσουν τα βασικά στοιχεία του (κανόνες, τιμές, σημεία),
όπως ακριβώς θα ζητούσαμε και από τους μαθητές στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στη
συνέχεια με την καθοδήγησή μας θα χρησιμοποιήσουν το ChoiCo ως εργαλείο σχεδιασμού
και θα δημιουργήσουν μια νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα με την μορφή παιχνιδιού.
Τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση σε σχέση με προτάσεις αξιοποίησης του εργαλείου σε
διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα αλλά και με πιθανούς τρόπους ένταξης του στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες
εκτυπωμένο υποστηρικτικό υλικό με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την χρήση
του ψηφιακού εργαλείου.

Σε ποιους απευθύνεται
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο σχεδιασμός παιχνιδιών με το ChoiCo μπορεί να έχει
εφαρμογή σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ηλικιακές ομάδες μαθητών. Γι’ αυτό, το
συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ερευνητές όλων των
ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για την δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την
μάθηση μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού και τροποποίησης τους.

Αναφορές
Baytak, A., Land, S. M., & Smith, B. K. (2011). Children as Educational Computer Game Designers: An
Exploratory Study. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 84–92.
Gee, J.P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. ACM Computers in
Entertainment 1 (1).
Harel, I., & Papert, S. (1990). Software Design as a Learning Environment. Interactive Learning
Environments, 1(1), 1–32. doi:10.1080/1049482900010102
Hayes, E. R., & Games, I. A. (2008). Making Computer Games and Design Thinking: A Review of
Current Software and Strategies. Games and Culture, 3(3-4), 309–332. doi:10.1177/1555412008317312
Jenkins , H. (2009). Confronting the Challenges of Participatory Cultures: Media Education for the 21st
Century. MIT Press, Cambridge.
Kafai, Y. B. (2006). The Educational Potential of Electronic Games: From Games–To–Teach to Games–To–Learn
Playing by the Rules Cultural Policy Center, University of Chicago October 27, 2001.
Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., … Werner, L. (2011). Computational
thinking for youth in practice. Acm Inroads, 2(1), 32–37.
Moshirnia, A. (2007). The educational potential of modified video games. Issues in Informing Science and
Information Technology, 4, 511–521.
Overmars, M. (2004). Teaching computer science through game design. Computer, 37(4), 81–83.
Prensky, M. (2005). Computer games and learning: Digital game-based learning. Handbook of computer
game studies, 18, 97-122.
Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., ... ,& Kafai, Y.
(2009). Scratch: programming for all. Communications of the ACM, 52(11), 60-67.
Robertson, J., & Howells, C. (2008). Computer game design: Opportunities for successful learning.
Computers & Education, 50(2), 559–578. doi:10.1016/j.compedu.2007.09.020
Yiannoutsou, Ν., Κynigos, C., & Daskolia, M. (2014). Constructionist Designs in Game Modding: The
Case of Learning about Sustainability. In G. Futschek, & C. Kynigos (Eds.), Proceedings of
Constructionism 2014: Constructionism and Creativity, (pp. 449-469). Austria, Vienna.
Yiannoutsou, Ν., & Kynigos, C. (2016). Game Kits: Metadesign considerations on game modding for learning.
The 15th International Conference on Interaction Design and Children (pp. 583-588).
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Τεχνολογίας, ΠΤΣΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Η παρούσα εργαστηριακή συνεδρία έχει σκοπό την ανάδειξη της διδασκαλίας εννοιών
πολυπλοκότητας (κρίσιμη συμπεριφορά, μη προβλεψιμότητα) με χρήση συγκεκριμένων
(εφαρμοσμένων στην πράξη) φύλλων εργασίας και χρήση εξελληνισμένων προσομοιώσεων από τη
βιβλιοθήκη μοντέλων του πολυπρακτορικού περιβάλλοντος προσομοιώσεων NetLogo. Ο σχεδιασμός
της διδακτικής παρέμβασης που αποτέλεσε αφορμή για την διοργάνωση της εργαστηριακής συνεδρίας
σχεδιάστηκε για και εφαρμόστηκε σε μαθητές Γυμνασίου (με τον ανάλογο περιορισμό του μαθηματικού
φορμαλισμού).
Λέξεις κλειδιά: NetLogo, πολυπλοκότητα, Γυμνάσιο

Σκοπός και πλαίσιο εργαστηριακής συνεδρίας
Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η σημασία της ένταξης της
διδασκαλίας των Πολύπλοκων Συστημάτων (Complex Systems) στην Εκπαίδευση (Jacobson
& Wilensky, 2006; Wilensky & Reisman, 2006; Wilkerson-Jerde & Wilensky, 2015). Η άσκηση
– μάθηση – διδασκαλία σε θέματα πολυπλοκότητας είναι μια διαδικασία που προωθεί τον
ολιστικό τρόπο σκέψης και τη συστημική αντιμετώπιση του κόσμου και των φαινομένων
του. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις σχέσεις των φαινομένων σε διάφορα επίπεδα, τη μη
προβλεψιμότητα κλπ. Οι προεκτάσεις της προσέγγισης ξεπερνούν τα φυσικά οικοσυστήματα
και τα θέματα περιβάλλοντος και αγγίζουν - εφαρμόζονται σε ποικίλα θέματα από μια
πληθώρα των φυσικών αλλά και των κοινωνικών επιστημών.
Στην εργαστηριακή συνεδρία, με αφορμή και βασικό πλαίσιο μια συγκεκριμένη
εφαρμογή - διδακτική παρέμβαση (σχεδιασμός, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, εφαρμογή,
ευρήματα και σχεδιαζόμενες επεκτάσεις) που σχεδιάστηκε από μέλη του Εργαστηρίου
Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του
ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ και εφαρμόστηκε στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας θα αναπτυχθεί
προβληματισμός για την διδασκαλία εννοιών πολυπλοκότητας στο Γυμνάσιο με αξιοποίηση
του (δωρεάν διαθέσιμου και με μεγάλη κοινότητα χρηστών) πολυπρακτορικού
περιβάλλοντος προσομοιώσεων NetLogo.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1029-1034, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Σύντομη περιγραφή εργαστηριακής συνεδρίας
Από τις έννοιες της πολυπλοκότητας στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση εστιάζουμε
στις έννοιες της κρίσιμης κατάστασης (Scheffer, 2009) και της μη προβλέψιμης
συμπεριφοράς. Αξιοποιείται μια εξελληνισμένη εκδοχή
του μοντέλου «Fire» της
βιβλιοθήκης μοντέλων της NetLogo (Wilensky, 1997; 1999; Wilensky & Rand, 2015). Στην
αρχική θεωρητική του μορφή, ως μοντέλο πολύπλοκης συμπεριφοράς, το μοντέλο είχε
δομηθεί από τον Per Bak (Bak, Chen & Tang, 1990). Η όλη προσέγγιση και ο σχεδιασμός των
μοντέλων στο πολυπρακτορικό περιβάλλον της NetLogo εντάσσεται στο πλαίσιο του
constructionism, πάντα με τα όρια και τις ειδικές προϋποθέσεις κάθε επιμέρους εφαρμογής
(υλοποίηση μοντέλου και διδακτική παρέμβαση).
Στο κυρίως μέρος της εργαστηριακής συνεδρίας οι συνάδελφοι, ακολουθούν φύλλα
εργασίας σχεδιασμένα για μαθητές, στη λογική της καθοδηγούμενης διερεύνησης (inquiry
based approach) (Bybee, 2006). Παράλληλα αναλύεται ο σχεδιασμός των φύλλων εργασίας.
Επίσης γίνονται αναφορές σε ευρήματα και συμπεράσματα από πιλοτική εφαρμογή της
μεθοδολογίας εφαρμογής και των φύλλων εργασίας σε μαθητές Γυμνασίου.
Επίσης, καθώς εκτιμάται ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον
πηγαίο κώδικα των αλγορίθμων που υλοποιούν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, να
κατανοήσουν τη δόμησή τους και να παρέμβουν σε αυτόν τροποποιώντας τη συμπεριφορά
του μοντέλου, γίνεται σύντομη αναφορά στις δυνατότητες επέμβασης στον πηγαίο κώδικα
του μοντέλου και στη διαμόρφωση του user interface.
Καθώς η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό
διδασκαλίας εννοιών πολυπλοκότητας μέσω των μοντέλων της NetLogo, παρουσιάζεται με
συντομία και ο γενικότερος σχεδιασμός αντιστοίχισης προσομοιώσεων με έννοιες
πολυπλοκότητας.
Ακολουθεί συζήτηση, συμπεράσματα και ιδέες για προεκτάσεις.
Η συνεδρία απευθύνεται κυρίως (χωρίς όμως αποκλεισμούς) σε εκπαιδευτικούς κλάδων
ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ70, κοινωνικών επιστημών, εμπλεκόμενους σε Περιβαλλοντική
εκπαίδευση, ερευνητές κ.ά.

Σύνοψη Δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα: Γιατί Πολυπλοκότητα; Γενικά χαρακτηριστικά της.
Όλο και περισσότερα συστήματα από τις Φυσικές, τις Περιβαλλοντικές, τις Κοινωνικές, τις
Οικονομικές, τις Γεω-επιστήμες κ.α. εντάσσονται στα Πολύπλοκα Συστήματα (Complex
Systems). Τα γενικά χαρακτηριστικά (καλύτερα παράμετροι ή εκδηλώσεις της
πολυπλοκότητας καθώς υπάρχει γενικά δυσκολία ενός και μόνο ορισμού ή συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών) είναι (Cilliers, 1998; Nicolis & Prigogine, 1989):







Εξάρτηση από τον παρατηρητή (observation-dependence)
Αυτo-οργάνωση (self- organization)
Ανάδυση (μορφών και προτύπων) (emergence)
Ύπαρξη βρόχων ανάδρασης (feedback loops)
Αυτοποίηση (autopoiesis)
Μετάβαση από ευστάθεια σε αστάθεια και αντίστροφα
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Δραστηριότητα: Γιατί NetLogo;
Το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού και
παράλληλα ένα περιβάλλον προσομοιώσεων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων που
υποστηρίζει την υλοποίηση πολυπρακτορικών συστημάτων (multi-agent environments).
Στηρίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού NetLogo, της οικογένειας των Logo-like
γλωσσών προγραμματισμού και είναι αποδεκτό ως κατάλληλο περιβάλλον για
μοντελοποίηση σύνθετων φαινομένων τα οποία εξελίσσονται στο χρόνο. Η γλώσσα
προγραμματισμού και η Βιβλιοθήκη Μοντέλων που τη συνοδεύει, έχει αναπτυχθεί από το
Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, που δημιουργήθηκε το 1995
στοTufts University και μεταφέρθηκε το 2000 στο Northwestern University.

Δραστηριότητα: Διδακτική προσέγγιση
Σε όλα τα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης που στηρίζονται σε Logo like
περιβάλλοντα, η θεωρία μάθησης που αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο είναι ο
κατασκευαστικός εποικοδομητισμός (Constructionism) όπου επικρατεί η λογική ο μαθητής
να οικοδομεί μόνος του τη γνώση και μάλιστα δομώντας ένα αντικείμενο / τέχνημα
(artifact) είτε σε πραγματικό είτε σε υπολογιστικό περιβάλλον (Papert, 1991; 1993).
Ειδικότερα για τα πολύπλοκα συστήματα η Cindy Hmelo-Silver στηριγμένη σε πρότερες
δουλειές του Goel, θεωρεί ότι ένας μαθητής μπορεί να διδαχτεί και να κατανοήσει ένα
Πολύπλοκο Σύστημα σε τρία επίπεδα: Δομής - Συμπεριφοράς - Λειτουργίας (Structure –
Behavior – Function / Θεωρία SBF) (Hmelo-Silver, et al. 2000; Hmelo-Silver& Azevedo
2006).
Γενικότερα αναμένεται ότι η προσέγγιση θα συμβάλει στην ενίσχυση της ολιστικού
τρόπου σκέψης, αναιρώντας αναγωγιστικές λογικές και μεταβαίνοντας από μία αντίληψη
του κόσμου «τύπου ωρολογιακού μηχανισμού» σε μία πιο σύνθετη αντίληψη. Έχει επιλεγεί
στην συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση η εστίαση στα χαρακτηριστικά της μη
επαναλήψιμης και μη προβλέψιμης συμπεριφοράς καθώς μικρές αλλαγές στο αίτιο μπορούν
να επιφέρουν τεράστιες (ή πολύ μικρές αντίστοιχα) και γενικά απρόβλεπτες αλλαγές στο
άμεσα σχετιζόμενο αποτέλεσμα (Cilliers, 1998; Jensen, 1998; Jørgensen, 2009), και στην
αναγνώριση της «Κρίσιμης Συμπεριφοράς» ή «Κρίσιμης κατάστασης».

Δραστηριότητα: Γιατί στο Γυμνάσιο;
Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα να αντιληφθούν οι
μαθητές κάποιες βασικές έννοιες της πολυπλοκότητας, όπως είναι αυτή της «κρίσιμης
κατάστασης» και της «μη προβλέψιμης συμπεριφοράς» μέσα από διερευνητικού τύπου
προσέγγιση και σε πραγματικές σχολικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν όλα τα
φύλλα εργασίας που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν –ως μαθητές- οι συμμετέχοντες στην
εργαστηριακή συνεδρία.

Δραστηριότητα: Στα ίχνη των μαθητών – Ανάδειξη ιδεών
Φάση 1: αρχική αποτύπωση προϋπαρχουσών ιδεών/απόψεων των μαθητών (οι φάσεις
αναφέρονται στη δομή των φύλλων εργασίας).

Δραστηριότητα: Στα ίχνη των μαθητών – Εξοικείωση με το περιβάλλον
Φάση 2: πρώτη επαφή με το λογισμικό, διερεύνηση της κατανόησης της λειτουργίας του
μοντέλου αποτύπωση της βασικής ιδέας των μαθητών για την σχέση πυκνότητας βλάστησης
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– ποσοστού καμένου δάσους. Περιλαμβάνει και τη σχεδίαση ενός γραφήματος (ουσιαστικά
αναζητείται η πρόβλεψη για την εξέλιξη ενός φαινομένου).

Δραστηριότητα: Στα ίχνη των μαθητών – Πρώτα ίχνη αβεβαιότητας
Φάση 3: λήψη μετρήσεων σε μικρές και μεγάλες τιμές πυκνότητας δασοκάλυψης
Φάση 4: λήψη μετρήσεων σε όλο το εύρος τιμών πυκνότητας δασοκάλυψης, δημιουργία
γραφικής παράστασης σε Excel, ζητείται ένας πρώτος επανέλεγχος της αρχικής πρόβλεψης
των μαθητών.

Δραστηριότητα: Στα ίχνη των μαθητών – Πιθανή αναγνώριση κρίσιμης
συμπεριφοράς
Φάση 5: λήψη μετρήσεων σε ενδιάμεσες τιμές πυκνότητας δασοκάλυψης (στην περιοχή
εμφάνισης κρίσιμης συμπεριφοράς) - πιθανή αναγνώριση κρίσιμης συμπεριφοράς

Δραστηριότητα: Στα ίχνη των μαθητών – Πιθανή αναγνώριση «περιοχών
τιμών» κρισιμότητας
Φάση 6: αποτύπωση της γνώμης κάθε μαθητή, ανίχνευση διάκρισης τριών περιοχών
διαφορετικής συμπεριφοράς του μοντέλου και πιθανή αντίληψη μη προβλεψιμότητας

Δραστηριότητα: Στα ίχνη των μαθητών – Αναθεώρηση ιδεών
Φάσεις 7-9: Οι μαθητές καλούνται να προσπαθήσουν να γενικεύσουν και επιπλέον
βλέποντας συγκεντρωτικά όλες τις μετρήσεις του τμήματος (σε γράφημα) τοποθετούνται με
στόχο να εκμαιευτεί έμμεσα αν διακρίνουν: φάσεις στο φαινόμενο, κρίσιμη κατάσταση και
μη προβλεψιμότητα.

Δραστηριότητα: Ευρήματα από μια εφαρμογή
Από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης και την πρώτη διερεύνηση των ευρημάτων
προκύπτουν, ικανοποιητικά θετικά στοιχεία (Χαλκίδης κ.ά., 2016). Αρχικά ανιχνεύτηκε
όπως ήταν αναμενόμενο πως «αυθορμήτως» οι μαθητές περιμένουν μια (εσφαλμένη)
γραμμική εξάρτηση των δυο παραμέτρων που εξετάστηκαν ενώ αρκετοί μαθητές διατηρούν
για αρκετό διάστημα τις λανθασμένες προαντιλήψεις. Εν τέλει όμως οι μαθητές σε
σημαντικό βαθμό συγκρότησαν και αποκόμισαν σωστή αίσθηση για τα θέματα
πολυπλοκότητας με τα οποία ασχολήθηκαν. Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η όλη
διαδικασία τροποποίησε ή τουλάχιστον άφησε ικανοποιητικά ίχνη «αμφιβολίας» σε σχέση
με τις αρχικές αυθόρμητες πεποιθήσεις των μαθητών.
Επιπλέον οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της διαδικασίας, αναγνώρισαν τη
λειτουργία και επέδειξαν επάρκεια στο χειρισμό της εφαρμογής. Επιβεβαιώθηκε η
λειτουργικότητα της συνεργασίας σε ομάδες και φάνηκε η ορθότητα της επιλογής για
συζήτηση μέσα στην ομάδα. Η επιλεγμένη μεθοδολογία άφησε θετική αίσθηση, όπως
δήλωσαν ότι αποκόμισαν οι μαθητές στη διαδικασία ανατροφοδότησης.
Εντοπίστηκαν δυσκολίες στην κατανόηση κάποιων σημείων στα ερωτηματολόγια, στην
ανάγνωση και ερμηνεία δεδομένων από γραφικές παραστάσεις που θα αντιμετωπιστούν με
τροποποιήσεις (γλωσσικές, διευκρινήσεις κ.α.) στο εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία
εφαρμογής. Άρα επιβεβαιώνεται πως έχει νόημα η επέκταση της έρευνας στην ηλικιακή
αυτή ομάδα και σε έκταση (μεγαλύτερο δείγμα με επανασχεδιασμένη – βελτιωμένη
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μεθοδολογία) και παράλληλα σε άλλες έννοιες που σχετίζονται με τη θεματική της
πολυπλοκότητας.

Δραστηριότητα: Επεμβάσεις στον κώδικα
Παρουσιάζονται οι δυνατότητες παρέμβασης στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη, αλλά
και στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής. Η προσέγγιση έχει τη λογική της υποβοηθούμενης
μοντελοποίησης (scaffolding modelling) με τη σειριακή προσέγγιση «χρήση – αλλαγή –
δημιουργία» (use-modify-create).

Δραστηριότητα: Πέρα από το δάσος – Σμήνη πουλιών
Παρουσιάζεται σύντομα μια άλλη διδακτική παρέμβαση, σε πιο σύνθετο μοντέλο «πουλιών
που δημιουργούν σμήνη», η στοχοθεσία, η πρώτη εφαρμογή και τα πρώτα ευρήματα από
αυτήν.

Δραστηριότητα: Πέρα από τα Σμήνη πουλιών – Άλλα ενδιαφέροντα μοντέλα
από τη συλλογή της NetLogo
Παρουσιάζονται με συντομία και άλλα μοντέλα όπως αυτά των «μερμηγκιών» τα μοντέλα
«θηράματος-θηρευτή» κ.α.

Δραστηριότητα: Μια πρόταση συσχέτισης μοντέλων της NetLogo και εννοιών
πολυπλοκότητας
Έχοντας εικόνα από τα χαρακτηριστικά κάποιων μοντέλων από τις βιβλιοθήκες της
NetLogo γίνεται μια συσχέτιση μοντέλων με έννοιες πολυπλοκότητας που μπορούν να
διδαχτούν, με στόχο μια συνολική διδακτική παρέμβαση μεγαλύτερης κλίμακας.

Δραστηριότητα: Συζήτηση
Με την ολοκλήρωση του εργαστηριακού τμήματος ακολουθεί διάλογος με τους
συμμετέχοντες, αναμένοντας με τη συζήτηση να αναδυθούν σκέψεις και προτάσεις για
προεκτάσεις και εναλλακτικές χρήσεις
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Περίληψη
Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση αφορά στον συνδυασμό της χρήσης του λογισμικού Easy Java
Simulations και του μικροελεγκτή τύπου Arduino, για την δημιουργία απλών υπολογιστικών μοντέλων
προσομοιώσεων. Είναι ένας συνδυασμός λογισμικού και υλικού που μπορεί να ωφελήσει τόσο τους
εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές και φοιτητές. Οι μαθητές και φοιτητές μπορούν να εξοικειωθούν
με τον προγραμματισμό της Java, γράφοντας μικρά προγράμματα με κώδικα και με τον έλεγχο
μικροελεγκτών τύπου Arduino, ώστε να ευνοηθεί και να αναπτυχθεί η υπολογιστική σκέψη
(computational thinking). Οι εκπαιδευτικοί επίσης μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια
διδασκαλίας για προσομοιώσεις κάνοντας τις προσθήκες και τροποποιήσεις που επιθυμούν. Στην
παρουσίαση θα γίνει χρήση του Easy Java Simulations, σύνδεση με τον μικροελεγκτή τύπου Arduino
και εκτέλεση τριών δραστηριοτήτων σε Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Λέξεις κλειδιά: EJS, Arduino, Υπολογιστική Σκέψη, Προσομοίωση, STEM

Εισαγωγή
Στην παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Easy Java
Simulations, κατάλληλο για δημιουργία προσομοιώσεων. Το εργαλείο Easy Java/Javascript
Simulations είναι γνωστό ως EjsS (EJS ή Εjs), είναι ένα δωρεάν εργαλείο γραμμένο σε Java
για τη δημιουργία διαδραστικών προσομοιώσεων σε Java ή Javascript κυρίως για
εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς σκοπούς (EjsWiki, 2016). Επιπλέον το EJS είναι πολύ
εύκολο στη χρήση (Chartier & Kreutzer, 2010; Psycharis, 2016b). Αυτό που το κάνει εύκολο
στη χρήση είναι ότι δεν χρειάζεται ο χρήστης να έχει γνώσεις προγραμματισμού σε Java
(Psycharis, 2016b), ούτε να γράψει πολλές γραμμές κώδικα, ούτε να γράψει κώδικα για την
εισαγωγή αντικειμένων για την σχεδιοκίνηση (animation) του μοντέλου του, αφού υπάρχει
η δυνατότητα με σύρσιμο και απόθεση (drag & drop) να κατασκευάσει στην καρτέλα της
θέασης το μοντέλο προσομοίωσής του. Ακόμη, το εργαλείο EJS χρησιμοποιείται για την
δημιουργία αυτόνομων προσομοιώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με
άλλα λογισμικά (Dormido et al., 2005), αλλά και με άλλο υλικό (hardware) όπως είναι για
παράδειγμα ο μικροελεγκτής τύπου Arduino. Μέχρι την έκδοση 5.0, στο EJS
κατασκευαζόταν προσομοιώσεις μόνο σε Java. Μετά την έκδοση 5.0, υπάρχει η δυνατότητα
δημιουργίας προσομοιώσεων σε Javascript και σε HTML5. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα
αυτές οι προσομοιώσεις να μπορούν να εκτελεστούν τόσο σε ταμπλέτες όσο και σε έξυπνα
τηλέφωνα, αρκεί κανείς να κατεβάσει την κατάλληλη εφαρμογή (app) για την συσκευή του.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
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ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Η έκδοση του EJS στην οποία εκτελέστηκαν οι προσομοιώσεις που θα παρουσιαστούν είναι
η 5.2.
Γενικά στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα το EJS δεν είναι πολύ διαδεδομένο και δεν
χρησιμοποιείται ευρέως για την δημιουργία προσομοιώσεων, αντίθετα από ότι συμβαίνει
στις ΗΠΑ, όπως προκύπτει από αναζήτηση σε άρθρα, συνέδρια και περιοδικά. Όμως τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχει ξεκινήσει η χρήση του από εκπαιδευτικούς, συνήθως
με αντικείμενο την Πληροφορική, στην προσπάθεια δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων
όπως το διδακτικό σενάριο της μετάδοσης θερμότητας με αγωγή (Παλιούρας & Ψυχάρης,
2016). Επίσης ο Psycharis (2016a) χρησιμοποίησε το EJS σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ για
να τροποποιήσουν ήδη υπάρχοντα σενάρια από το ψηφιακό αποθετήριο Open Source
Physics ή να αναπτύξουν τα δικά τους που θα τα χρησιμοποιήσουν αργότερα σαν
εκπαιδευτικά σενάρια στα σχολεία. Τα αποτελέσματα από την χρήση του EJS ήταν θετικά.
Επίσης από έρευνα του Psycharis (2016b) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εν δυνάμει
εκπαιδευτικοί όταν χρησιμοποιούν εργαστηριακές δραστηριότητες με συγκεκριμένη
μεθοδολογία έχουν θετική στάση στη χρήση μοντέλων με το EJS. Βέβαια, προσομοιώσεις με
τη χρήση Java, αφού ουσιαστικά με αυτήν είναι δομημένη το εργαλείο EJS, έχουν ασχοληθεί
αρκετοί όπως για παράδειγμα οι Ψυχάρης και Οικονομίδης (2010) για να αναπτύξουν ένα
μοντέλο προσομοίωσης για τον αλγόριθμο Simulated Annealing.
Επίσης, όταν ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα ή μια προσομοίωση στο EJS , ο
δημιουργός του μπορεί να την εναποθέσει σε κατάλληλα ψηφιακά αποθετήρια.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν κατάλληλα αποθετήρια για τα διδακτικά σενάρια και τα ψηφιακά
αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με το EJS, όπως το Open Source Physics
(http://www.opensourcephysics.org)
ή
το
Open
Discovery
Space
(http://www.opendiscoveryspace.eu), όπου έχει δημιουργηθεί υποκοινότητα για το EJS.
Το εργαλείο EJS διευκολύνει τους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς στην δημιουργία
προσομοιώσεων, επειδή περιέχει: α) εύκολο ορισμό μεταβλητών και συναρτήσεων, β) εύκολη
διαδικασία καθορισμού εξέλιξης της προσομοίωσης, γ) πολλαπλές καρτέλες με διακριτούς
ρόλους, δ) εύκολη δημιουργία του μοντέλου προσομοίωσης, με απλή μετακίνηση και
απόθεση (drag & drop) στην κατάλληλη καρτέλα θέασης, ε) υποστήριξη ελληνικών στο
γραφικό περιβάλλον εργασίας του χρήστη και στ) Σχεδιοκίνηση της τελικής προσομοίωσης
για καλύτερη κατανόηση του φαινομένου που μελετάται.
Το EJS μπορεί να συνεργαστεί και με άλλα λογισμικά, αλλά και επιπρόσθετο υλικό, όπως
είναι οι μικροελεγκτές. Κατά την σύνδεση του μικροελεγκτή τύπου Arduino στο EJS, η
διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Συγκεκριμένα η σύνδεση γίνεται μόνο με ένα καλώδιο
USB, αφού πρώτα εγκατασταθεί στο EJS το κατάλληλο πρόγραμμα ώστε να μπορεί να
συνεργάζεται με τον μικροελεγκτή τύπου Arduino. Αφού, το EJS αναγνωρίσει τον
μικροελεκτή και πραγματοποιηθεί επικοινωνία μεταξύ του προγράμματος και του
μικροελεγκτή, ο χρήστης μπορεί να γράψει τον κώδικα της προσομοίωσης του στο EJS και
να τον εκτελέσει. Η σύνταξη του προγράμματος γίνεται με απλές και σύντομες εντολές στο
EJS, ώστε να μπορούν να ελέγχονται οι είσοδοι και έξοδοι του μικροελεγτκή τύπου Arduino.
Ο όρος STEM είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Science, Technology, Engineering and
Mathematics και παρουσιάστηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)
και αργότερα εμφανίστηκε και στην Ευρώπη. Σήμερα τα περισσότερα πανεπιστήμια των
Η.Π.Α. έχουν ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών τους (είτε σαν ξεχωριστά μαθήματα
είτε μέσα στο πρόγραμμα σπουδών τους) μαθήματα STEM. Η υλοποίηση σε STEM γίνεται
με την Υπολογιστική Επιστήμη και σαν μέθοδο επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιείται η
Υπολογιστική Σκέψη (Παλιούρας & Ψυχάρης, 2016).
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Όπως αναφέρει η Wing (2006), η Υπολογιστική Σκέψη αποτελεί μια από τις τέσσερεις
βασικές δεξιότητες (οι άλλες είναι η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά) που θα πρέπει
να αποκτούν οι μαθητές στο σύγχρονο σχολείο. Η Υπολογιστική Σκέψη βοηθάει στην
επίλυση προβλημάτων και στην σχεδίαση συστημάτων, με την χρήση μεθόδων και
μοντέλων, που δεν επιλύονται αυτόνομα (Wing, 2006). Βασικό στοιχείο της υπολογιστικής
σκέψης είναι η έννοια της αφαίρεσης (abstraction) όπως αναφέρει η Bers (2010). Δηλαδή
από μια έννοια να γίνει αποδόμηση των περιττών στοιχείων της ώστε να καταλήξει να είναι
το βασικό δομικό στοιχείο της λύσης του προβλήματος. Η Bers (2010) αναφέρει ότι είναι
κρίσιμο αυτό το στάδιο, αφού τυχόν λανθασμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε
προβληματική λύση. Η Υπολογιστική Σκέψη εφαρμόζεται σε πλούσια υπολογιστικά
περιβάλλοντα με την χρήση της εξέλιξης σε τρία στάδια: α) χρήση, β) τροποποίηση και γ)
δημιουργία (Lee et al., 2011). Σε αυτά τα πλούσια υπολογιστικά περιβάλλοντα ανήκει και το
EJS. Oι Barr και Stephenson (2011) παρουσιάζουν μια σειρά από παραδείγματα
καλλιέργειας της Υπολογιστικής Σκέψης με την εμπλοκή του STEM.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες της παρούσας παρουσίασης ανήκουν στην
«εκπαίδευση STEM», έναν όρο που αναφέρεται στη διδασκαλία τη μάθηση στις Φυσικές
Επιστήμες, την Τεχνολογία, την επιστήμη της Μηχανικής και τα Μαθηματικά όπως
αναφέρουν οι Παλιούρας και Ψυχάρης (2016). Για να μπορέσει όμως να χαρακτηριστεί μια
δραστηριότητα ότι ανήκει στην παραπάνω κατηγορία θα πρέπει τουλάχιστον τρεις από τις
τέσσερεις επιστήμες να ενσωματώνονται στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι
δραστηριότητες που παρουσιάζονται εμπεριέχουν τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερεις
επιστήμες.

Δομή εργαστηριακής παρουσίασης
Η συνολική διάρκεια της συγκεκριμένης εργαστηριακής παρουσίασης υπολογίζεται στις δύο
ώρες περίπου, σε χώρο εργαστηρίου με υπολογιστές. Δεν χρειάζεται οι συμμετέχοντες να
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αφού τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση του EJS
μπορούν να χορηγηθούν και με στικάκι USB από τους εισηγητές. Οι συμμετέχοντες
χωρίζονται σε ομάδες των δυο ατόμων, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι σε μικροελεγκτές
τύπου Arduino, οι οποίοι θα διατεθούν από τους εισηγητές. Έτσι ο μέγιστος αριθμός των
συμμετεχόντων μπορεί να είναι είκοσι ή στην πιο ακραία περίπτωση τριάντα αν χωριστούν
σε ομάδες των τριών ατόμων. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν φαίνονται
στον παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Δομή εργαστηριακής παρουσίασης δραστηριοτήτων
Διαδικασία εγκατάσταση του EJS και περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας του EJS
Περιγραφή και σύνδεση του Arduino με το EJS
Ολιγόλεπτο Διάλειμμα
Πρώτη δραστηριότητα
EJS, Arduino και μια δίοδο εκπομπής φωτός (Led)
Δεύτερη δραστηριότητα
Προσομοίωση φαναριών ελέγχου κυκλοφορίας
Ολιγόλεπτο Διάλειμμα
Τρίτη δραστηριότητα
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Προσομοίωση φαναριών εκκίνησης της Φόρμουλα 1
Αναστοχασμός – Συζήτηση

Πρώτη Δραστηριότητα
Στην πρώτη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προγραμματίζουν τον
μικροελεγκτή τύπου Arduino μέσα από το γραφικό περιβάλλον του EJS. Η πρώτη
δραστηριότητα είναι βασική, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να εμπλακούν ενεργά στις
άλλες δυο δραστηριότητες. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού ώστε να
ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, αρκεί να ακολουθηθούν τα βήματα της δραστηριότητας με
τη σωστή σειρά, όπως θα τους δοθεί στο φυλλάδιο δραστηριοτήτων. Τα απαραίτητα υλικά,
μικροελεγκτής τύπου Arduino, καλώδια, δίοδοι εκπομπής φωτός και καλώδιο USB θα τους
διανεμηθούν από τους εισηγητές της παρουσίασης. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι οι
ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σχήμα 1: Συνδεσμολογία μιας διόδου εκπομπής φωτός στον μικροελεγκτή τύπου
Arduino
Αναμένεται να μπορέσουν αρχικά οι συμμετέχοντες να εκτελέσουν το πρόγραμμα με το
EJS και να δούνε το αποτέλεσμα οπτικά στο γραφικό περιβάλλον του χρήστη. Στη συνέχεια
θα συνδέσουν τον μικροελεγκτή στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τη βοήθεια
του προγράμματος EJS θα τον προγραμματίσουν. Στο τέλος, αναμένεται ότι θα μπορέσουν
να συνδέσουν τον μικροελεγκτή τύπου Arduino με το EJS και να δούνε οπτικά τη δίοδο
(led) να ανάβει. Σαν συνέχεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
προγραμματίσουν σε γλώσσα Java (θα τους δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις) να ανάβει η
δίοδος μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η συνδεσμολογία του μικροελεγκτή
τύπου Arduino με τη δίοδο, φαίνεται στο Σχήμα 1.
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Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί φυλλάδιο που θα περιέχει και τις τρεις
δραστηριότητες. Θα υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων ώστε
να ολοκληρωθούν με επιτυχία από τους συμμετέχοντες.

Δεύτερη Δραστηριότητα
Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες έχοντας καταλάβει πως γίνεται η σύνδεση
μεταξύ μικροελεγκτή και EJS, θα προσπαθήσουν να προσομοιώσουν τα φανάρια
κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να συνδέσουν τρεις διόδους εκπομπής φωτός, μια
κόκκινη, μια πράσινη και μια πορτοκαλί και να τις προγραμματίσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε
να προσομοιώνονται τα φανάρια κυκλοφορίας του οδικού δικτύου. Ο μικροελεγκτής
Arduino καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την δραστηριότητα θα διανεμηθούν στους
συμμετέχοντες από τους εισηγητές της παρουσίασης. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι οι
ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αναμένεται να καταφέρουν οι συμμετέχοντες να εκτελέσουν την δεύτερη δραστηριότητα,
δεδομένου ότι στηρίζεται στην πρώτη. Μπορεί να συναντήσουν δυσκολία στον τρόπο
εναλλαγής φωτισμού των διόδων, δηλαδή με ποιο τρόπο μετά την κόκκινη δίοδο να ανάβει
η πράσινη δίοδος, η οποία θα ξεπεραστεί με τις κατευθύνσεις που θα τους δοθούν από τους
εισηγητές. Η συνδεσμολογία του μικροελεγκτή τύπου Arduino με τις διόδους, φαίνεται στο
Σχήμα 2. Σαν επέκταση της δραστηριότητας μπορούν οι συμμετέχοντες να ορίσουν
διαφορετικούς χρόνους εναλλαγής μεταξύ των τριών διόδων.

Εικόνα 2: Συνδεσμολογία τριών διόδων εκπομπής φωτός στον μικροελεγκτή τύπου
Arduino
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Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν το φυλλάδιο που θα τους έχει διανεμηθεί και θα
υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα εκτέλεσης της δεύτερης δραστηριότητας ώστε να
ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Τρίτη Δραστηριότητα
Στην τρίτη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες έχοντας εξοικειωθεί με το EJS και τον
μικροελεγκτή θα δοκιμάσουν να προσομοιώσουν τα φανάρια εκκίνησης της φόρμουλα 1
χρησιμοποιώντας το φυλλάδιο με τα αναλυτικά βήματα εκτέλεσης της δραστηριότητας.
Αναμένεται να καταφέρουν οι συμμετέχοντες να εκτελέσουν την τρίτη δραστηριότητα,
δεδομένου ότι είναι συνέχεια της πρώτης και της δεύτερης προσομοίωσης. Μπορεί να
συναντήσουν δυσκολία στον τρόπο εναλλαγής φωτισμού των φαναριών και πιθανόν στο
σβήσιμο των διόδων μετά από τυχαίο χρόνο. Σε περίπτωση δυσκολίας υλοποίησης του, οι
εισηγητές θα δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες. Η συνδεσμολογία του
μικροελεγκτή τύπου Arduino με τις διόδους εκπομπής φωτός, φαίνεται στο Σχήμα 3.

Σχήμα 3: Συνδεσμολογία διόδων εκπομπής φωτός στον μικροελεγκτή τύπου Arduino για
την προσομοίωση των φαναριών εκκίνησης της Φόρμουλα 1

Ποιους αφορά
Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση αφορά πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν ένα
επιπλέον εργαλείο ώστε να συνδυάσουν εφαρμογές των γνωστικών περιοχών STEM. Μέσα
από τον συνδυασμό EJS και του μικροελεγκτή τύπου Arduino, μπορούν να δημιουργήσουν
εκπαιδευτικές προσομοιώσεις κατάλληλες για τις ενότητες που θέλουν να διδάξουν. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους σενάρια ή να χρησιμοποιήσουν
προσομοιώσεις από διάφορα αποθετήρια εκπαιδευτικών σκοπών που διατίθενται δωρεάν
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αφού κάνουν τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Επίσης μπορούν οι ίδιοι να αναρτήσουν σε
επίσημα αποθετήρια ψηφιακών σεναρίων τις προσομοιώσεις που θα έχουν δημιουργήσει
έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
Επίσης, η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση αφορά και τους
φοιτητές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και μαθητές της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και να
μπορέσουν να ελέγξουν έναν μικροελεγκτή τύπου Arduino. Οι φοιτητές και οι μαθητές θα
μπορέσουν να αναπτύξουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού, βασικά στοιχεία της
υπολογιστικής σκέψης και την λογική των προσομοιώσεων. Οι φοιτητές και οι μαθητές
μπορεί να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικότητας και συνεργασίας με άλλους φοιτητές
και μαθητές όταν εργάζονται σε ομάδες προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που τους
έχουν ανατεθεί. Όλα όμως αυτά θα μπορέσουν να επιτευχθούν με την καθοδήγηση και
υποστήριξη των φοιτητών και μαθητών από τους εκπαιδευτικούς τους.
Τα πειράματα αυτά ενσωματώνουν τους λειτουργικούς ορισμούς της υπολογιστικής
σκέψης και προσδοκούμε στην αξιοποίηση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Περίληψη
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ αλλά και γενικά της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι σήμερα
γεγονός. Ο προγραμματισμός έχει αναδειχθεί από νωρίς ως βασικό εργαλείο αξιοποίησης των
υπολογιστών αλλά και διεύρυνσης των γνώσεων μέσα από την ενίσχυση του τρόπου σκέψης και της
δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων. Σήμερα, μια πληθώρα λογισμικών με γραφικά περιβάλλοντα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύπτοντας τις αντίστοιχες ανάγκες των σχολικών τάξεων. Από την
άλλη μεριά, τα πλεονεκτήματα υλοποίησης εφαρμογών σε πραγματικό υλικό και η απαίτηση για
διεπιστημονικότητα των αντικειμένων, δημιούργησαν την ανάγκη ενσωμάτωσης στην εκπαίδευση
προσιτού και χαμηλού κόστους προγραμματιζόμενου υλικού που περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστές ή
μικροελεγκτές. Το απαιτούμενο υλικό βρίσκεται υλοποιημένο στις λεγόμενες αναπτυξιακές πλατφόρμες
που κατά βάση αποτελούν το κέντρο ελέγχου οποιασδήποτε σύγχρονης εφαρμογής. Σε αυτό το
επιμορφωτικό εργαστήριο, παρουσιάζονται οι τρείς επικρατέστερες αναπτυξιακές πλατφόρμες που
οδηγούν τις εξελίξεις στην αντίστοιχη κατεύθυνση της εκπαίδευσης, τόσο Ευρωπαϊκά, όσο και
παγκόσμια. Στις πλατφόρμες αυτές περιλαμβάνεται το Arduino, το Raspberry Pi καθώς και το πολλά
υποσχόμενο BBC microbit. Μαζί με τις πλατφόρμες θα αναπτυχθούν και υποδειγματικές εφαρμογές,
ενώ θα γίνει συζήτηση που αφορά τόσο στις τεχνολογικές τους δυνατότητες, όσο και στην εκπαιδευτική
αξιοποίηση τους.
Λέξεις κλειδιά: Αναπτυξιακές πλατφόρμες, Arduino, Raspberry, microbit

Εισαγωγή
Οι ΤΠΕ έχουν ενσωματωθεί στην εκπαίδευση, αλλά ακόμα και σήμερα διαμορφώνονται
στάσεις και μεθοδολογίες εφαρμογής τους. Αυτό συμβαίνει διότι οι εκπαιδευτικές
απαιτήσεις και κατευθύνσεις αλλάζουν, ενώ ταυτόχρονα γίνονται διαθέσιμα όλο και
περισσότερα εργαλεία λογισμικού, κυρίως μέσω διαδικτύου. Η διαφορετικότητα και μόνο
των σχολικών τάξεων σε απαιτήσεις, κάνουν έτσι και αλλιώς αναγκαία τη χρήση
προσαρμοσμένου λογισμικού. Έτσι, καθώς εξελίσσονται οι μαθητές στις τάξεις, η επιλογή
των εκπαιδευτικών εργαλείων αλλάζει. Τα επικρατέστερα περιβάλλοντα βασίζονται στα
γραφικά (π.χ. Scratch, Alice, code.org), (Ting-Chung W., et. al., 2009; Kaucic, B., Asic, T.,
2011; Nikiforos, S., et. al., 2013), όπου στις μικρότερες τάξεις είναι ο μόνος τρόπος για να
προσεγγίσουν τον προγραμματισμό από την αλγοριθμική πλευρά, με δεδομένο ότι η
κλασική ανάπτυξη κώδικα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και αποθαρρύνει τα παιδιά
(Kalelioglu, F., 2015). Από την άλλη πλευρά, σε μεγαλύτερες τάξεις όπου η αλγοριθμική
σκέψη είναι πιο εδραιωμένη στους μαθητές, γίνεται ανάπτυξη του κώδικα σε μορφή
κειμένου (π.χ. C, Python), (Grandell, L., et. al., 2006), πράγμα που δίνει απόλυτη ελευθερία

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
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ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών ανοίγοντας άλλους ορίζοντες για το μέλλον τους.
Η οικονομικοπολιτική και τεχνολογική εξέλιξη έχει στρέψει το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών
και κατ’ επέκταση σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις «διεπιστημονικές
εφαρμογές» που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το STEM (Science Technology Engineering Mathematics, Mahoney,
M.P., 2009) που αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή τη διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση και
την ανάπτυξη εφαρμογών. Επιπλέον, η υπολογιστική σκέψη (Computational Thinking,
Serafini, G.,2011) με πυρήνα της την αλγοριθμική, αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα για
τη σύγχρονη εκπαίδευση. Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο προγραμματισμός
βρίσκεται στον πυρήνα της υλοποίησης όλων αυτών των στόχων.
Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτική διαδικασία στην κατεύθυνση της διεπιστημονικότητας, της
ενδυνάμωσης του τρόπου σκέψης, της ανάδειξης των δεξιοτήτων, καθώς και της ανάπτυξης
των αισθήσεων των μαθητών, προϋποθέτει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που να
περιλαμβάνουν υλικό που ελέγχεται από το λογισμικό. Έτσι, μέσω της ανάπτυξης
εφαρμογών στις λεγόμενες αναπτυξιακές πλατφόρμες επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι.
Σε αυτό το επιμορφωτικό εργαστήριο, θα παρουσιαστούν τεχνολογίες και υποδειγματικές
εφαρμογές που βασίζονται στις πλατφόρμες Arduino (Arduino-Home, 2016; Παπάζογλου,
Π., Λιωνής Σ.Π, 2014), Raspberry Pi (Raspberry-Home, 2016) και BBC microbit (BBC-Home,
2016). Η πλατφόρμα BBC microbit δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα στην Ελλάδα, αποτελεί
σήμερα το διάδοχο πρόγραμμα του θρυλικού BBC micro και έχει ήδη ενσωματωθεί στο
Ηνωμένο Βασίλειο από το δημοτικό σχολείο, ενώ μεταξύ άλλων, η Microsoft αναπτύσσει
ειδικό λογισμικό προγραμματισμού με το ίδιο να υποστηρίζει και προγραμματισμό σε
micro Python.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται
Οι αναπτυξιακές πλατφόρμες μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής,
μπορεί να αποτελέσει μία αυτόνομη εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια ενός
μαθήματος όπως η ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων, ή το θέμα της πτυχιακής εργασίας
ενός φοιτητή. Από την άλλη πλευρά, στοχευμένες δραστηριότητες που εστιάζουν σε
συγκεκριμένες σκοπιές μίας εφαρμογής, μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς
μαθημάτων με πιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τέλος, μία έτοιμη εφαρμογή, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πειραματική διάταξη ή ως όργανο μετρήσεων στο εργαστήριο ενός
σχολείου ή ενός πανεπιστημίου.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι το επιμορφωτικό εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και από όλες τις ειδικότητες, που
μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές πλατφόρμες με οποιονδήποτε τρόπο.
Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές που οι σπουδές τους σχετίζονται με την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και οι οποίοι θέλουν να έλθουν σε επαφή με νέες τάσεις
και πρακτικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Οργάνωση του εργαστηρίου
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με μία εισαγωγική παρουσίαση για τη σημασία και τα οφέλη
της ένταξης του προγραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια θα γίνει
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αναφορά σε εργαλεία λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
Τέλος, θα παρουσιαστεί η εναλλακτική προσέγγιση που παρέχουν οι αναπτυξιακές
πλατφόρμες και θα τονιστούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
Στο πρακτικό μέρος του εργαστηρίου, θα υλοποιηθούν τρεις ενδεικτικές εφαρμογές με τις
πλατφόρμες Arduino, Raspberry pi και BBC microbit αντίστοιχα. Πριν από κάθε εφαρμογή,
θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών της αντίστοιχης πλατφόρμας, των
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της και διαφόρων εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό της.
Η υλοποίηση των εφαρμογών θα γίνει ζωντανά από τους εισηγητές. Όπου απαιτείται
κύκλωμα, η κατασκευή θα γίνεται με παράλληλη σχεδίασή του στο λογισμικό fritzing, ώστε
να είναι ορατό και κατανοητό σε όλους. Τα προγράμματα για τα οποία είναι εφικτό και
σκόπιμο, θα συνταχθούν σε πραγματικό χρόνο. Τα υπόλοιπα θα προβληθούν και θα γίνει
αναλυτική επεξήγησή τους. Για κάθε εφαρμογή, θα υπάρχουν αναφορές για τα διδακτικά
αντικείμενα για τα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς και για πιθανές παραλλαγές και
επεκτάσεις της.
Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου, θα γίνει συζήτηση με το ακροατήριο για τις
δυνατότητες και τον τρόπο ένταξης των παρουσιαζόμενων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία, τις πιθανές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τεχνικές που μπορούν να
εξυπηρετήσουν, τις δυσκολίες αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση
τους.
Επιγραμματικά, οι ενότητες του εργαστηρίου είναι:

Νέες τεχνολογίες-αναπτυξιακές πλατφόρμες στο σχολείο και ερωτήματα προς
απάντηση

Παρουσίαση χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων για τις προαναφερθείσες
πλατφόρμες

Ανάπτυξη υποδειγματικών εφαρμογών στις τρεις πλατφόρμες

Συμπεράσματα και συζήτηση
Μετά το πέρας του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν σχηματίσει μια ολοκληρωμένη
εικόνα για τις δυνατότητες των τεχνολογιών που θα παρουσιαστούν και θα μπορούν πλέον
να αναζητήσουν απαντήσεις αλλά και να σχεδιάσουν δράσεις σχετικά με την αξιοποίηση
τους. Άλλοι εκπαιδευτικοί μπορεί να επιλέξουν την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών
στην κατεύθυνση της πραγματικής υλοποίησης των στόχων του STEM και της
υπολογιστικής σκέψης.

Αναπτυξιακές πλατφόρμες και εργαλεία λογισμικού
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στα πλαίσια του επιμορφωτικού εργαστηρίου θα
χρησιμοποιηθούν τρεις πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών αυτοματισμού, ρομποτικής και
IoT (Internet of Things). Πρόκειται για τις πλατφόρμες Arduino, Raspberry pi και BBC
microbit. Οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν συνδυασμό υλικού και λογισμικού.
Το Arduino περιλαμβάνει μία σειρά από εναλλακτικές πλακέτες μικροελεγκτή ανοικτής
αρχιτεκτονικής και ένα περιβάλλον προγραμματισμού ανοικτού κώδικα (εικόνα 1).
Ταυτόχρονα, υπάρχει μία πλειάδα εργαλείων λογισμικού, επίσης ανοικτού κώδικα, που
έχουν αναπτυχθεί για τον οπτικό προγραμματισμό του Arduino.
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Το γεγονός αυτό καθιστά ευκολότερη την ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ενδεικτικά αναφέρονται το ArduΒlock, το BlocklyDuino και μία πειραματική επέκταση του
Scratch για έλεγχο της πλακέτας. Οι πλακέτες του Arduino διαθέτουν ακροδέκτες για
ψηφιακή είσοδο/έξοδο, ψευδοαναλογική έξοδο, αναλογική είσοδο, τροφοδοσία,
επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές, καθώς και υποδοχή USB για επικοινωνία με
υπολογιστή.
Το Raspberry pi από την άλλη πλευρά, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο μικρό υπολογιστή,
με αυξημένες δυνατότητες δικτύωσης και ενσωματωμένους ακροδέκτες εισόδου/εξόδου
γενικού σκοπού. Χρησιμοποιεί ως βασικό λειτουργικό σύστημα το Raspbian, που είναι μία
έκδοση Linux προσαρμοσμένη στην πλακέτα (εικόνα 2).

Εικόνα 1. Πλατφόρμα Arduino

Εικόνα 2. Πλατφόρμα Raspberry Pi

Για τον προγραμματισμό των ακροδεκτών γενικού σκοπού, χρησιμοποιούνται
συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python, η java, η C++ και το Scratch, με
ενσωμάτωση κατάλληλων βιβλιοθηκών. Παράλληλα η ύπαρξη του Raspbian επιτρέπει την
εγκατάσταση πληθώρας εργαλείων ανοικτού λογισμικού, τόσο για τη χρήση του Raspberry
pi ως υπολογιστή (όπως το LibreOffice), όσο και για την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών
(όπως ο Apache server για εφαρμογές IoT).
Πρόσφατα, αναπτύχθηκε τo BBC microbit με καθαρή στόχευση την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η πλακέτα περιλαμβάνει μία συστοιχία led 5x5, δύο κουμπιά, πυξίδα,
επιταχυνσιόμετρο, πομποδέκτη Bluetooth και τρεις ακροδέκτες εισόδου εξόδου. Οι
αυξημένες ενσωματωμένες δυνατότητες επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών,
χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή εξωτερικών κυκλωμάτων. Για το λόγο αυτό, είναι
κατάλληλο για εισαγωγή ακόμα και σε παιδιά δημοτικού. Ο προγραμματισμός του BBC
microbit γίνεται μέσα από εξειδικευμένα διαδικτυακά εργαλεία, που είναι συγκεντρωμένα
στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ενδεικτικά αναφέρονται η MicroPython και το οπτικό
περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Block Editor.

Εικόνα 3. Πλατφόρμα BBC:microbit
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Εκπαιδευτικά οφέλη
Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι αναπτυξιακές πλατφόρμες, είναι
η διαθεματικότητα. Μία εφαρμογή που αναπτύσσεται με τη χρήση τους, μπορεί να
συνδυάζει θέματα πληροφορικής, ηλεκτρονικής, φυσικής, ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας
κ.α. Συνεπώς η διδακτική αξιοποίησή τους δεν περιορίζεται σε μία ή δύο συγκεκριμένες
ειδικότητες. Ο καθηγητής που σχεδιάζει μία τέτοια δραστηριότητα, έχει την ευελιξία να
επιλέξει αν οι μαθητές θα ασχοληθούν με όλες τις σκοπιές της εφαρμογής, ή μόνο με εκείνες
που εξυπηρετούν τους διδακτικούς του στόχους. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής
πληροφορικής που θέλει να διδάξει μία προγραμματιστική δομή, μπορεί να δώσει στους
μαθητές του ένα έτοιμο κύκλωμα και να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του προγράμματος.
Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι ότι για τις πλατφόρμες αυτές υπάρχουν
άφθονες ελεύθερες πηγές στο διαδίκτυο. Έτσι μπορεί κανείς εύκολα να βρει τεχνικές
πληροφορίες, παραδείγματα εφαρμογών, σεμινάρια κ.α. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει τη
δημιουργία δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης. Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
και το διαθέσιμο χρόνο, ο καθηγητής μπορεί να παρεμβαίνει λιγότερο ή περισσότερο,
καθοδηγώντας τους μαθητές στη λύση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίζουν.
Επιπλέον, οι αναπτυξιακές πλατφόρμες ευνοούν σε κάποιο βαθμό την
ομαδοσυνεργατική μάθηση. Ο λόγος είναι ότι κάθε εφαρμογή αποτελείται από
συγκεκριμένα διακριτά μέρη, διευκολύνοντας τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη μίας
ομάδας. Έτσι, μπορεί ένας μαθητής να αναλάβει τη σχεδίαση και υλοποίηση του
κυκλώματος, ένας άλλος την ανάπτυξη του προγράμματος και ένας τρίτος τη θεωρητική
ανάλυση της λειτουργίας των διαφόρων διατάξεων που περιλαμβάνονται.
Oι δραστηριότητες που αναπτύσσονται με τις αναπτυξιακές πλατφόρμες, επιτρέπουν
στους μαθητές να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, να εφαρμόσουν πρακτικά τις
θεωρητικές γνώσεις και να έλθουν σε επαφή με την τεχνολογία. Τα παραπάνω έχουν σαν
αποτέλεσμα την τόνωση της αυτοπεποίθησης και την αύξηση του ενδιαφέροντος για το
μάθημα και το σχολείο γενικότερα.
Αναπτύσσοντας όλες τις παραπάνω σκέψεις, γίνεται εμφανές ότι ο δημιουργικός
συνδυασμός τεχνολογιών που περιλαμβάνουν λογισμικό και υλικό μέσα από τη
διαθεματικότητα και συνεργασία, μπορεί να ενισχύσει και να αναδείξει ιδιαίτερα
σημαντικούς στόχους μαθημάτων (Ταξινομίες διδακτικών στόχων κατά Bloom B.,
1956,1976), όπως, η ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται γνώσεις (γνωστικοί), η αλλαγή
στάσεων αξιών, ενδιαφερόντων και συμπεριφορών (συναισθηματικοί), η εκτέλεση κινήσεων
με επιδεξιότητα (ψυχοκινητικοί) και η ικανότητα για λήψη αποφάσεων, συμμετοχή και
συνεργασία (συμμετοχικοί-κοινωνικοί). Επιπλέον, η προσέγγιση των στόχων κατά Gagne
(Gagne, R. & Driscoll, M., 1988) μπορεί να υποστηριχθεί σημαντικά από τις νέες τεχνολογίες με
κατεύθυνση τη διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων, τις νοητικές δεξιότητες, την επινόηση
λύσεων, κλπ.
Τέλος, τα νέα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία ανοίγουν νέους ορίζοντες στην
εκπαίδευση, αφού προσφέρονται για εφαρμογή μοντέλων και θεωριών μάθησης με ορίζοντα
το νέο σχολείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, η ανακαλυπτική μάθηση (κατά
Bruner) στην οποία ο μαθητής καλείται να ελέγξει υποθέσεις, αντί απλώς να διαβάζει ή να
παρακολουθεί την εισήγηση του εκπαιδευτικού. Αυτό το είδος μάθησης, ονομάζεται και
διερευνητική ή εποικοδομητική, κλπ (Kirschner, P.A., et al., 2006)
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Συμπεράσματα
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών,
εργαλείων και τεχνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η «διαφορετικότητα» στις
δεξιότητες και τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών, τις συνθήκες του σχολικού
περιβάλλοντος και των υποδομών και πόρων, έχουν παγιώσει τη χρήση διαφορετικών
εργαλείων ΤΠΕ που να προσαρμόζονται στις τρέχουσες συνθήκες. Εργαλεία λογισμικού
ανοιχτού κώδικα με ελκυστικά γραφικά περιβάλλοντα επέτρεψαν τη διδασκαλία των ΤΠΕ
από το δημοτικό. Από την άλλη πλευρά, οι προσιτές και χαμηλού κόστους τεχνολογίες
υλικού, άνοιξαν ένα νέο δρόμο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των
μαθητών, αφού αξιοποιούν στην πράξη περισσότερες αισθήσεις τους.
Αυτό το επιμορφωτικό εργαστήριο, έχει σκοπό να αναδείξει αυτές τις νέες κατευθύνσεις
μέσα από την αξιοποίηση πρόσφατων τεχνολογιών, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν
είναι απλά η ανάπτυξη κάποιων εφαρμογών, αλλά οι νέες δυνατότητες που μπορεί ο
εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μέσα στην τάξη με κατεύθυνση την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του νέου σχολείου. Παράλληλα, αυτό το εργαστήριο, στοχεύει στην
προβληματοποίηση και τον αναστοχασμό αναφορικά με την αξιοποίηση των νέων αυτών
τεχνολογιών στην κατεύθυνση της διεπιστημονικότητας, της συνεργασίας και της
υποστήριξης της «διαφορετικότητας» των μαθητών.
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Περίληψη
Στη παρούσα εργαστηριακή άσκηση-πρόταση υπάρχουν δέκα διαφορετικά πειράματα τα οποία
βασίζονται στο Arduino και μπορούν να διενεργηθούν από απόσταση. Έξι από τα πειράματα αυτά
αναφέρονται στην ενότητα του ηλεκτρισμού και πιο συγκεκριμένα σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος,
δύο πειράματα αναφέρονται στην ενότητα της οπτικής ενώ τέλος πειράματα που πραγματεύονται με
εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης σε γραμμικά ηλεκτρικά κυκλώματα.. Τα πειράματα αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από μαθητές-σπουδαστές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ακολουθούμενα από
τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας τα οποία απευθύνονται στα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα. Η
δυνατότητα αυτή αυξάνει των αριθμό τους σε περισσότερα από δεκαπέντε. Τα πειράματα αυτά είναι
διαθέσιμα 24/7 και η εκτέλεσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη διαθέτει
σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet, smart phone).
Λέξεις κλειδιά: Πειράματα από απόσταση, Arduino, ηλεκτρικά κυκλώματα, χρώματα

Εισαγωγή
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι απαραίτητο να εργαστηριακές ασκήσεις –
πειράματα. Η παραπάνω πρόταση έχει γίνει αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα εδώ
και χρόνια, παρόλο που υπάρχουν διάφορες εργασίες οι οποίες τονίζουν – επισημαίνουν
κάποιες αδυναμίες για την συμπερίληψη πειραμάτων. Σήμερα, με την εξέλιξη των
υπολογιστών και του διαδικτύου δύο νέοι τρόποι πειραματισμού προέκυψαν και είναι
διαθέσιμοι για την εκπαίδευση των μαθητών - σπουδαστών. Η εκτέλεση πειραματικών
ασκήσεων με χρήση προσομοιώσεων που στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται με τον όρο
simulations και η εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων από απόσταση που είναι γνωστά με
τον όρο remote experiments.
Αν και η πραγματοποίηση πειραμάτων μέσα στην τάξη είναι γενικά μεγάλης διδακτικής
αξίας (Koponen & Mäntylä, 2006; Ausubel, 1968; Hodson, 1988; Yager et al, 1969; Dewey,
1916) δεν απουσιάζουν και τα διάφορα προβλήματα όπως:

έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών

έλλειψη κτιριακών υποδομών

αποκλεισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες

χρονικοί περιορισμοί για την διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων

οικονομικοί λόγοι εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού

πειραματισμός με επικίνδυνα υλικά (ραδιενεργά)

κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών
ασκήσεων

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1048-1053, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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(Bates, 1978; Kirschner et al., 1988; White, 1996; Shen et al., 1999; Faltin et al., 2002; Thomsen
et al., 2005; Lang et al., 2007; Gomes et al., 2009; Lowe et al., 2012; Lowe 2012; Burgstahler,
2009; Scanlon et al., 2004; Bargerhuff, M. E., & Wheatly, M. 2004; Miner et al., 2001; Keller,
1994; Jenny, 1990; Frinks, 1983; Foley, 1981).

Πειράματα από Απόσταση
Τα πραγματικά πειράματα από απόσταση περιγράφονται διαγραμματικά με το σχήμα 1.
Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει πείραμα από απόσταση από
οποιαδήποτε τοποθεσία αρκεί να διαθέτει συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο
(υπολογιστή, tablet, smart phone) καθώς επίσης και διαδίκτυο. Ο χρήστης αρχικά συνδέεται
σε έναν Server ο οποίος διαχειρίζεται την επικοινωνία του χρήστη με την πειραματική
διάταξη. Στη συνέχεια οι εντολές του χρήστη εκτελούνται από την πειραματική διάταξη ενώ
με μια κάμερα ο χρήστης έχει την εποπτεία της εξέλιξης του πειράματος σε πραγματικό
χρόνο. Η πειραματική διάταξη μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένη οπουδήποτε, και στην εν
λόγο περίπτωση όλα τα πειράματα είναι εγκατεστημένα στο τμήμα Φυσικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Σχήμα 1. Ο χρήστης συνδέεται σε έναν Server και στη συνέχεια στη πειραματική διάταξη
Οι στόχοι της εκάστοτε εργαστηριακής άσκησης ποικίλουν ανάλογα με την βαθμίδα στην
οποία απευθύνεται το κάθε πείραμα. Παραδείγματα από αντίστοιχα φύλλα εργασίας
υπάρχουν την ιστοσελίδα http://e-science.web.auth.gr/circuits/index.php/el/homepage3.

Πειραματικές Διατάξεις
Οι πειραματικές διατάξεις που είναι σήμερα διαθέσιμες από την ομάδα e-science του ΑΠΘ
καλύπτουν πειράματα που αφορούν τα ηλεκτρικά κυκλώματα και πειράματα οπτικής. Τα
πειράματα αυτά για να υλοποιηθούν απαιτούν τόσο την ανάπτυξη του κατάλληλου
λογισμικού όσο και του πειραματικού εξοπλισμού ο οποίος βασίζεται κυρίως στο Arduino.

Σχήμα 2. Τα τμήματα του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία των πειραμάτων
από απόσταση
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Στο σχήμα 2 εικονίζονται διαγραμματικά τα τμήματα του λογισμικού και η επικοινωνία
ανάμεσα στα τμήματα του λογισμικού που απαιτείται για την υλοποίηση των πειραμάτων
από απόσταση.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Στα σχήματα 3β παρατηρούμε τμήμα του πειραματικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε
για την υλοποίηση των πειραμάτων από απόσταση που αφορά τα ηλεκτρικά κυκλώματα.
Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 4 ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα 6 διαθέσιμα
πειράματα για να εκτελέσει κάποια εργαστηριακή άσκηση. Η επιλογή του πειράματος, που
πραγματοποιείται από την αντίστοιχη ιστοσελίδα (σχήμα 3α), η οποία βασίζεται σε γλώσσα
PHP, και επικοινωνεί με ένα σύστημα relay (relay bank) και ένα Arduino (σχήμα 3β).

Σχήμα 3α. Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει το πείραμα που επιθυμεί να
εκτελέσει

Σχήμα 3β. Η συνδεσμολογία πειραματικής διάταξης με Arduino
Οι ασκήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:

Επιβεβαίωση του νόμου του Ohm

Επαλήθευση της σχέσης R=R1+R2 σε αντιστάτες συνδεδεμένους σε σειρά

Επαλήθευση της σχέσης
σε αντιστάτες συνδεδεμένους παράλληλα





Μη επιβεβαίωση του νόμου του Ohm σε λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μη επιβεβαίωση του νόμου του Ohm σε φωτοδίοδο (LED)
Εύρεση της σταθεράς του Planck με χρήση κόκκινου ή μπλε LED ή με συνδυασμό
τους
Εύρεση της χαρακτηριστικής λαμπτήρα πυρακτώσεως
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Εύρεση της χαρακτηριστικής φωτοδιόδου (LED) μπλε και κόκκινου χρώματος
Ποιοτική σύγκριση από ενεργειακής απόψεως LED – λαμπτήρα πυρακτώσεως
Ποιοτική σύγκριση από ενεργειακής απόψεως κόκκινου – μπλε LED
Ποιοτική προσέγγιση κυκλωμάτων με λαμπτήρες που ενώ διαρρέονται από ρεύμα
οι λαμπτήρες δεν φωτοβολούν
Εύρεση τάσης κατωφλίου κόκκινου – μπλε LED και ενεργειακή σύγκριση των δύο

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αρχικά ο χρήστης συνδέεται με τη
κεντρική ιστοσελίδα του πειράματος έχοντας πρόσβαση στις διάφορες επιλογές που
προσφέρει αυτή. Για την εκτέλεση πειράματος απαιτείται η δημιουργία username και
password από το χρήστη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε αφενός να διατηρούμε
στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και αφετέρου
να εξασφαλιστεί ότι ένας χρήστης κάθε φορά χρησιμοποιεί – εκτελεί την εργαστηριακή
άσκηση. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί επιτυχώς, στην οθόνη του εμφανίζεται η ιστοσελίδα μέσω
της οποίας θα διεξάγει την εργαστηριακή άσκηση την οποία επέλεξε (σχήμα 4). Στην
ιστοσελίδα αυτή υπάρχει μια σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης, ένας
επιλογέας τάσης, ένα ερωτηματολόγιο καθώς επίσης και η εικόνα της πειραματικής διάταξης
όπως αυτή φαίνεται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4. Η ιστοσελίδα για την διεξαγωγή πειράματος όπως τη βλέπει ο χρήστης
Κλείνοντας την αναφορά μας στα ηλεκτρικά κυκλώματα και όπως η πειραματική διάταξη
φαίνεται στο σχήμα 4 είναι πολύ εύκολο να αντικατασταθεί είτε κάποιο στοιχείο το οποίο
λόγω συνεχούς χρήσης καταστράφηκε, είτε για εκπαιδευτικούς λόγους να
αντικαταστήσουμε για παράδειγμα μια αντίσταση με μια δίοδο είτε με μια δίοδο Zener. Με
τον τρόπο αυτό τα πειράματα που μπορεί κάποιος να εκτελέσει από απόσταση κάνοντας
χρήση της προαναφερθείσας διάταξης πολλαπλασιάζονται. Επίσης πέρα από τα
προαναφερθέντα πειράματα στο τομέα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων μπορεί κάποιος να
εκτελέσει από απόσταση και πειράματα που πραγματεύονται με εφαρμογή εναλλασσόμενης
τάσης σε γραμμικά ηλεκτρικά κυκλώματα. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να γίνουν
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πειράματα από απόσταση για την επιβεβαίωση της εξάρτησης της εμπέδησης του πυκνωτή
από τη συχνότητα, ο υπολογισμός της χωρητικότητας πυκνωτή, η συμπεριφορά
χαμηλοπερατού παθητικού φίλτρου (ηθμός) RC με έξοδο στον πυκνωτή καθώς και η
συμπεριφορά υψηλοπερατού παθητικού φίλτρου (ηθμός) RC με έξοδο στον αντιστάτη
((Ντόζης και Πολάτογλου, 2015).

Πειράματα οπτικής
Τα πειράματα οπτικής αναφέρονται στη σύνθεση χρωμάτων και στο πως γίνεται χρωματικά
αντιληπτή μια εικόνα ανάλογα με το χρώμα που αυτή φωτίζεται. Πιο συγκεκριμένα με τη
βοήθεια ενός τριχρωματικού LED (RGB), το οποίο ελέγχεται από ένα Arduino, ο χρήστης
φωτίζει με χρώματα της επιλογής του μια αλληλουχία χρωματικών γραμμών και
καταγράφει τις παρατηρήσεις του. Οι χρωματικές γραμμές εμφανίζονται με διαφορετικό
χρώμα κάθε φορά μέχρις του σημείου όπου καθίστανται μη ορατές (λόγω κατάλληλου
φωτισμού). Η απορρόφηση του φωτός αναδεικνύεται στο πείραμα αυτό που λαμβάνει χώρα
από απόσταση. Στο σχήμα 5 παρατηρούμε την ιστοσελίδα διαχείρισης του πειράματος
καθώς επίσης και την εικόνα όπως αυτή αποδίδεται από την κάμερα σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης η πειραματική αυτή διάταξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να γίνει αντιληπτή
η διαφορετική εμφάνιση ενός τοπίου κατά τη διάρκεια της ημέρας (πρωί – μεσημέρι – δύση
του ήλιου) λαμβάνοντας υπόψη μας πως νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα όλα τα
αντικείμενα φωτίζονται με μια πιο ερυθρή απόχρωση φωτός σε σχέση με αυτό που
φωτίζονται κατά την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας.
Ένα άλλο πείραμα απόσταση που έχει υλοποιηθεί είναι η διάθλαση και η ανάκλαση
φωτός που διέρχεται από την διεπιφάνεια υγρού - αέρα. Η γωνία πρόσπτωσης μπορεί να
ορισθεί και να μετρηθούν η γωνίες διάθλασης και ανάκλασης. Οι πορείες των ακτίνων
καταγράφονται από κάμερα σε πραγματικό χρόνο. Να σημειώσουμε ότι και σε αυτό το
πείραμα μπορούμε εύκολα να αντικαταστήσουμε το υγρό με ένα άλλο διερευνώντας
περισσότερα του ενός σεναρίου (Γιαννέλος και Πολάτογλου, 2015).

Σχήμα 5. Ο φωτισμός με κόκκινο χρώμα από το RGB LED “αλλοιώνει” χρωματικά την
εικόνα που παρατηρεί ο χρήστης
Κλείνοντας την αναφορά μας στα εξ αποστάσεως πειράματα που είναι σήμερα διαθέσιμα
από την ομάδα e-science του ΑΠΘ θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στη μελέτη του
Zero Energy House με χρήση θερμομέτρων τα οποία καταγράφουν θερμοκρασίες οι οποίες
είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο (Artemi et al., 2013). Η παραπάνω εργασία
υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος project και ομίλων σε πειραματικά σχολεία
δηλαδή κατά τη διαδικασία της μη-τυπικής εκπαίδευσης.
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Συμπεράσματα
Τα πειράματα από απόσταση δεν εισήχθησαν με σκοπό να αντικαταστήσουν τα hands – on
πειράματα, αλλά να συμπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται κατά τη χρήση των
τελευταίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διείσδυση της τεχνολογίας (κινητά – tablet)
και η άνεση με την οποία οι σημερινοί μαθητές/τριες – φοιτητές/τριες την χρησιμοποιούν,
προσδίδει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εισάγουν εκπαιδευτικές προτάσεις – μορφές
που βασίζονται σε αυτή και είναι άμεσα προσβάσιμη από τους εκπαιδευόμενους.
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Περίληψη
Οι πρόσφατες έρευνες στον εκπαιδευτικό χώρο προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία
της Πληροφορικής, και ειδικά του προγραμματισμού. Η γενικότερη τάση σχετίζεται με την προσπάθεια
να απαλλαγούν οι μαθητές από την εκμάθηση των στοιχείων μιας αφηρημένης γλώσσας
προγραμματισμού, να αντλήσουν παραδείγματα από τον “πραγματικό” κόσμο των μαθητών, να
λάβουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τα νοήματα που δίνουν οι ίδιοι, και να διατηρήσουν διαθεματικό
χαρακτήρα. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη του
παραπάνω σκοπού. Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση έχει σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσω του ρομπότ Thymio
και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Aseba. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να γνωρίσουν το
πακέτο ρομποτικής Thymio, να εξοικειωθούν με το προγραμματιστικό περιβάλλον Aseba, να
δημιουργήσουν τα πρώτα δικά τους απλά προγράμματα, και μέσα από την παρουσίαση
παραδειγμάτων να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πακέτο στην εκπαιδευτική τους
πρακτική.
Λέξεις-κλειδιά:
Ρομπότ
Thymio,
προγραμματισμός βάσει συμβάντων.

εκπαιδευτική

ρομποτική,

οπτικός

προγραμματισμός,

Εισαγωγή
Όλο και πιο συχνά, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών εστιάζουν στην απόκτηση
ικανοτήτων Πληροφορικής και στην κατανόηση και διαχείριση του ψηφιακού κόσμου. Για
την επίτευξη του παραπάνω σκοπού απαραίτητη συνιστώσα αποτελεί ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να προάγουν την παροχή κινήτρων, τη
συνεργασία και τη βιωματική μάθηση με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων
πληροφορικού γραμματισμού, καθώς και της ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης. Η
χρήση της ρομποτικής μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αυτού
του σκοπού, ενώ παρέχει παράλληλα ένα πλούσιο και ενισχυτικό περιβάλλον για επαφή με
έννοιες που προέρχονται από τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και
τα Μαθηματικά (Misirli & Komis, 2015).
Κεντρικές έννοιες της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελούν η «κατασκευή» και ο
«προγραμματισμός» των Ρομπότ. Οι έννοιες αυτές εντάσσονται στο παιδαγωγικό ρεύμα του
Εποικοδομισμού (Constructivism), το οποίο υποστηρίζει ότι η μάθηση συνίσταται στην
οργάνωση των εσωτερικών αναπαραστάσεων και εμπειριών του ατόμου (Piaget, 1974). Οι
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1054-1059, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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ιδέες «Μαθαίνω κατασκευάζοντας» και «Μαθαίνω για την κατασκευή» έδωσαν το έναυσμα
για τη θεμελίωση της προσέγγισης του «Κατασκευαστικού Εποικοδομισμού»
(Constructionism) του Papert (Papert, 2000), η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός
πλαισίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ικανού να προκαλέσει
ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν οι
μαθητές (Ackermann, 2001), καθώς ο μαθητής από παθητικός δέκτης πληροφοριών γίνεται
ένα ενεργό υποκείμενο, το οποίο διερευνά και επεξεργάζεται ό,τι αντιλαμβάνεται με τις
αισθήσεις του και δημιουργεί τη γνώση (Φράγκου, 2005).
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο προτείνουν
εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής, και ειδικά του
προγραμματισμού, βασιζόμενες στην προσπάθεια απαλλαγής των μαθητών από την στείρα
εκμάθηση μιας αφηρημένης γλώσσας προγραμματισμού, και στην εστίαση της οικοδόμησης
μιας κατάλληλης μεθοδολογίας με κέντρο την επίλυση προβλημάτων (Φεσάκης, 2006). Μέσα
από σχετικές έρευνες (Μισιρλή, 2015, Komis & Misirli, 2016) έχει φανεί πως η εκπαιδευτική
ρομποτική μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο εκμάθησης του
προγραμματισμού, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της οργάνωσης της σκέψης μέσω
πρόβλεψης για τη δράση αντικειμένων μέσα στο χώρο (Κόμης, 2004), αλλά και υψηλών
διανοητικών δεξιοτήτων, όπως η εφαρμογή, η σύνθεση, η αξιολόγηση, η ομαδοσυνεργατική
μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και η επιστημονική έρευνα
(Eteokleous-Grigoriou, 2008).
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν εργαστήριο αποσκοπεί στη γνωριμία των συμμετεχόντων με
το ρομπότ Thymio. Το Thymio και το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί
(Aseba Studio) ανήκουν στα περιβάλλοντα εκπαιδευτικής ρομποτικής που
χρησιμοποιούνται τελευταία σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Σκοπός
Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού ρομπότ Thymio και
του προγραμματιστικού του περιβάλλοντος Aseba, ως εργαλεία διδασκαλίας του
προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του
εργαστηρίου, αρχικά οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις προ-προγραμματισμένες
συμπεριφορές του εκπαιδευτικού ρομπότ και, στη συνέχεια, μέσω του οπτικού
προγραμματιστικού περιβάλλοντος Aseba θα υλοποιήσουν κλιμακούμενης δυσκολίας
δραστηριότητες τις οποίες και θα εφαρμόζουν άμεσα στο ρομπότ. Απώτερος στόχος του
εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας του ρομπότ στην ανάπτυξη
μεθοδολογικών ικανοτήτων των μαθητών, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας κατά
τη διδασκαλία της πληροφορικής και ειδικότερα του προγραμματισμού και της ρομποτικής.

Περιγραφή του ρομπότ Thymio και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
Aseba
Το Thymio είναι ένα εκπαιδευτικό ρομπότ, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό
αισθητήρων που δέχονται πληροφορίες από το περιβάλλον (αισθητήρες φωτός, ήχου,
εδάφους, αφής), καθώς και μία ποικιλία ενεργειών που μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε
μέσα από τις προ-προγραμματισμένες συμπεριφορές του ρομπότ είτε μέσα από το
περιβάλλον προγραμματισμού Aseba, όπως κίνηση μέσα στο χώρο, LED φωτισμός στο
σώμα του ρομπότ, παραγωγή ήχων, χρονομέτρηση, επιταχυνσιόμετρο για την αναγνώριση
της κλίσης του εδάφους και ισορροπία σε ανισόπεδες επιφάνειες, αποφυγή αντικειμένων,
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ακολουθία αντικειμένων, αναγνώριση ανοιχτόχρωμης-σκουρόχρωμης επιφάνειας κ.α. Μία
από τις σημαντικότερες δυνατότητες του ρομπότ αποτελεί η οπτικοποίηση των αισθητήρων
στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά και στο σώμα του ρομπότ, πράγμα που επιτρέπει την
άμεση ανατροφοδότηση των ενεργειών του χρήστη.
Το Aseba είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για μικρά κινούμενα ρομπότ.
Βασίζεται στον προγραμματισμό βάσει συμβάντων (event-driven programming), δηλαδή
εκτέλεση μιας ενέργειας, όπως αλλαγή κατάστασης, φωτισμός, παραγωγή μελωδίας, κίνηση,
η οποία έπεται ενός γεγονότος πχ. άγγιγμα, ήχος, χρόνος, κλίση εδάφους, ανίχνευση ή όχι
ενός αντικειμένου, και καθίσταται δυνατός με δύο τρόπους: μέσω εικονικού και κειμενικού
προγραμματισμού, όπου η εναλλαγή από τον έναν τρόπο στον άλλον γίνεται ομαλά με την
εμφάνιση του κειμενικού προγραμματισμού στα δεξιά της οθόνης, πράγμα που το καθιστά
ένα ιδανικό εργαλείο για την εισαγωγή στη διαδικασία του προγραμματισμού. Το VPL
(Visual Programming Language) είναι ένα στοιχείο του Aseba για οπιτκό προγραμματισμό,
ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη να προγραμματίσει χρησιμοποιώντας εικονίδια που
αναπαριστούν όλους τους τύπους δεδομένων και τις βασικές εντολές και δομές. Η
διαδικασία σύνταξης ενός προγράμματος είναι αρκετά απλή και βασίζεται στη σωστή
σύνδεση των κατάλληλων εικονιδίων. Λόγω της ευχρηστίας του είναι κατάλληλο για την
εκπαιδευτική ρομποτική και την έρευνα (Shin, J., Siegwart, R., & Magnenat, S., 2014).

Προστιθέμενη αξία
Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, τόσο του ίδιου του ρομπότ Thymio όσο και του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος Aseba, πρέπει να σημειωθεί ότι αλλάζουν τον τρόπο
που οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αντιμετωπίζουν τον προγραμματισμό. Αφήνουν πίσω
τους παραδοσιακούς υπολογισμούς και την παραδοσιακή επίλυση των προβλημάτων και
προσπαθούν να αποδώσουν στο ρομπότ μία συμπεριφορά που θα οδηγήσει σε επιθυμητά
αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα μέσω του Aseba Studio φτιάχνουν βήμα - βήμα τη
συμπεριφορά του ρομπότ ώστε να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο. Πιο αναλυτικά,
εισάγουμε το ρομπότ Thymio II και το προγραμματιστικό περιβάλλον Aseba στην
εκπαιδευτική διαδικασία διότι μας προσφέρουν τις εξής δυνατότητες:
1. εισαγωγή σε δύσκολες, προς κατανόηση, προγραμματιστικές έννοιες (πχ. ρομπότ,
συμπεριφορά, αισθητήρες, κίνηση, κατάσταση, πρόγραμμα, ακολουθία κι εκτέλεση
εντολών, απτικός και οπτικός προγραμματισμός ενός ρομπότ) με παιγνιώδη τρόπο
που κεντρίζει και διατηρεί το ενδιαφέρον των παιδιών,
2. εξοικονόμηση χρόνου κι ενέργειας,
3. επαφή με διαφορετικές μορφές των τεχνολογιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και για εκπαιδευτικούς και για ψυχαγωγικούς σκοπούς,
4. μέσω της επίλυσης ενός προβλήματος (διδακτική στρατηγική που ενδείκνυται για τη
ρομποτική και τον προγραμματισμό) τα παιδιά μαθαίνουν να επιλύουν ρεαλιστικά
προβλήματα,
5. ακρίβεια και αυστηρότητα στη σκέψη,
6. ανάπτυξη ικανοτήτων της αλγοριθμικής σκέψης (Κόμης, 2016),
7. ανάπτυξη πρότυπων λύσεων σε προβλήματα με θετικά αποτελέσματα, ακολουθώντας
μια σειρά οργανωμένων βημάτων,
8. δυνατότητα εξερεύνησης χώρου "από απόσταση", χωρίς παρέμβαση του σώματος,
9. απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ενός ρομπότ,
10. χρήση προγραμματιστικών περιβαλλόντων για τη δημιουργία προγραμμάτων από
τους ίδιους τους μαθητές,
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11. δημιουργία διαφορετικών συμπεριφορών από τις προ-προγραμματισμένες του
ρομπότ από τους μαθητές μέσω του υπολογιστή,
12. εκτέλεση των αυτοσχέδιων προγραμμάτων των μαθητών από μία άλλη μηχανή
(ρομπότ) πλην του υπολογιστή,
13. δυνατότητα οπτικοποίησης των νεοδημιουργηθέντων προγραμμάτων στο
προγραμματιστικό περιβάλλον πριν την εκτέλεσή τους.

Κοινό
Το παρόν εργαστήριο είναι ανοικτό σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, στελέχη της εκπαίδευσης
που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και φοιτητές προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης
υπολογιστή. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους ανάπτυξης της υπολογιστικής
σκέψης. Ωστόσο, συνιστάται η παρακολούθησή του από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων σχετικών με την
εκπαίδευση
της
πληροφορικής,
καθώς
και
από
εκπαιδευτικούς
και
προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οργάνωση
Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν 5 εκπαιδευτικά ρομπότ Thymio II
συνδεδεμένα σε 5 υπολογιστές, όπου θα έχει ήδη εγκατασταθεί το λογισμικό
προγραμματισμού Aseba. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν σε ομάδες
των τεσσάρων ατόμων. Η αναμενόμενη διάρκεια του εργαστηρίου υπολογίζεται στις 3 ώρες.
Αρχικά θα γίνει σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού ρομπότ Thymio II στους
συμμετέχοντες και επίδειξη των προ-προγραμματισμένων συμπεριφορών του (Σχήμα 1)
ώστε να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες των πλήκτρων, τους αισθητήρες και τα υπόλοιπα
μέρη του ρομπότ. Οι προ-προγραμματισμένες αυτές συμπεριφορές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο σε επίπεδο προσχολικής όσο και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
σε συνδυασμό με την κίνηση κάνουν και χρήση χρωματιστών LED λυχνιών και
αναπαραγωγή ήχων που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών.
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Σχήμα 1. Προ-προγραμματισμένες συμπεριφορές του Thymio II
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού
Aseba και τη γλώσσα προγραμματισμού VPL (Visual Programming Language) που
εμπεριέχει (Σχήμα 2). Ο οπτικός προγραμματισμός στο περιβάλλον αυτό βασίζεται σε
εντολές που αποτελούνται από ζεύγη εικονιδίων Συμβάν-Ενέργεια (Event-Action). Τα
εικονίδια για το Συμβάν είναι χρώματος πορτοκαλί, ενώ τα εικονίδια για την Ενέργεια
είναι χρώματος μπλε. Οπότε, μέσω δραστηριοτήτων κλιμακούμενης δυσκολίας θα
εξοικειωθούν με τον οπτικό προγραμματισμό του ρομπότ και θα προταθεί ένα πλαίσιο
εκμάθησης προγραμματισμού από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
χωρίς στείρα απομνημόνευση αυστηρών εντολών και συντακτικού που χαρακτηρίζουν
άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Να σημειωθεί ότι θα παρουσιαστούν και δραστηριότητες
που έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της σχολικής τάξης στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ενδεικτικά παραδείγματα προκειμένου οι
συμμετέχοντες να καταλάβουν με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Thymio εντός
σχολικής τάξης, όπως αλλαγή χρωματισμού, αποφυγή εμποδίων, αναπαραγωγή ήχων,
ανίχνευση γραμμής και σχεδίαση σχημάτων.

Σχήμα 2. Οπτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Aseba VPL
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Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού

Περίληψη
Στις μέρες μας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ρομποτικών συστημάτων στη διδακτική πράξη. Το
επιμορφωτικό εργαστήριο «Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison - Ελέγχω,
προγραμματίζω, κατασκευάζω ρομπότ» αφορά στη γνωριμία και εξοικείωση των επιμορφούμενων με
την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison. Παρουσιάζονται τα ρομπότ Edison, τα
χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και οι δυνατότητές τους, καθώς και διδακτικές παρεμβάσεις
αξιοποίησής τους, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες σε μαθητές Β΄ τάξης Γυμνασίου.
Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
κυρίως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούν ήδη ή θα επιθυμούσαν μελλοντικά να
αξιοποιήσουν το σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison στη σχολική τάξη.
Λέξεις κλειδιά: Ρομποτική, Edison, σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής

Εισαγωγή
Η διείσδυση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της προσέγγισης STEM (Science –
Technology - Engineering – Mathematics) στη διδακτική πράξη κερδίζει συνεχώς έδαφος
στην ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η ρομποτική αναδεικνύεται ως
ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας,
παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής κατασκευαστικών εποικοδομιστικών διδακτικών
πρακτικών και την ενεργή οικοδόμηση νοήματος από τους μαθητές. Η εμπλοκή μαθητών
και εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες ρομποτικής συμβάλει στην ανάπτυξη χρήσιμων
δεξιοτήτων, απαραίτητων στον 21ο αιώνα της αυξημένης ζήτησης εφαρμογών υψηλής
τεχνολογίας, καθώς προτάσσονται έννοιες και αξίες όπως ομαδοσυνεργατικότητα,
δημιουργικότητα, ευγενής συναγωνισμός, υπολογιστική σκέψη, επίλυση προβλημάτων,
καινοτομία, πρόοδος. Στις μέρες μας αναγνωρίζεται ευρέως η ανάγκη επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ρομποτικών συστημάτων και
ενσωμάτωσής τους στη σχολική τάξη.

Το σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison
Το Edison (https://meetedison.com/) είναι ένα lego-like ρομπότ σε μορφή αυτοκινήτουπαιχνιδιού. Έχει σχεδιαστεί, όχι μόνο ως ένα αυτόνομο ρομπότ, αλλά και ως ένα αρθρωτό
σύστημα ρομποτικής που είναι εύκολα επεκτάσιμο χρησιμοποιώντας LEGO® δομικά
στοιχεία - τουβλάκια. Αποτελεί μια οικονομική και ευέλικτη εκπαιδευτική λύση για την
εισαγωγή και την ευρεία διάδοση της ρομποτικής στα σχολεία και κατάλληλο εργαλείο για

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1060-1066, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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δραστηριότητες STEM. Είναι προϊόν της αυστραλιανής Εταιρείας Microbric, η οποία
ασχολείται με την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων. Ο Brenton O'Brien, δημιουργός του
Edison και ιδρυτής της εταιρείας Microbric, υποστηρίζει ότι ανέπτυξε το Edison ως ένα
προσιτό εργαλείο διδασκαλίας ρομποτικής για τα σχολεία. Η ανάπτυξη του Edison ξεκίνησε
το 2014 ως καμπάνια Kickstarter. Το Σεπτέμβριο 2016 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση Edison
V2.0 Robot.
Το ρομπότ Edison διαθέτει αισθητήρες, εξόδους και κινητήρες. Λειτουργεί με μπαταρίες
(4 μπαταρίες τύπου ‘AAA’) και οι αισθητήρες του επιτρέπουν να δει και να ακούσει. Μπορεί
να ανιχνεύσει εμπόδια, να κινηθεί κατά μήκος μιας διαδρομής, να ανταποκριθεί στις
αλλαγές στα επίπεδα του φωτός και του ήχου, να δεχθεί εντολές όπως παλαμάκια. Το Edison
είναι για μαθητές κάθε ηλικίας αλλά και για χομπίστες, προχωρημένους και αρχάριους.
Χαρακτηριστικά στοιχεία - Δυνατότητες
Το Edison χαρακτηρίζεται από ποικιλία δυνατοτήτων, όπως, μπορεί να:
 πλοηγηθεί ανιχνεύοντας εμπόδια στον χώρο
 τηλεκατευθυνθεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή του DVD
player
 ακολουθήσει μια γραμμή ή να μείνει εντός κλειστού πλαισίου - κλειστής καμπύλης
γραμμής
 ακολουθήσει ένα φως-φακό
 επικοινωνήσει με ένα άλλο Edison χρησιμοποιώντας υπέρυθρο φως (Swarm
Τεχνολογίας)
 παίξει ήχους και μουσικές μελωδίες
 αντιδράσει σε παλαμάκια και άλλους δυνατούς ήχους
 κινηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση μέσω του συστήματος διαφορικής οδήγησης.
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το ρομπότ Edison (εμπρόσθια και οπίσθια όψη) καθώς και
χαρακτηριστικά στοιχεία του με επεξήγηση.

Σχήμα 1. Το ρομπότ Edison και χαρακτηριστικά στοιχεία του
Το Edison διαθέτει:
 υπέρυθρους ανιχνευτές εμποδίων (αριστερό και δεξιό)
 αισθητήρα παρακολούθησης γραμμής
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αισθητήρες φωτός (αριστερό και δεξιό)
δέκτη υπερύθρων
υπέρυθρο πομπό
πιεζοηλεκτρική σειρήνα
αισθητήρα ήχου
δύο κινητήρες μεταβλητών ταχυτήτων
αριστερά και δεξιά κόκκινα φώτα LED
τρία κουμπιά ελέγχου (Play, Stop, Εγγραφής).
Το Edison διαθέτει τo δικό του ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο είναι ορατό μέσα από το
διαφανές κάλυμμά του. Υπάρχουν αντιστάσεις, πυκνωτές, τρανζίστορ, κινητήρες και άλλα
στοιχεία, μα το πιο σημαντικό ηλεκτρονικό κομμάτι του Edison είναι ο μικροελεγκτής του
(βλ. Σχήμα 2). Ο μικροελεγκτής είναι «το μυαλό», το κέντρο της «σκέψης» του Edison. Ο
μικροελεγκτής του Edison μοιάζει πολύ με το τσιπ του επεξεργαστή ενός Η/Υ, μόνο που
είναι πολύ μικρότερος. Και ακριβώς όπως ένα τσιπ επεξεργαστή σε έναν υπολογιστή, ο
μικροελεγκτής του Edison «τρέχει» προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά του επιτρέπουν
να «σκέφτεται» και να λαμβάνει αποφάσεις για τη λειτουργία του.

Σχήμα 2. Ο μικροελεγκτής του Edison
Ο προγραμματισμός του ρομπότ Edison γίνεται με δύο τρόπους:
α) Προγραμματισμός με ανάγνωση γραμμωτού κώδικα (barcode).
β) Προγραμματισμός με ανάπτυξη κώδικα χρησιμοποιώντας το λογισμικό EdWare.
To Edison διαθέτει μερικές προ-προγραμματισμένες λειτουργίες ως προγράμματα
φορτωμένα στη μνήμη του, που ενεργοποιούνται καθώς το ρομπότ περνάει πάνω από
ειδικούς γραμμωτούς κώδικες (barcodes). Στο Σχήμα 3 εμφανίζεται ένα παράδειγμα
γραμμωτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει στο ρομπότ να κινείται πάνω σε μία γραμμή. Ο
αισθητήρας για την κίνηση πάνω σε μία γραμμή αποτελείται από δύο μέρη: ένα κόκκινο
LED και έναν αισθητήρα φωτός. Το κόκκινο LED φωτίζει την πίστα και εφόσον αυτή είναι
άσπρη, το φως ανακλάται και ο αισθητήρας ανιχνεύει μεγάλη ένταση φωτός. Αντίθετα, αν η
πίστα είναι μαύρη, το φως δεν ανακλάται και ο αισθητήρας ανιχνεύει μικρή ένταση.

Σχήμα 3. Ο γραμμωτός κώδικας (barcode) που ενεργοποιεί το πρόγραμμα πορείας με
παρακολούθηση γραμμής του Edison
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Το Edison έχει τη δυνατότητα τηλεκατεύθυνσης, η οποία ενεργοποιείται όταν περάσει
πάνω από αντίστοιχους γραμμωτούς κώδικες και να ακολουθήσει τις εντολές
καθοδηγούμενο από ένα συνηθισμένο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης (TV/DVD). Οι χρήστες
μπορούν επίσης να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα στο περιβάλλον Edware, μια
drag-and-drop (σύρε κι άσε) γραφική γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα, που
χρησιμοποιεί εικονίδια για να καταστήσει την προγραμματιστική διαδικασία διαισθητικά
εύκολη. Το EdWare ( www.meetedison.com/downloads) είναι ένα δωρεάν λογισμικό
ανοιχτού κώδικα, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές Mac, Linux και Windows. Το EdWare
είναι απλό στην εγκατάσταση, αλλά απαιτείται ένα ρομπότ Edison για την εκτέλεση του
προγράμματος. Τα προγράμματα φορτώνονται στο Edison μέσω καλωδίου EdComm το
οποίο συνδέεται στην υποδοχή των ακουστικών ενός υπολογιστή (PC ή tablet).
Το EdComm χρησιμοποιεί ηχητικά κωδικοποιημένα δεδομένα για να μεταφέρει το
πρόγραμμα στο Edison μέσω της υποδοχής για ακουστικά του υπολογιστή, οπότε και δεν
απαιτείται η εγκατάσταση κανενός επιπλέον οδηγού συσκευής (driver). Πέραν του
λογισμικού Edware, κυκλοφορεί και το περιβάλλον προγραμματισμού EdPy, μια δωρεάν
διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Στο Σχήμα 4
εμφανίζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα προγράμματος στο περιβάλλον Edware.

Σχήμα 4. Παράδειγμα προγράμματος στο περιβάλλον Edware
Το Edison έχει σχεδιαστεί ως επεκτάσιμο - παραμετροποιήσιμο σύστημα ρομποτικής που
μπορεί εύκολα να επεκταθεί συνδέοντας δύο ή περισσότερα Edison μεταξύ τους και δομικά
στοιχεία - τουβλάκια LEGO®. Ενδεικτικά παραδείγματα ρομποτικών κατασκευών: α)
εκσκαφέας Edison - Lego και β)εκτυπωτής Edison – Lego, συνδυάζοντας δύο Edison ρομπότ
και δομικά στοιχεία LEGO® παρουσιάζονται στο Σχήμα 5. Συγκεκριμένα, ως παράδειγμα
προτείνεται η δραστηριότητα κατασκευής εκσκαφέα Edison – Lego συνδυάζοντας δύο
Edison ρομπότ και το αντίστοιχο πακέτο-κιτ LEGO®. Το ένα Edison βρίσκεται στη βάση και
εκτελεί τις κινήσεις του οχήματος (εμπρός-πίσω-δεξιά-αριστερά) ενώ το δεύτερο Edison
ελέγχει (ανεβάζει-κατεβάζει) τον κάδο με τα εκσκαπτικά δόντια.
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Σχήμα 5. Παραδείγματα ρομποτικών κατασκευών συνδυάζοντας δύο Edison ρομπότ και
δομικά στοιχεία LEGO®: α) εκσκαφέας Edison - Lego και β)εκτυπωτής Edison - Lego

Δραστηριότητες αξιοποίησης του Edison
Η αξιοποίηση του Edison στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία αφορά σε παρεμβάσεις
κυρίως σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παραδείγματα δραστηριοτήτων
αναφέρονται
στη
σελίδα
του
1ου
Γυμνασίου
Παπάγου
(http://www.1gympapagou.gr/ekpaideftika-programmata/rompotiki/ - προσπελάστηκε
στις 12 Σεπτεμβρίου 2016).
Το Edison αξιοποιήθηκε ως κύριο ρομποτικό σύστημα στα μαθήματα «Εισαγωγή στην
Εκπαιδευτική Ρομποτική» στο πλαίσιο ομίλου στη «Ζώνη πολιτισμού - Βιωματικές δράσεις»
στη Β΄ τάξη Γυμνασίου το σχολικό έτος 2016-2017. Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες
του Edison. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται ενδεικτικές εικόνες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
με τα ρομπότ Edison: α. Ακολουθώντας τη γραμμή, β) Πάλη σούμο, γ) Η πίστα Edmat.
Μετά από μια εισαγωγική παρουσίαση και συζήτηση για έννοιες - κλειδιά αναφορικά με
τη ρομποτική οι μαθητές κλήθηκαν να πειραματιστούν με το ρομπότ Edison. Αρχικά οι
μαθητές πειραματίστηκαν και αναγνώρισαν τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία και
λειτουργίες του Edison. Προχώρησαν στον έλεγχο της κίνησης του ρομπότ με ανάγνωση
γραμμωτού κώδικα αξιοποιώντας και την χαρακτηριστική συνοδευτική πίστα Edmat. Η
πίστα EdMat έχει μέγεθος Α1 (59cm x 84cm) και μπορεί να εκτυπωθεί σε φωτοτυπείο.
Με άξονα τις προτεινόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τα εγχειρίδια
https://meetedison.com/robot-activities/ , https://meetedison.com/robotics-lesson-plans/
από τον επίσημο ιστότοπο, ακολουθήθηκε η παρακάτω εξελικτική πορεία δραστηριοτήτων:
Δραστηριότητα 1 - Οδήγηση με παλαμάκια, Δραστηριότητα 2 - Αποφυγή εμποδίων,
Δραστηριότητα 3 - Κυνήγι του φακού, Δραστηριότητα 4 - Ακολουθώντας τη γραμμή,
Δραστηριότητα 5 - Περιορισμός εντός ορίων, Δραστηριότητα 6 - Πάλη σούμο,
Δραστηριότητα 7 – Τηλεκατευθυνόμενη κίνηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απήχηση είχε η δραστηριότητα δημιουργίας πίστας από τους
ίδιους τους μαθητές χρησιμοποιώντας μαύρη μονωτική ταινία σε άσπρο χαρτόνι. Κατά τη
δραστηριότητα «Πάλη σούμο» δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα κατασκευής-επέκτασηςεμπλουτισμού ρομπότ με δομικά στοιχεία-τουβλάκια Lego και ανταγωνίζονταν με
ενθουσιασμό στην κατασκευή στιβαρών συνθέσεων προς επικράτηση των «αντιπάλων». Στη
συνέχεια οι μαθητές δουλεύοντας σε ζεύγη, πέρασαν στον προγραμματισμό με ανάπτυξη
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κώδικα χρησιμοποιώντας το λογισμικό EdWare. Ακολούθησε η δραστηριότητα κατασκευής
εκσκαφέα Edison – Lego συνδυάζοντας δύο ρομπότ Edison και το αντίστοιχο πακέτο-κιτ
LEGO®, εργαζόμενοι σε τετραμελείς ομάδες.

α

β

γ

Σχήμα 6. Ενδεικτικές εικόνες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων με ρομπότ Edison: α.
Ακολουθώντας τη γραμμή, β) Πάλη σούμο, γ) Η πίστα Edmat

Σκοπός εργαστηρίου
Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αξιοποιούν ή
επιθυμούν να αξιοποιήσουν το ρομποτικό σύστημα Edison με σκοπό την ανάπτυξη
ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών) ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων
ρομποτικής στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία.

Δομή και διάρκεια
Πριν το εργαστήριο
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί προτείνεται να πλοηγηθούν στον επίσημο ιστότοπο
Edison
https://meetedison.com/
και
στη
διαδικτυακή
ομάδα
EdisonTeam
http://logogreekworld.ning.com/group/edisonteam/
στο
ελληνικό
διαδικτυακό
εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και
μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com/), προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη
εικόνα για το ρομποτικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου - Συνολική Διάρκεια: 1,5 ώρες
Φάση 1. Καλωσόρισμα, αλληλογνωριμία, εισαγωγή και ενημέρωση των συμμετεχόντων για
το σκοπό και τη διαδικασία του εργαστηρίου - διάρκειας 10′.
Φάση 2. Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του Edison, διάρκειας 10΄.
Φάση 3. Πειραματισμός - εξοικείωση με τις λειτουργίες του Edison, διάρκειας 35΄.
Φάση 4. Παρουσίαση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του Edison στην τάξη, διάρκειας 15΄.
Φάση 5. Συζήτηση - Αναστοχασμός - Παρουσίαση ιδεών και προτάσεων των
επιμορφούμενων - Αξιολόγηση σεμιναρίου - Σύνοψη, διάρκειας 15΄.

Μετά το εργαστήριο
Η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί μέσω της
συμμετοχής και συνεργασίας στη διαδικτυακή κοινότητα.
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Ποιούς αφορά - Αναμενόμενα οφέλη
Το εργαστήριο αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όλων των ειδικοτήτων καθώς και νέους ερευνητές στο πεδίο των ΤΠΕ. Οι επιμορφούμενοι θα
έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το ρομποτικό σύστημα Edison, να αναπτύξουν
ικανότητες ένταξης δραστηριοτήτων ρομποτικής στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία και
να συζητήσουν για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις.
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Edison (2014). Επίσημος δικτυακός τόπος Edison. Ανακτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 από
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Miller, Michele (2014). Your EdVenture into Robotics- 10 Lesson Plans by RoboticsWPS. Ανακτήθηκε
στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 από https://meetedison.com/robotics-lesson-plans/. EdBook1 Your
EdVenture into Robotics – You’re a controller Ανακτήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 από
https://meetedison.com/content/EdBooks/EdBook1-Your-EdVenture-into-Robotics-You-re-aController.pdf. EdBook2 Your EdVenture into Robotics – You’re a Programmer Ανακτήθηκε στις 12
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Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Μαθητές και δάσκαλοι ως
δημιουργοί απτικών εκπαιδευτικών εφαρμογών
Παλαιγεωργίου Γεώργιος
gpalegeo@uowm.gr
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη
Πολλοί παιδαγωγοί και ερευνητές έχουν κάνει λόγο για τη χρήση απτών αντικειμένων στη διαδικασία
της μάθησης. Οι εκπαιδευτικές απτικές διεπαφές αποτελούν ένα πρόσφατο πεδίο έρευνας στον τομέα
της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και εμφανίζονται ως η τεχνολογική προέκταση των
χειραπτικών αντικειμένων. Ενώ στις αρχές της δεκατίες του 2000, η σχεδίαση και ανάπτυξη απτικών
διεπαφών συμπεριελάμβανε ακριβό, σύνθετο και απαιτητικό λογισμικό και υλικό, σήμερα η ανάπτυξή
τους είναι φθηνή και προσβάσιμη ακόμη και από μαθητές δημοτικού. Η παρούσα εργαστηριακή
συνεδρία αποσκοπεί στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με αυτό το νέο πεδίο, αξιοποιώντας την πλακέτα
Makey Makey και το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Το Makey Makey καθιστά εξαιρετικά
εύκολο ένα πρόγραμμα ενός υπολογιστή να αντιδρά στο άγγιγμα αγώγιμων φυσικών αντικειμένων
(π.χ. νερό, φρούτα, μεταλλικά αντικειμένα κτλ) και η απλότητα αυτή προκαλεί διάθεση για παιχνίδι και
αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για εισαγωγή των μαθητών και δασκάλων στην κατασκευή απτών
διεπαφών. Οι συμμετέχοντες μετά το τέλος της συνεδρίας θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν,
κατασκευάσουν και προγραμματίσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές απτικές διεπαφές.
Λέξεις κλειδιά: Απτικές διεπαφές, περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας, Makey Makey, Scratch,
ενσώματη μάθηση

Εισαγωγή
Πολλοί παιδαγωγοί και ερευνητές έχουν κάνει λόγο για τη χρήση απτών αντικειμένων στη
διαδικασία της μάθησης. Ο Pestalozzi ήταν από τους πρώτους που ανέφερε ότι οι μαθητές
πρέπει να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις και την κίνησή τους ενώ ο Froebel βασιζόμενος στις
ιδέες του Pestalozzi έκανε λόγο για τα «δώρα» (gifts) τα οποία ήταν διάφορα αντικείμενα
(μπάλες, ξυλάκια, τουβλάκια) που προορίζονταν για μαθητές προσχολικής ηλικίας με σκοπό
τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα κοινά στοιχεία που υπήρχαν ανάμεσα στα φυσικά
αντικείμενα και τις παραστάσεις στη φύση (Resnick et al, 1998). Η Montessori ενστερνίστηκε
τις ιδέες του Froebel και τις πήγε ένα βήμα παρακάτω σχεδιάζοντας χειραπτικά υλικά
(manipulatives) που ανταποκρίνονταν σε πιο αφηρημένες κατασκευές και προορίζονταν όχι
μόνο για την προσχολική εκπαίδευση αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες. Η εκπαιδευτική
συνεισφορά αυτών των φυσικών αντικειμένων έγκειται κυρίως στην προσέγγιση
αφηρημένων εννοιών που σε αυτές τις ηλικίες είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως είναι τα
μαθηματικά (Resnick et al, 1998). Τα φυσικά αντικείμενα εμπλέκουν τις αισθήσεις του
μαθητή, κυρίως την αφή, την όραση και την ακοή, αυξάνουν την προσβασιμότητα και
μεταξύ άλλων προωθούν τη συνεργατική μάθηση, δεδομένου ότι πολλοί μαθητές
συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ή να χρησιμοποιήσουν μια κατασκευή (Zuckerman,
Arida, & Resnick, 2005). O S. Papert (Harel & Papert, 1991) στη θεωρία του δίνει έμφαση
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στην παροχή τεχνολογιών στα παιδιά με τις οποίες μετατρέπονται σε δημιουργούς, παρά
στην συμμετοχή τους σε προκατασκευασμένες εμπειρίες και την απλή απορρόφηση
γεγονότων παρεχόμενων από έναν υπολογιστή.
Οι εκπαιδευτικές απτικές διεπαφές (educational tangible interfaces) αποτελούν ένα
πρόσφατο πεδίο έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και
έρχονται ως προέκταση των χειραπτικών αντικειμένων. Οι απτικές διεπαφές έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν μια φυσική και άμεση μορφή αλληλεπίδρασης, προσιτή στους
μαθητευόμενους, να προωθήσουν την ενεργητική συμμετοχή τους, παρέχοντας παράλληλα
συμπαγείς απεικονίσεις αφηρημένων εννοιών, καθώς και τη δυνατότητα ομαδικής
συνεργασίας (Antle & Wise, 2013). Ενώ στις αρχές της δεκατίες του 2000, η σχεδίαση και
ανάπτυξη απτικών διεπαφών συμπεριελάμβανε ακριβό, σύνθετο και απαιτητικό λογισμικό
και υλικό, σήμερα η ανάπτυξή τους είναι φθηνή και προσβάσιμη ακόμη και από μαθητές
δημοτικού. Σε αυτή τη συνεδρία θα διαπραγματευτούμε τις δυνότητες της πλακέτας Makey
Makey ως εργαλείου κατασκευής εκπαιδευτικών απτικών διεπαφών και περιβαλλόντων
μεικτής πραγματικότητας. Το Makey Makey επιτρέπει πολύ γρήγορα να μετατρέψουμε
οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό (από το σώμα μας μέχρι υγρά) σε συσκευή εισόδου μιας
υπολογιστικής μονάδας και συνεπώς επιτρέπει την εύκολη δημιουργία φυσικών διεπαφών.

Θεωρητικό και τεχνολογικό πλαίσιο
Ενσώματη αλληλεπίδραση
Το θεωρητικό πλαίσιο αξιοποίησης των εκπαιδευτικών απτικών διεπαφών είναι οι θεωρίες
της ενσώματης μάθησης. Πιο αναλυτικά, η έννοια της ενσώματης νόησης έχει σχέση με το
βίωμα, την εμπειρία, την αντίληψη, την αίσθηση, την κίνηση, τη σωματική και νοητική
δράση. Το ρεύμα της ενσώματης προσέγγισης υποστηρίζει ότι το σώμα είναι ένα μέσο
ανάπτυξης της γνώσης του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση δομείται βάσει της
αλληλεπίδρασής του ατόμου με τον έξω κόσμο χρησιμοποιώντας το μυαλό αλλά και το
σώμα. Από αυτή τη σκοπιά, η νόηση, η δράση καθώς και η αναπαράσταση δεν νοούνται
πλέον ξεχωριστά αλλά συνδέονται μεταξύ τους (Gallese & Lakoff, 2005· Garbarini &
Adenzato, 2004). Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των ερεθισμάτων που
λαμβάνει το σώμα τα οποία μετατρέπονται σε προσωπικό βίωμα μέσω κινητικών
δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τους Smith & Gasser (2005) η ανάπτυξη της ενσώματης
νόησης ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και μάλιστα τονίζουν ότι «η νοημοσύνη δεν είναι
απλά ενσώματη, γίνεται ενσώματη» κυρίως λόγω της μορφής του περιβάλλοντος.
Οι απτικές διεπαφές απαιτούν και ευνοούν τις ενσώματες αλληλεπιδράσεις. Στο σχολικό
χώρο ενσώματη αλληλεπίδραση σημαίνει ουσιαστικά ότι ο μαθητής παύει να είναι
καθισμένος στο θρανίο του ή μπροστά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά χρησιμοποιεί
όλο το σώμα του προκειμένου να συμμετέχει στο μάθημα και να αλληλεπιδράσει με φυσικά
αντικείμενα χωρίς όμως να ακούει τη «διάλεξη» του δάσκαλου ή να διαβάζει το σχολικό
βιβλίο. Επιπλέον όμως, η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να συμβαίνει στα πλαίσια ενός
χώρου επαυξημένου με τη χρήση προβολικού, οπότε σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για ένα
περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας. Οι εφαρμογές Μεικτής Πραγματικότητας
ενισχύουν την ενσώματη γνώση καθώς συνδυάζουν τη φυσική δραστηριότητα του σώματος
με τις δυναμικές εξωτερικές αναπαραστάσεις των ψηφιακών μέσων, είτε αυτά είναι μεγάλες
οθόνες, είτε προβολές πάνω στο φυσικό κόσμο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα
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εκπαιδευτικών απτικών εφαρμογών και εφαρμογών μεικτής πραγματικότητας με εφαρμογή
στη φυσική, στα μαθηματικά αλλά ακόμη και στη γυμναστική.

Makey Makey & Scratch
Τo Makey Makey αναπτύχθηκε από δύο ερευνητές του MIT, τους Jay Silver και Eric
Rosenbaum, και είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα που μας επιτρέπει να μετατρέπουμε φυσικά
αντικείμενα καθημερινής χρήσης σε συσκευές εισόδου του υπολογιστή μας. Όπως φαίνεται
κι απ’ το όνομά του (Makey – Makey από το «Make a key»), η συγκεκριμένη συσκευή στην
πραγματικότητα «αντιστοιχεί» το άγγιγμα αγώγιμων φυσικών αντικειμένων με το πάτημα
πλήκτρων του υπολογιστή. Παραδείγματα φυσικών αντικειμένων που μπορούν να
αντιστοιχιστούν με πλήκτρα του πληκτρολογίου είναι τα εξής:
 Φρούτα, λαχανικά
 Νερό, χυμοί, αναψυκτικά, υγρά
 Ανθρώπινο σώμα
 Μολύβι, αγώγιμοι στυλό
 Αλουμινόχαρτο, καλώδιο, ελατήρια, μεταλλικές κατασκευές
Το Makey Makey καθιστά εξαιρετικά εύκολο ένα πρόγραμμα ενός υπολογιστή να
αντιδρά στο άγγιγμα όλων των προηγούμενων αντικειμένων. Αυτή η απλότητα προκαλεί
διάθεση για παιχνίδι και προσφέρει μία σημαντική ευκαιρία για εισαγωγή των μαθητών
στην κατασκευή συστημάτων με τη χρήση απτικών διεπαφών (Collective & Shaw 2012;
Martinez & Stager, 2013).
Σύμφωνα με τους Collective & Shaw (2012), οι βασικοί στόχοι της κατασκευής του Makey
Makey ήταν:
 Γρήγορη πρόσβαση για αρχάριους.
 Λειτουργικότητα με κάθε λογισμικό.
 Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα βασισμένα σε φυσικά αντικείμενα
 Δεν προαπαιτείται προγραμματισμός για τη σύνδεση με τον υπολογιστή.
 Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες συνδεσμολογίες για τη δημιουργία του κυκλώματος.
Ο χρόνος στον οποίο οι μαθητές καταφέρνουν να κατανοήσουν τη βασική
λειτουργικότητα του Makey Makey, τον τρόπο σύνδεσής του με φυσικά αντικείμενα αλλά
και να φέρουν σε πέρας ένα πρότζεκτ είναι πολύ λιγότερος από ότι με άλλες παραπλήσιες
πλακέτες όπως π.χ. το Arduino (Martinez & Stager, 2013). Επιπλέον η ευκολία που
συνδέεται το Makey Makey με διαφορετικού τύπου συσκευές (π.χ. φορητοί, κινητά),
διαφορετικού τύπου λειτουργικά συστήματα και η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων
προγραμματιστικών γνώσεων για το χειρισμό του, καθιστούν την επιλογή αυτή ιδιαίτερα
ελκυστική για πληθώρα έργων.
Στη επιμορφωτική συνεδρία, το άγγιγμα των αγώγιμων υλικών θα το χειριστούμε μέσω
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει με
εύκολο τρόπο εντολές του τύπου «όταν πατηθεί το πλήκτρο Χ, εκτέλεσε το σενάριο». Έτσι
για παράδειγμα, ένα παιδί ακουμπώντας ένα μήλο, που είναι συνδεδεμένο με το makey
makey, μπορεί να ακούσει μια νότα καθώς το πρόγραμμά μας στο Scratch μπορεί να
περιλαμβάνει το σενάριο «Όταν πατηθεί το πλήκτρο Χ, τότε παίξε τη νότα Υ».
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H παρακολούθηση της εργαστηριακής συνεδρίας αναμένετε να προσφέρει στους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ευκολία δημιουργίας
εκπαιδευτικών απτικών διεπαφών και περιβαλλόντων μεικτής πραγματικότητας, να
κατανοήσουν την εκπαιδευτική τους αξία μέσα από την μελέτη διαφορετικών
παραδειγμάτων, και να εμπνευστούν για να δημιουργήσουν τις δικές τους προτάσεις μαζί
με τους μαθητές τους. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με έννοιες και εργαλεία που
ταιριάζουν στη κουλτούρα των δημιουργών (maker culture) που προωθείται στα σχολεία
διεθνώς και ταυτόχρονα θα προσθέσουν στην εργαλειοθήκη τους ένας ακόμη τρόπο για να
προωθήσουν τη STEM προσέγγιση μάθησης.
Η εργαστηριακή συνεδρία θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη χρήση και
την αξιοποίηση της πλακέτας Makey Makey σε συνδυασμό με τον προγραμματιστικό
περιβάλλον του Scratch, να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει και τους
περιορισμούς της, να μάθουν τεχνικές για την επίλυση τυπικών προβλημάτων κατά την
κατασκευή απτικών διεπαφών και να γνωρίσουν προγραμματιστικά πρότυπα που
ταιριάζουν στο συγκεκριμένο τύπο αλληλεπιδράσεων. Τα πολλά παραδείγματα που θα
αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, θα δώσουν μια πρακτική και άμεσα
εφαρμόσιμη ματιά για τη δημιουργία πρωτοτύπων φυσικών διεπαφών.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται
Η συνεδρία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων. Ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι έως 30
άτομα τα οποία θα σχηματίσουν ομάδες των δυο ατόμων και θα χρησιμοποιήσουν το δικό
τους φορητό υπολογιστή. 15 πλακέτες Makey Makey θα διαμοιραστούν για τις ανάγκες του
εργαστηρίου από τον εισηγητή ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο
προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch είτε διαδικτυακά είτε τοπικά. Είναι θεμιτή η
προηγούμενη γνώση προγραμματισμού με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch.
Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης: 2 ώρες.

Οργάνωση και στόχοι εργαστηριακής συνεδρίας
Οι στόχοι της εργαστηριακής συνεδρίας είναι:
 Η απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας απτικών εφαρμογών
 Η απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας περιβαλλόντων μεικτής πραγματικότητας
 Η εξοικείωση με την πλακέτα Makey Makey
 H αναγνώριση και κατανόηση των διαφορετικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του
Makey Makey στο Scratch
 Η κατανόηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρουν οι απτικές
εκπαιδευτικές εφαρμογές
 Η κατανόηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας
 Η αναγνώρισης της αξίας της ενσώματης μάθησης
 H μελέτη σειρά διαφορετικών απτικών εφαρμογών και εφαρμογών μεικτής
πραγματικότητας
 Η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδίασης απτικών εφαρμογών
Στη συνέχεια περιγράφονται τα επιμέρους στάδια υλοποίησης της συνεδρίας.
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1η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Θα διαπραγματευτούμε τις έννοιες της ενσώματης μάθησης, των απτικών διεπαφών, των
περιβαλλόντων μεικτής πραγματικότητας και τη κουλτούρας των «δημιουργών» (Maker
culture) παρουσιάζοντας και συζητώντας σχετικά παραδείγματα.

2η Δραστηριότητα (διάρκεια 15 λεπτά):
Θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα Makey Makey, θα συνδεθεί στους φορητούς υπολογιστές
των συμμετεχόντων και θα χρησιμοποιηθούν τα σώματα των συμμετεχόντων ως είσοδοι για
για να παίξουν οι χρήστες μουσική και το γνωστό παιχνίδι tetris. Θα συζητηθούν οι
εναλλακτικές διατάξεις των σωμάτων των χρηστών και οι ευκαιρίες μάθησης και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης που διαμορφώνονται.

3η Δραστηριότητα (διάρκεια 15 λεπτά):
Με τη χρήση του Makey Makey, οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό μπορεί να μετατραπεί ως
είσοδος στον υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με φρούτα (π.χ. πορτοκάλια,
υγρά (π.χ. νερό ή αναψυκτικό), γραφίτη (π.χ. μολύβι) και τα υλικά αυτά θα δώσουν τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ελέγξουν ηλεκτρονικά αντικείμενα στην οθόνη των
υπολογιστών τους. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν
καινοτόμες δημιουργικές διεπαφές για ένα πιάνο 5 πλήκτρων και για το πιο γρήγορο
χειρισμό του γνωστού παιχνιδιού Tetris.

4η Δραστηριότητα (διάρκεια 20 λεπτά):
Θα παρουσιαστούν ο τρόπος χρήσης του Makey Makey σε συνδυασμό με το
προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Θα συνδεθούν τα «συμβάντα» με διαφορετικά
εκπαιδευτικά σενάρια και οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μια σύντομη ψηφιακή
ιστορία που αποτυπώνεται και αποκαλύπτεται από μια ζωγραφιά.

5η Δραστηριότητα (διάρκεια 20 λεπτά):
Η αξιοποίηση του Makey Makey έχει συγκεκριμένους προγραμματιστικούς περιορισμούς
(π.χ. αριθμός εισόδων, συνεχές άγγιγμα μιας διεπαφής). Θα πραγματοποιηθούν
παραδείγματα που αναδεικνύουν τους περιορισμούς αυτούς μέσα σε εκπαιδευτικές
διεπαφές αλλά θα συζητηθούν και τεχνικές λύσεις για να ξεπεραστούν ορισμένες από αυτές.

6η Δραστηριότητα (διάρκεια 20 λεπτά):
Θα συζητηθεί και θα παρουσιαστεί πως το Makey Makey σε συνδυασμό με το Scratch και τη
χρήση προβολικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας, όπου ο φυσικός κόσμος επαυξάνεται ηλεκτρονικά.
Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο περιβάλλον πάνω από τις οθόνες του
φορητού υπολογιστή τους.
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7η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Συμπερασματική συζήτηση – Κλείσιμο. Θα παρουσιαστούν 30 διαφορετικές εκπαιδευτικές
εφαρμογές με τη χρήση του Makey Makey και του Scratch και θα συζητηθούν διαφορετικές
εφαρμογές των όσων παρουσιάστικαν στο σχολικό περιβάλλον.

Αναφορές
Antle, A. N., & Wise, A. F. (2013). Getting down to details: Using theories of cognition and learning to
inform tangible user interface design. Interacting with Computers, 25(1), 1-20.
Collective, B. S. M., & Shaw, D. (2012). Makey Makey: improvising tangible and nature-based user
interfaces. In Proceedings of the sixth international conference on tangible, embedded and embodied
interaction (pp. 367-370). ACM.
Gallese, V., & Lakoff, G. (2005). The brain's concepts: The role of the sensory-motor system in
conceptual knowledge. Cognitive neuropsychology, 22(3-4), 455-479.
Garbarini, F., & Adenzato, M. (2004). At the root of embodied cognition: Cognitive science meets
neurophysiology. Brain and cognition, 56(1), 100-106.
Harel, I. E., & Papert, S. E. (1991). Constructionism. Ablex Publishing.
Martinez, S. L., & Stager, G. (2013). Invent to learn: Making, tinkering, and engineering in the classroom.
Resnick, M., Martin, F., Berg, R., Borovoy, R., Colella, V., Kramer, K., & Silverman, B. (1998). Digital
manipulatives: new toys to think with. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in
computing systems (pp. 281-287). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co..
Smith, L., & Gasser, M. (2005). The development of embodied cognition: Six lessons from babies.
Artificial life, 11(1-2), 13-29.
Zuckerman, O., Arida, S., & Resnick, M. (2005). Extending tangible interfaces for education: digital
montessori-inspired manipulatives. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in
computing systems (pp. 859-868). ACM.

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ανάλυση Δεδομένων και
Έλεγχος Υποθέσεων με τεχνολογία Python/pandas
Δημητριάδης Σταύρος
sdemetri@csd.auth.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να χρησιμοποιούν το οικοσύστημα ανοικτών τεχνολογιών python/pandas ώστε
να:
Α) Εισάγουν δεδομένα από αρχείο (πχ. xls, csv, txt) και τα επεξεργάζονται με ποικίλους
τρόπους που υποστηρίζει η βιβλιοθήκη pandas.
Β) Εφαρμόζουν μεθόδους επαγωγικής στατιστικής για τον έλεγχο υποθέσεων (t-test,
ANOVA, κλπ.) με χρήση της βιβλιοθήκης Scipy.
Μετά το τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
1) Χειρίζονται δεδομένα σε ποικίλες δομές επιλέγοντας την κατάλληλη ανάλογα με το
είδος του προβλήματος (όπως λίστες, λεξικά, πίνακες, Series & DataFrames).
2) Εισάγουν και επεξεργάζονται δεδομένα με τις τεχνικές που προσφέρει η
βιβλιοθήκη pandas.
3) Εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους ελέγχου υποθέσεων με χρήση της βιβλιοθήκης
Scipy.

Κοινό
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ερευνητές στο χώρο των κοινωνικών/οικονομικών ή άλλων
επιστημών οι οποίοι ενδιαφέρονται για προχωρημένου επιπέδου επεξεργασία ποσοτικών
δεδομένων και εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο υποθέσεων.
Μια βασική γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python θα είναι εξαιρετικά
βοηθητική για τους συμμετέχοντες καθώς το σεμινάριο δεν στοχεύει στην αναλυτική
εκμάθηση της Python αλλά θα προσφέρει μόνο μια συνοπτική επισκόπηση βασικών σημείων
που σχετίζονται κυρίως με τις δομές δεδομένων. Απαραίτητο είναι οι συμμετέχοντες να
έχουν μια γενική παιδεία σχετικά με τη χρήση υπολογιστή (ικανότητα εγκατάστασης
εφαρμογών, δημιουργίας/αποθήκευσης αρχείων, κλπ.).

Ψηφιακό περιβάλλον και προστιθέμενη αξία
Το οικοσύστημα Python (δηλ. η γλώσσα προγραμματισμού Python συνοδευόμενη από μία
πλειάδα εξωτερικών πακέτων/βιβλιοθηκών λογισμικού) είναι ένα ισχυρό σύγχρονο
τεχνολογικό εργαλείο ανοικτού κώδικα, χρήσιμο όχι μόνον για τη στενά νοούμενη περιοχή
της επιστήμης υπολογιστών αλλά και για τους ερευνητές κάθε ειδικότητας που στοχεύουν
στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.
Σε σχέση με την ανάλυση δεδομένων τα οικοσυστήματα της Python και της R
προσφέρουν δύο ισχυρές λύσεις ανοικτών τεχνολογιών σε αντίθεση με κλειστά εμπορικά

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1073-1076, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.

1074

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

λογισμικά όπως Matlab, SAS, SPSS. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Python είναι πως
πρόκειται για γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού σε αντίθεση με την R η οποία
στοχεύει στενά στη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία. Αυτό το στοιχείο καθιστά την
Python σημαντικά καλύτερη επένδυση μάθησης καθώς ο χρήστης Python θα είναι σε θέση
να γράψει κώδικα και να χρησιμοποιήσει βιβλιοθήκες σχετικές με διάφορες επιστημονικές
περιοχές που πιθανώς να τον ενδιαφέρουν μελλοντικά.
Ειδικά τώρα για το αντικείμενο του εργαστηρίου η έμφαση δίνεται σε κάτι που έχει
ιδιαίτερη σημασία για τον ερευνητή, δηλ. την εύκολη και αποδοτική επεξεργασία
δεδομένων με στόχο την αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ερευνητικές
υποθέσεις. Τα παραδείγματα που θα δοθούν θα αναφέρονται σε σενάρια εκπαιδευτικής
έρευνας με ποσοτικά δεδομένα, όπως πχ. επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου
μετα-ελέγχου για την αξιολόγηση της μάθησης. Στόχος είναι να αναπτύξουν οι
συμμετέχοντες την ικανότητα να χειρίζονται το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο ώστε
να το αξιοποιήσουν σε κάθε σχετική ερευνητική τους δραστηριότητα. Επίσης ο εισηγητής
του εργαστηρίου θα σχολιάσει σε βάθος το νόημα των στατιστικών ελέγχων (t-test, ANOVA,
chi square test, κ.ά) ώστε συνολικά οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν κατανόηση των
δυνατοτήτων αλλά και περιορισμών των ελέγχων αυτών και όχι απλά να μάθουν την
εφαρμογή τους με τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Συνολικά, το σεμινάριο θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν μια
ισχυρή τεχνολογική λύση πολλαπλών δυνατών εφαρμογής μέσα από τη συγκεκριμένη
οπτική της ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων καθώς και να εμβαθύνουν στον στατιστικό
έλεγχο υποθέσεων.

Οργάνωση & Προαπαιτούμενα
Θα χρησιμοποιηθεί το οικοσύστημα Python/pandas που είναι διαθέσιμο μέσω της διανομής
(distribution) ‘Anaconda’ (για την έκδοση 3.x της γλώσσας) και το περιβάλλον εργασίας θα
είναι το Jupyter Notebook το οποίο εγκαθίσταται ως τμήμα του Anaconda.
Το εργαστήριο θα ακολουθήσει το μοντέλο ‘BYOD’ (Bring Your Own Device). Ιδανικά οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταστήσουν σε δικό τους φορητό υπολογιστή το πακέτο
Anaconda και να μπορούν να εκκινήσουν το Jupyter Notebook. Στην περίπτωση που αυτό
δεν είναι δυνατό οι διοργανωτές του σεμιναρίου θα φροντίσουν να υπάρχει εγκατεστημένο
το λογισμικό τοπικά σε υπολογιστές διαθέσιμους στους συμμετέχοντες (θα υπάρξει σχετικά
ανακοίνωση).
Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 4ωρη ( 4 Χ 50 λεπτά με 10λεπτα διαλείμματα ή 2 Χ 100
με 30λεπτο ενδιάμεσο διάλειμμα).
Εγκατάσταση λογισμικού: οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και εγκαταστήσουν
στον υπολογιστή τους το:

Anaconda
4.3.1
(Python
3.6
version)
διαθέσιμο
στο:
https://www.continuum.io/downloads
Μετά την εγκατάσταση η εκκίνηση του jupyter notebook μπορεί να γίνει εύκολα από τον
κατάλογο ‘Anaconda’ που θα έχει δημιουργηθεί. Η εφαρμογή εκκινεί τοπικά έναν server
και το περιβάλλον εμφανίζεται ως σελίδα στον προεπιλεγμένο browser (Εικ. 1)

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
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Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Jupyter notebook

Επιλέγοντας ‘New / Python 3’ ένα νέο notebook εμφανίζεται όπου ο χρήστης μπορεί να
γράψει, να εκτελέσει και να αποθηκεύσει κώδικα Python (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Μορφή νέου αρχείου Python 3 στο Jupyter notebook

Εκπαιδευτικό υλικό: Το υλικό του εργαστηρίου είναι ήδη ανεπτυγμένο στη διεύθυνση:
http://pytolearn.csd.auth.gr/ και εμπλουτίζεται/βελτιώνεται συνεχώς. Οι συμμετέχοντες θα
έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό στη διάρκεια του
σεμιναρίου.
Περιεχόμενα: Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου είναι:

Εξοικείωση με το οικοσύστημα και το περιβάλλον Jupyter Notebook. Επισκόπηση
της Python με έμφαση σε δομές δεδομένων: Λίστες, Λεξικά, Πίνακες (με χρήση της
numpy).

Εισαγωγή στο πακέτο pandas. Ανάγνωση δεδομένων από εξωτερικό αρχεία και
οργάνωση/επεξεργασία τους σε δομές Series και DataFrame. Γραφική
αναπαράσταση με χρήση της Matplotlib.

Επεξεργασία δεδομένων σε δομή DataFrame. Χρήση μεθόδων & συναρτήσεων της
βιβλιοθήκης Scipy. Εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους για τον έλεγχο υποθέσεων.

Παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών ελέγχου υποθέσεων σε εκπαιδευτικά
δεδομένα.
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Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση
παρακολούθησης.
Για κάθε σχετική πληροφορία / διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τον διδάσκοντα στη διεύθυνση email: sdemetri@csd.auth.gr

Πηγές στο Διαδίκτυο
Python 3 tutorial (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
Anaconda documentation (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από https://docs.continuum.io/
Jupyter notebook (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από http://jupyter.org/
Scipy, (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από http://scipy.org/
Matplotlib (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από http://matplotlib.org/
Pandas (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/
‘pytolearn’ web site (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017, από http://pytolearn.csd.auth.gr/
Descriptive
statistics
(n.d.).
Ανακτήθηκε
1
Μαρτίου,
2017,
http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php/
Inferential
statistics
(n.d.).
Ανακτήθηκε
1
Μαρτίου,
2017,
http://www.socialresearchmethods.net/kb/statinf.php/
Concepts & Applications of Inferential Statistics (n.d.). Ανακτήθηκε 1 Μαρτίου, 2017,
http://vassarstats.net/textbook/index.html/

από
από
από

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Διδασκαλία πληροφορικής
με την Python
Αβούρης Νικόλαος
avouris@upatras.gr
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Το εργαστήριο αυτό, διάρκειας 2 ωρών, απευθύνεται σε καθηγητές πληροφορικής που ενδιαφέρονται
να προσεγγίσουν βιωματικά τη διδασκαλία της πληροφορικής, στο εργαστήριο ή στην τάξη,
χρησιμοποιώντας την Python ως μέσο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν γνώσεις προγραμματισμού
και κατά προτίμηση, έστω στοιχειώδη, γνώση της γλώσσας Python. Ο εισηγητής έχει εμπειρία 30 χρόνων
διδασκαλίας μαθημάτων πληροφορικής στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει
χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό διάφορες προσεγγίσεις. Τα τελευταία 8 χρόνια, με τους συνεργάτες
του στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναπτύξει ένα πρωτότυπο μάθημα Εισαγωγής στους Υπολογιστές
που βασίζεται στην Python. Πρόσφατα εκδόθηκε βιβλίο που αναπτύσσει και υποστηρίζει αυτή τη
μέθοδο (Αβούρης, κ.α., 2016), ενώ πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει το ανοικτό μάθημα «Εισαγωγή στη
γλώσσα προγραμματισμού Python” στο mathesis.cup.gr. Στο εργαστήριο θα δοθούν παραδείγματα της
προσέγγισης αυτής και θα συζητηθούν με τους συμμετέχοντες οι εμπειρίες από τη διδακτική αυτή
προσέγγιση.
Λέξεις κλειδιά: Python, εισαγωγή στην πληροφορική, διδακτική της πληροφορικής

Εισαγωγή
Ένα ερώτημα που μας έχει απασχολήσει τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ποια είναι η
καλύτερη διδακτική προσέγγιση σε ένα μάθημα εισαγωγής στους υπολογιστές και τον
προγραμματισμό για τους μαθητές, αλλά και τους νέους φοιτητές τεχνολογικής αλλά και
θετικής κατεύθυνσης στην αρχή των σπουδών τους. Ιδιαίτερα, οι νέοι επιστήμονες θετικών
αλλά και θεωρητικών επιστημών χρειάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ την κατανόηση
και πειραματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστή, αλλά και την κατανόηση
βασικών αρχών λειτουργίας των σύγχρονων υπολογιστών, ενισχύοντας τον ψηφιακό
εγγραμματισμό τους, ο οποίος στηρίζεται μεν εν μέρει στις εμπειρίες καθημερινής
αλληλεπίδρασης με υπολογιστές, χωρίς όμως η εμπειρία αυτή να υποστηρίζεται απαραίτητα
από σαφή νοητικά μοντέλα της λειτουργίας τους. Στο Εργαστήριο αυτό θα τεθεί ο
προβληματισμός αυτός και θα επιχειρηθεί μια απάντηση, μέσω παραδειγμάτων
διδασκαλίας εισαγωγικού μαθήματος υπολογιστών με χρήση της Python ως μέσου
διδασκαλίας. Τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν και στα οποία θα ζητηθεί από τους
συμμετέχοντες να συμμετάσχουν και να σχολιάσουν τη λύση τους σε υπολογιστές του
εργαστηρίου, αντλούνται από την εμπειρία του εισηγητή με διδασκαλία μαθήματος
εισαγωγής στην πληροφορική όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1077-1081, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Ιστορικό ανάπτυξης της προσέγγισης
Παλαιότερα στο μάθημα «Εισαγωγή στους Υπολογιστές» που διδάσκουμε στο πρώτο έτος
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών, εστιάζαμε στη συζήτηση βασικών εννοιών της πληροφορικής,
αφήνοντας την εκμάθηση συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού για αργότερα ή για
άλλα μαθήματα. Η ιδέα ήταν ότι η γλώσσα προγραμματισμού απαιτεί σημαντικό χρόνο και
προσπάθεια που στερεί από τον φοιτητή την απαραίτητη εστίαση σε θεωρητικές έννοιες. H
πολυπλοκότητα των αλγορίθμων δεν είναι στο ίδιο επίπεδο αφαίρεσης με την προσπάθεια
αποσφαλμάτωσης ενός βρόχου επανάληψης. Από το 2008 αποφασίσαμε να αλλάξουμε
προσέγγιση και να εισάγουμε την Python ως εργαλείο του μαθήματος. Το βιβλίο που
γράψαμε για να υποστηρίξουμε την προσέγγιση αυτή σε δύο διαδοχικές του εκδόσεις
(Αβούρης κ.α., 2012 και Αβούρης κ.α., 2013) περιείχε κεφάλαια εισαγωγικά της γλώσσας
Python στο πρώτο μέρος και κεφάλαια εισαγωγής στην επιστήμη των υπολογιστών στο
δεύτερο. Η Python όμως σε μεγάλο βαθμό ξεχνιόταν στο δεύτερο μισό του μαθήματος και
αντίστοιχα του βιβλίου. Η σύνδεση των δύο μερών αποδείχθηκε πιο δύσκολη από ότι
αρχικά είχαμε υποθέσει. Με την πάροδο του χρόνου έγινε προσπάθεια να φέρουμε τα δύο
μέρη πιο κοντά. Αυτό αποτυπώνεται στην 3η αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση του
βιβλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα (Αβούρης κ.α., 2016). Η προσέγγιση μας στηρίζεται
στις αρχές της «μάθησης μέσω εξάσκησης» που στηρίζεται στον εποικοδομητισμό
(constructivism) και στις θεωρίες του Piaget για τον ενεργό και κοινωνικό ρόλο της
μαθησιακής διαδικασίας (Wadsworth, 1996) αλλά και στις σύγχρονες τάσεις των κινημάτων
«κατασκευών» (making movements) που δίνουν έμφαση στην δημιουργικότητα μέσω
παραγωγής νέων τεχνουργημάτων, με το λογισμικό μια χαρακτηριστική περίπτωση,
προάγοντας την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης. Επίσης η προσέγγιση έχει τα
χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μέσω επίλυσης προβλημάτων (problem based learning)
ενώ οι δομές και τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Python παρουσιάζονται στο βιβλίο με τη
φιλοσοφία JIT (Just-in-Time). Αποφεύγεται δηλαδή η εξαντλητική περιγραφή της γλώσσας
και της σχετικής θεωρίας πριν την επίλυση προβλημάτων με αυτήν. Αντίθετα,
παρουσιάζονται τα προβλήματα, επιλύονται τα προβλήματα και κατά τη διάρκεια της
επίλυσης εισάγονται ακριβώς όσα από τα στοιχεία της γλώσσας και της θεωρίας είναι
απαραίτητα για το συγκεκριμένο στάδιο της επίλυσης. Στην προσπάθεια αυτή
χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες της Python κατά περίπτωση που μας επιτρέπουν να
πειραματιστούμε με τις έννοιες της αντίστοιχης ενότητας της θεωρίας. Ακολουθήθηκε,
δηλαδή, μια εργαλειακή προσέγγιση της γλώσσας προγραμματισμού, μια προσέγγιση που
προτείνεται επίσης από την ACM στο πρότυπο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής και έχει
υλοποιηθεί σε εισαγωγικά εγχειρίδια, όπως αυτό των Tucker et al. (1995). Μια άλλη
διάσταση που ελήφθη υπόψη ήταν η ανάγκη παροχής εργαλείων στους φοιτητές στο
πλαίσιο των ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στο μέσον του διδακτικού εξαμήνου και
έχουν διάρκεια 6 εβδομάδων. Διαπιστώθηκε ότι για τις εργασίες αυτές ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμη όχι μόνο μια γλώσσα προγραμματισμού ως εργαλείο, αλλά και πιο εξειδικευμένα
εργαλεία, όπως μια βάση δεδομένων, γνώσεις προγραμματισμού διεπαφών χρήστη, κλπ. Η
Python αποδείχθηκε ιδανική επιλογή στο πεδίο αυτό.

Βασικά αντικείμενα
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Το περιεχόμενο του εργαστηρίου οργανώνεται ως εξής, ακολουθώντας τη διδακτική
προσέγγιση του αντίστοιχου μαθήματος: Αρχικά γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις
θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και της ψηφιακής αναπαράστασης της
πληροφορίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του προγραμματισμού με
εφαρμογή στην γλώσσα Python καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για την
αντιμετώπιση ενός προβλήματος με τη βοήθεια του υπολογιστή. Εισάγονται οι βασικές
αρχές του δομημένου προγραμματισμού με μια σειρά από παραδείγματα που αφορούν την
επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης, ζωγραφική με τον υπολογιστή, μουσική σύνθεση με
τον υπολογιστή, δημιουργία ενός ημερολογίου με τον υπολογιστή. Στη συνέχεια γίνεται
ανασκόπηση της διαδικασίας σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ακολουθώντας αρχές
της τεχνολογίας λογισμικού. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του
μαθήματος.
Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, εισερχόμαστε, μέσω πιο σύνθετων παραδειγμάτων σε
θέματα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και εισαγωγή σε έννοιες προγραμματισμού
γραφικών διεπαφών χρήστη με χρήση της βιβλιοθήκης tkinter της Python. Εδώ
περιγράφεται βήμα-βήμα η δημιουργία μιας εφαρμογής που μας επιτρέπει να παίξουμε το
παιχνίδι 'αγωνία' με τον υπολογιστή, αρχικά μέσω εντολών και στη συνέχεια με ένα
γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης.
Στη συνέχεια θα δοθούν παραδείγματα από το τρίτο μέρος του μαθήματος, το οποίο
επιχειρεί μια ανασκόπηση βασικών λειτουργιών και δομικών στοιχείων του υπολογιστή και
συνάμα περιοχών της επιστήμης των υπολογιστών, με χρήση της Python. Αρχικά γίνεται
εισαγωγή σε στοιχεία ψηφιακής αριθμητικής και κωδικοποίησης ψηφιακής πληροφορίας με
στόχο την κατανόηση αρχών σχεδίασης ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων. Στη συνέχεια
περιγράφεται η οργάνωση του υπολογιστή με χρήση της Python ως εργαλείου
προσομοίωσης της λειτουργίας του και πειραματισμού με αυτή, μέσω της εφαρμογής pycpu.
Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται σε μια σειρά από θέματα του υπολογιστή όπως το
λειτουργικό σύστημα, οι βάσεις δεδομένων, οι βασικές αρχές δικτύων υπολογιστών και του
διαδικτυακού προγραμματισμού, οι μέθοδοι ανάκτησης χρήσιμης πληροφορίας από
διαδικτυακές πηγές. Τέλος γίνεται αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των υπολογιστών
και σε διαφόρους τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού, καθώς και
ιδιαίτερη αναφορά στις άδειες λογισμικού ανοικτού κώδικα και άδειες προστασίας
πνευματικής ιδιοκτησίας creative commons. Τα ενδιαφέροντα προβλήματα που
παρουσιάζονται και επιλύονται περιλαμβάνουν τη σύνταξη και προσομοίωση εκτέλεσης
ενός απλού προγράμματος σε γλώσσα assembly, τη σχεδίαση μιας βάσεως δεδομένων
διαχείρισης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, τη δημιουργία μιας εφαρμογής καταγραφής
της λειτουργίας του υπολογιστή, την αποστολή email, την ανάκτηση πληροφοριών για τις
τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες από κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία, κλπ.

Χαρακτηριστικά της προσέγγισης
Η προσέγγιση αυτή αφορά μεν την εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, καλύπτει σε
πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία επιτρέπει
πειραματισμό με τα θέματα της επιστήμης υπολογιστών που θίγονται. Αυτό δεν γίνεται
μόνο με την θεμελιώδη έννοια του αλγορίθμου και της επίλυσης προβλημάτων, αλλά και με
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έννοιες, όπως η οργάνωση ενός υπολογιστικού συστήματος, η διαχείριση των πόρων του
υπολογιστή μέσω του λειτουργικού συστήματος, και ο πειραματισμός με βασικά
πρωτόκολλα επικοινωνίας υπολογιστών. Ο φοιτητής/μαθητής καλείται βήμα-βήμα να λύσει
ενδιαφέροντα προβλήματα, όπως να γράψει μουσική με τον υπολογιστή, να ζωγραφίσει, να
φτιάξει ένα παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, να πειραματιστεί με τη λειτουργία της Κεντρικής
Μονάδας Επεξεργασίας και του Λειτουργικού Συστήματος, να ανακτήσει δεδομένα από το
διαδίκτυο, ενώ μαθαίνει για τη δομή και λειτουργία των υπολογιστών καθώς και τη
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστή.
Η επιλογή της γλώσσας έγινε με κριτήρια την ευκολία στην χρήση της, την ύπαρξη
πλούσιου υλικού υπό μορφή βιβλιοθηκών (modules), και την ελκυστικότητά της. Η
τελευταία είναι ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό γιατί τελικά προσδιορίζει πόσο χρόνο
θα αφιερώσει ο φοιτητής στην εξάσκηση με τη γλώσσα, όχι γιατί «πρέπει» αλλά γιατί του
αρέσει. Η Python επιτρέπει στον φοιτητή να χρησιμοποιήσει με πολύ εύκολο τρόπο
γραφικά, ήχο και κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μπορεί πολύ
γρήγορα να δημιουργήσει ενδιαφέροντα προγράμματα. Η επιλογή της Python έχει έκτοτε
επιβεβαιωθεί, αφού πλέον πολλά γνωστά πανεπιστήμια παγκοσμίως έχουν αναπροσαρμόσει
τα εισαγωγικά τους μαθήματα επιλέγοντας την Python ως περιβάλλον προγραμματισμού.
Η προσέγγιση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το πλαίσιο διδασκαλίας. Για
μαθήματα εισαγωγής στους υπολογιστές, την πληροφορική και τον προγραμματισμό, που
συνήθως διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο σχολών θετικής αλλά και θεωρητικής
κατεύθυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, παράλληλα με την εισαγωγή
στον προγραμματισμό μέσω Python, στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται μερικά
ενδιαφέροντα προβλήματα και εξηγούνται τόσα στοιχεία της γλώσσας όσα είναι
απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων. Ο φοιτητής μαθαίνει πολλά πράγματα και
(παρεμπιπτόντως) αρκετά στοιχεία της γλώσσας Python ώστε να μπορεί στη συνέχεια να
βρει το δρόμο του στα επίσημα εγχειρίδια.

Προτάσεις υλοποίησης της προσέγγισης
Το εργαστήριο αυτό βοηθάει το σχεδιασμό μαθημάτων εισαγωγής στους υπολογιστές με
βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού πλαισίου ή ενός προγράμματος σπουδών.
Για παράδειγμα αν η έμφαση ενός μαθήματος είναι στην επεξεργασία πληροφορίας, ο
διδάσκων μπορεί μετά την ολοκλήρωση του πρώτου και δεύτερου μέρους να εμβαθύνει
μόνο στα σχετικά θέματα του τρίτου μέρους, όπως είναι αυτά των βάσεων δεδομένων και
ανάκτησης δεδομένων από το διαδίκτυο, ενώ σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών με μεγαλύτερη
έμφαση στην τεχνολογία υπολογιστών, η εστίαση στο τρίτο μέρος θα μπορούσε να είναι στα
θέματα ψηφιακής αριθμητικής, οργάνωσης υπολογιστή και δικτυακού προγραμματισμού.
Σε ένα τμήμα θεωρητικών σπουδών, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε εισαγωγικά μόνο
θέματα, ενώ θέματα για ομαδικές εργασίες μπορούν να δοθούν για εμβάθυνση προς τους
φοιτητές από τις υπόλοιπες ενότητες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Ιδιαίτερη αναφορά
στην αξιολόγηση των διδακτικών αυτών προσεγγίσεων έχει γίνει από τους Avouris κα.
(2017), ενώ συμπεράσματα και παραδείγματα από ομαδικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί
με αυτήν την προσέγγιση έχουν παρουσιαστεί στην εργασία Avouris κ.α. (2010).
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Περίληψη
Το εργαστήριο στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με την αξιοποίηση της ψηφιακής
πλατφόρμας, ελεύθερης πρόσβασης Google Cultural Institute, που αποτελεί την πρόσφατη
πρωτοβουλία της Google σε συνεργασία με μερικά από τα διασημότερα μουσεία και κέντρα Πολιτισμού
του κόσμου. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την προσέγγιση του
Έντεχνου Συλλογισμού, της ερευνητικής ομάδας Project Zero του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι
συμμετέχοντες θα αλληλεπιδράσουν με έργα τέχνης αξιοποιώντας τα εργαλεία της πλατφόρμας. Τέλος,
θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας με τις αρχές και τους στόχους
της Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα και να διατυπώσουν σχετικές προτάσεις.
Λέξεις κλειδιά: Google Art Project, Έντεχνος Συλλογισμός, Εκπαίδευση του 21ου αιώνα

Εισαγωγή
Ο 21ος αιώνας απαιτεί ένα πολύ διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τα
άτομα, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως πολίτες τόσο στο
εργασιακό πλαίσιο, όσο και στην καθημερινότητά τους (Dede, 2007). Η αναγκαιότητα για
ριζικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό έργο βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα που
μετατοπίζουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στην κατασκευή της γνώσης, την
εύρεση, διαχείριση και οργάνωση της πληροφορίας, τη συνεργασία, την καινοτομία και τον
τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μετασχηματίζει και νοηματοδοτεί τη μάθηση (Voogt &
Roblin, 2010). Έτσι, η ποιότητα και η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέονται πλέον με την
ικανότητα των ατόμων να αξιοποιούν διαφορετικά συστήματα σκέψης, να χρησιμοποιούν
πληροφορίες για να επιλύουν σύνθετα προβλήματα, να είναι ευέλικτοι ώστε να
προσαρμόζονται στις μεταλλασσόμενες συνθήκες, να επικοινωνούν, να διαμοιράζονται, και
να διευρύνουν τη δύναμη της τεχνολογίας για να παράγουν γνώση (PPRC, 2010).
Από τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος
αυθεντικής μάθησης, οργανωμένο γύρω από δύο σημαντικές παραμέτρους την τεχνολογία
και την κριτική σκέψη.
Στο πλαίσιο αυτό θεμελιώνεται και η παρούσα εργαστηριακή συνεδρία που έχει σκοπό
να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα Google Art
Cultural Institute και να προτείνει μέσα από την προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού
(Artful Thinking) της ερευνητικής ομάδας Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard, τα
κατάλληλα «στοχαστικά εργαλεία», προκειμένου να υποστηριχτούν σε διαδικασίες
αναζήτησης και κριτικής διαχείρισης των πληροφοριών που τους παρέχονται.
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ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Σύντομη περιγραφή εργαστηριακής συνεδρίας
Η εργαστηριακή συνεδρία θα ξεκινήσει με μία σύντομη επισκόπηση της στοχαστικής
προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking), που αποτελεί ερευνητική
πρόταση της ομάδας Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard,
των αρχών της μεθοδολογίας και των μέσων που αξιοποιεί για την καλλιέργεια του
στοχασμού στην εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση έργων τέχνης. Στη συνέχεια, θα
παρουσιαστεί η πλατφόρμα Google Art Cultural Institute, που αφορά στην πρόσφατη
συνεργασία της Google με τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου και δίνει τη δυνατότητα
σε χιλιάδες χρήστες να αλληλεπιδράσουν με έργα τέχνης και να περιηγηθούν εικονικά σε
σημαντικές συλλογές, εκθέματα και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Έμφαση θα δοθεί
στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη λειτουργία του Google Art Project και τη
διερεύνηση των εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων δεύτερης γενιάς που διαθέτει. Στη
συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το εργαλείο zoom της
πλατφόρμας στα πλαίσια τριών δραστηριοτήτων έντεχνου συλλογισμού με έργα τέχνης
γνωστών μουσείων που έχουν φωτογραφηθεί με την τεχνολογία “gigapixel”. Μετά την
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθεί αναστοχαστική συζήτηση με τη
χρήση ρουτινών σκέψης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποτιμήσουν τις δυνατότητες που
προσφέρουν τα εργαλεία του Google Art Project και να διατυπώσουν προτάσεις
αξιοποίησής τους στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους έργο.

Ψηφιακό Περιβάλλον/Προϊόν
Το Google Cultural Institute αποτελεί μία ψηφιακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης που
έχει ξεκινήσει το 2011 σε συνεργασία της Google με δημοφιλή μουσεία (όπως το
Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και την Tate Gallery του Λονδίνου) και
εξελίσσεται με αλματώδης ρυθμούς. Επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας
προκειμένου να κάνει προσβάσιμους τους παγκόσμιους πολιτιστικούς θησαυρούς σε όλον
τον κόσμο. Το Google Art Project που εμπεριέχεται στην πλατφόρμα διαθέτει σύγχρονης
τεχνολογίας ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν στους χρήστες δυνατότητες α) εικονικής
περιήγησης σε μουσεία από όλον τον κόσμο β) αναζήτησης και εις βάθος διερεύνησης έργων
τέχνης μέσα από την τεχνολογία “gigapixel” γ) δημιουργίας προσωπικού ψηφιακού
αποθετηρίου δ) σύγκρισης έργων σε σχέση με καλλιτεχνικά στυλ και τεχνοτροπίες ε)
διάδρασης με άλλους χρήστες μέσω σχολιασμού και Google Hangouts.

Εκπαιδευτική Προστιθέμενη Αξία
Η αξιοποίηση των έργων τέχνης στα Προγράμματα Σπουδών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης δημιουργεί σημαντικές μαθησιακές ευκαιρίες για ανάπτυξη της δημιουργικής
και κριτικής σκέψης, της στοχαστικής παρατήρησης που εγγενώς οδηγεί στην αισθητική
επίγνωση και την αντίληψη της ποιότητας, της έκφρασης συναισθημάτων και ενίσχυσης της
ενσυναίσθησης (Perkins 1994; Efland 2004; Tishman & Palley, 2008). Παρόλα αυτά, κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία, συχνά διαπιστώνεται το φαινόμενο μιας επιφανειακής
προσέγγισης της τέχνης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της αξιοποίησης έργων
τέχνης ως εποπτικό υλικό ενός θέματος (Tishman & Palmer, 2007). Σε αυτή την αδυναμία
ακριβώς στοχεύει η προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) καθώς μέσα
από τη χρήση των ρουτινών σκέψης, που αποτελούν βασικά «εργαλεία» της προσέγγισης, οι
μαθητές εμπλέκονται σε μια βαθιά και εκτεταμένη στοχαστική διαδικασία.

1084

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Ωστόσο, ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα κατάλληλα στοχαστικά εργαλεία, η
εποχή της κοινωνικοοικονομικής κρίσης δυσχεραίνει σημαντικά την επαφή των ίδιων και
των μαθητών τους με τα έργα τέχνης και τους χώρους έκθεσής τους, εξαιτίας του υψηλού
κόστους και της περιορισμένης προσβασιμότητας. Η πλατφόρμα του Google Cultural
Institute πέρα από την ευκαιρία πρόσβασης των εκπαιδευτικών και μαθητών σε μουσεία και
έργα τέχνης που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν από τόσο κοντά, παρέχει τη
δυνατότητα αλληλεπιδραστικών στοχαστικών εμπειριών και από κοινού οικοδόμησης της
γνώσης με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, η πλατφόρμα διαθέτει ένα
τεράστιο ψηφιακό αποθετήριο πολυμεσικών αρχείων και έργων τέχνης που οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ερευνητικές τους εργασίες και ιστολόγια σύμφωνα με τις
διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται
Η συνεδρία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους κ.ά.
Η απαιτούμενη υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή με
σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορα. Ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι
έως 15 άτομα. Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης: 1,5 ώρα.

Οργάνωση Δραστηριοτήτων
1η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Γνωριμία των μελών της ομάδας. Καταγραφή των αρχικών τους αντιλήψεων και
διδακτικών πρακτικών γύρω από την αξιοποίηση της τέχνης για την ανάπτυξη του
στοχασμού στο εκπαιδευτικό έργο.

2η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Περιήγηση στο website του Artful Thinking, επισκόπηση της προσέγγισης, της παλέτα
στοχαστικών διαθεσεων και παρουσίαση των ρουτινών σκέψης που πρόκειται να
αξιοποιηθούν στις δραστηριότητες.

3η Δραστηριότητα (διάρκεια 15 λεπτά):
Παρουσίαση της πλατφόρμας Google Cultural Institute και γνωριμία με τα εργαλεία του
Google Art Project που μπορούν να αξιοποιηθούν στο εκπαιδευτικό έργο.

εικονική περιήγηση σε μουσείο ή πινακοθήκη ελεύθερης επιλογής

στοχαστική παρατήρηση στη διαφορετικότητα της τεχνοτροπίας γνωστών
καλλιτεχνών μέσα από την τεχνολογία gigapixel

δημιουργία προσωπικής ψηφιακής πινακοθήκης με το εργαλείο «συλλογή»

κριτική εξέταση δύο έργων τέχνης με τη λειτουργία «σύγκριση» και σχολιασμός
σχετικά με αλλαγές ως προς την εξέλιξη του ύφους του καλλιτέχνη, ή σύνδεσης
τάσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών

περιήγηση στο ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικών αρχείων (παρουσίαση
πολυμέσων).
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4η Δραστηριότητα (διάρκεια 40 λεπτά):
Διερεύνηση και επιλογή τριών έργων τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας. Αξιοποίηση του
εργαλείου zoom με στόχο την ανάπτυξη των τριών επιπέδων στοχαστικής παρατήρησης και
εφαρμογή των κατάλληλων ρουτινών σκέψης:

Κατανόηση της αλληλεπίδρασης των μερών με το όλο (Looking 10X2)

Η Ανάδειξη διαφορετικών οπτικών (The Circle of Viewpoints)

Η Αντικειμενικότητα των ισχυρισμών (What makes you say that?)

5η Δραστηριότητα (διάρκεια 15 λεπτά):
Αναστοχασμός και κριτική επανεξέταση των αρχικών αντιλήψεων μέσα από τη χρήση της
ρουτίνας σκέψης (I used to Think-Now I think). Διατύπωση προτάσεων σχετικά με την
αξιοποίηση των εργαλείων της πλατφόρμας στο εκπαιδευτικό έργο του 21ου αιώνα.
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Περίληψη
Στo εργαστήριο αυτό παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με
υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της
δημιουργικής και κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα συζητούνται οι λόγοι που καθιστούν
χρήσιμη την αξιοποίηση των έργων τέχνης στη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Περιγράφονται οι
δυνατότητες υλοποίησης της μεθόδου με την αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ όπως τα συστήματα
διαχείρισης μάθησης LAMS και Quizzes. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου, επιλέγεται από τα
μοντέλα προσέγγισης έργων τέχνης στην εκπαίδευση, το μοντέλο του Perkins. Δίνονται παραδείγματα
αξιοποίησης έργων τέχνης με τη βοήθεια της τεχνολογίας για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης στο
πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Από την αρχική και την ενδιάμεση διαμορφωτική
αξιολόγηση της μεθόδου οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την άποψη ότι η μέθοδος είναι ενδιαφέρουσα
και από την τελική αξιολόγηση ότι είναι εφικτή η υλοποίηση της με τη βοήθεια - υποστήριξη των ΤΠΕ
για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών τους.
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών , Αξιοποίηση έργων τέχνης, Τεχνολογικά υποστηριζόμενη
μάθηση

Εισαγωγή
Η εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση έργων τέχνης συμβάλλει στη διαδικασία της
μάθησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες,
όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συναισθηματική έκφραση, απαραίτητες για την
άσκηση του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών(Gardner,1990; Perkins,1994; Eisner,2002;
Κόκκος, 2011; Phillips & Fragoulis, 2012). Στο πλαίσιο αυτής, της προβληματικής στο
εργαστήριο αυτό θα αναδειχτεί πώς οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να
αξιοποιήσουν την τέχνη ως ένα δραστικό στοχαστικό εργαλείο. Ειδικότερα θα αξιοποιηθεί
το «μοντέλο» παρατήρησης – ανάλυσης έργων τέχνης που ανέπτυξε ο Perkins (1994).
Οι εξελίξεις της τεχνολογίας με την εξάπλωση των κινητών συσκευών και της
ευρυζωνικότητας του διαδικτύου διευκολύνουν την τεχνολογικά υποστηριζόμενη
αξιοποίηση έργων τέχνης για την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης.
Στο εργαστήριο αυτό θα αξιοποιηθούν προηγμένα μαθησιακά περιβάλλοντα όπως το
LAMS 2.5 για την περιγραφή της ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες θα
υποστηρίξουν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση της μεθόδου, καθώς
και η υπηρεσία QUIZIZZ για την αξιοποίηση κινητών συσκευών για άμεση ανάδραση –
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1086-1092, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης για την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης με χρήση έργων
τέχνης. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν με τη χρήση των κινητών τους
συσκευών σε πραγματικό χρόνο στην απάντηση ερωτήσεων για τα έργα τέχνης.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ αποτελεί τον
καταλύτη που αυξάνει το ενδιαφέρον, μπορεί να ενδυναμώσει τον εκπαιδευτικό στο έργο
του ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις προκλήσεις της
εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.
Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους αλλάζει
την εικόνα των μαθητών στο πρόσωπό τους, αφού γίνονται δημιουργοί καινοτόμων
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνολογιών οι οποίες βοηθούν στον κριτικό
αναστοχασμό τους σε σχέση με τη διδακτική τους πρακτική και την αποτελεσματικότητα του
έργου τους.
Το εργαστήριο θα καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς να εφαρμόζουν:
α) νέες μεθόδους διδασκαλίας (αξιοποίηση έργων τέχνης),
β) νέα μέσα (εικαστικά έργα τέχνης), προηγμένες τεχνολογίες (κινητές συσκευές και
κατάλληλο λογισμικό) οργανώνοντας μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν
το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση, αυθεντικών
συνεργατικών δραστηριοτήτων, χρήσιμων για τον σύγχρονο κόσμο.
Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει:
Α) σύντομη θεωρητική επισκόπηση της προτεινόμενης μεθόδου και των τεχνολογικών
εργαλείων που προτείνονται για την υποστήριξή της
Β) παρουσίαση μιας καλής επιμορφωτικής πρακτικής (με χρήση εικαστικού έργου τέχνης
”The Country School” του Homer) ως παράδειγμα για τη διερεύνηση του ρόλου του
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, με την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
Γ) αξιολόγηση με χρήση κινητών συσκευών σε πραγματικό χρόνο - συζήτηση για την
αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
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Σχήμα 1. Ακολουθία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων Εφαρμογής της μεθόδου σε LAMS

Σκοπός
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί στη μέθοδο αξιοποίησης
έργων τέχνης του Perkins στη διδακτική πράξη, η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια της
δημιουργικής και της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν
Ψηφιακή ακολουθία μάθησης (learning design) σε περιβάλλον ΕΛ/ΛΑΚ LAMS για την
αξιοποίηση της μεθόδου χρήσης της τέχνης στην εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς.

Προστιθέμενη αξία
Το βιωματικό εργαστήριο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έχει σχεδιαστεί με θέμα
την αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου για την προώθηση της άτυπης μάθησης με σκοπό
να λειτουργήσει ως «πεδίο εφαρμογής» της μεθοδολογίας αυτής για την αξιοποίηση της
τέχνης και την ενεργοποίηση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών. Στο
εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν στην αξιοποίηση της
παρατήρησης έργων τέχνης με τη μέθοδο του Perkins (1994) με αξιοποίηση ψηφιακής
τεχνολογίας και βιωματικών ενεργητικών τεχνικών.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται
Εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Στελέχη Εκπαίδευσης.

Οργάνωση Εργαστηρίου - Διαδικασία υλοποίησης
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Στον Πίνακα 1, περιγράφεται η διαδικασία οργάνωσης και η υλοποίηση του εργαστηρίου σε
δύο διδακτικές ώρες.

Πίνακας 1. Οργάνωση Εργαστηρίου
1η Ώρα

Περιγραφή
Γνωριμία με την ομάδα και σπάσιμο πάγου.
Ως τεχνική αλληλογνωριμίας θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική αλληλογνωριμίας με χρήση
καρποστάλ. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν καρποστάλ σε αριθμό διπλάσιο
από τον αριθμό συμμετεχόντων στο εργαστήριο.
 Κάθε συμμετέχων/ουσα θα κληθεί να επιλέξει μία κάρτα και να μας πει κάτι για τον εαυτό
του/της. [πχ. ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, εργασία, προσδοκία/ες από το
εργαστήριο]

10΄

Καταιγισμός ι

Τι εννοούμε όταν λέμε: «Ρόλος αποτελεσματικού εκπαιδευτικού»;

 Ως συντονιστές του εργαστηρίου καταγράφουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων σε πίνακα ή
σε χαρτί του μέτρου και στη συνέχεια προβαίνουμε σε σύνθεση των απόψεων των
συμμετεχόντων στο εργαστήριο.

10

Εισαγωγή στον πί

Πίνακας ζωγραφικής: Λίγα λόγια για το έργο, τον ζωγράφο και το ρεύμα τους
εποχής ιμπρεσιονισμός
 Παράλληλα τους μοιράζουμε φυλλάδιο με στοιχεία του έργου που πρόκειται να
παρακολουθήσουν.

10΄

1)
5΄
2η Ώρα
30΄

15’

Εργασία σε ομάδες: 1) Με ερέθισμα το παρουσιαζόμενο εικαστικό έργο τέχνης, οι
συμμετέχοντες στο εργαστήριο επεξεργάζονται το ακόλουθο ερώτημα:
Ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο;
Ανακοίνωση των ομάδων στην ολομέλεια και συζήτηση. Σύνθεση των απόψεων των
εκπαιδευόμενων από τους εκπαιδευτή.
Περιγραφή
Σε πίνακα ή σε χαρτί του μέτρου χωρίζουμε 7 στήλες που αντιστοιχούν στις 4 φάσεις
της στοχαστικής προσέγγισης της μεθόδου Perkins (1994). Γράφουμε το όνομα κάθε
στήλης και διατρέχουμε με τους συμμετέχοντες τα στάδια της μεθόδου Perkins.
Αναστοχασμός σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθόδου σε περιβάλλον ηλεκτρονικής
μάθησης. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Διατύπωση προτάσεων σχετικά με την
αξιοποίηση της προτεινόμενης μεθόδου.

Από την παρατήρηση και αξιολόγηση των τεσσάρων φάσεων (Χρόνος για Παρατήρηση,
Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση, Αναλυτική και βαθιά παρατήρηση, Ανασκόπηση
της διεργασίας), με τήρηση της διαδοχής τους και περιθώρια ελευθερίας ως προς τον τρόπο
εφαρμογής τους, με ή και χωρίς την υποστήριξη της τεχνολογίας θα διαπιστώσουν οι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων ότι μπορούν να επιμορφωθούν και να αξιοποιήσουν
την τέχνη ως ένα δραστικό στοχαστικό εργαλείο, με βάση το «μοντέλο» που ανέπτυξε ο
Perkins στα αντικείμενα της ειδικότητας τους, αλλά και σε επιμέρους έννοιες και θεματικές
ενότητες με διαθεματική προσέγγιση.
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Υποστήριξη μεθόδου με προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες
Οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το διαδίκτυο διευκολύνουν την υλοποίηση αυτής της μεθόδου και
επιτρέπουν την αναλυτική καταγραφή των προβληματισμών και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες για αξιολόγηση και αναστοχασμό μελετώντας
τα αρχεία καταγραφής (log files).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώνουν πιο εύκολα τα ψηφιακά αντίγραφα ή
αποσπάσματα έργων τέχνης σε μαθησιακές δραστηριότητες και να δίνουν
στους
εκπαιδευόμενους την ευκαιρία για πολλαπλή θέαση, προσέγγιση και ερμηνεία τους,
ατομικά ή συνεργατικά (Σχήμα 2). Επιπλέον με τη δυνατότητα πλησιάσματος (zoom-in)
μπορούν να δουν από πιο κοντά λεπτομέρειες σε ένα έργο τέχνης ή να σταματήσουν (pause)
ή να επαναλάβουν (repeat) ένα ηχητικό ή οπτικοακουστικό στιγμιότυπο και να σκεφτούν
κριτικά.

Σχήμα 2. Καταιγισμός ιδεών μέσω κινητών συσκευών
Με τη χρήση κινητών συσκευών μπορούν να αλληλεπιδρούν άμεσα ακόμα και από
απόσταση (Σχήμα 3) εφαρμόζοντας ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως καταιγισμό
ιδεών, εργασία σε ομάδες, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
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Σχήμα 3. Εκπαιδευτικό παιχνίδι τύπου quiz για την επεξεργασία έργου τέχνης

Συμπεράσματα
Η αξιοποίηση έργων τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο
διδασκαλίας η οποία εκτός από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αισθητηριακής
αντίληψης προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές.
Ειδικότερα, μέσα από την αξιοποίηση της μεθόδου οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά,
ψυχοκινητικά, συναισθηματικά και αισθητικά, δηλαδή ολιστικά. Η ανάπτυξη αυτή
συμβάλλει στην βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι μόνο του εαυτού τους αλλά και της
πραγματικότητας που τους περιβάλλει (Μέγα, 2011: 62).
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εξοικείωση τους με τη μέθοδο και τα εργαλεία
ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Οι εκπαιδευτικοί στο
πλαίσιο της μεθόδου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις αξίες των
άλλων καθώς αντιλαμβάνονται και εμβαθύνουν σε αυτές μέσα από την παρατήρηση έργων
τέχνης με τον ίδιο τρόπο που αναμένουν να το κάνουν και οι μαθητές τους στη συνέχεια.
Παράλληλα αποκτούν ενσυναίσθηση κατανοώντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το
σύστημα αξιών των «άλλων» όπως αυτά εκφράζονται στα έργα τέχνης συγκρίνοντάς τα με
το δικό τους σύστημα αξιών.
Στο πλαίσιο προσέγγισης και επεξεργασίας έργων τέχνης με την τεχνολογική υποστήριξη
μπορούν ευκολότερα να προετοιμάζονται κατάλληλα για την εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων διδασκαλίας και μέσων στο διδακτικό τους έργο.
Οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν την στοχαστική τους ικανότητα μέσα από την παρατήρηση
έργων τέχνης προβαίνουν σε ερμηνεία συμβόλων και σε αναγνώριση σχέσεων. Παράλληλα
αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη αξιοποιώντας τη φαντασία και την
εφευρετικότητα τους και οργανώνουν το μάθημα τους με εναλλακτικούς τρόπους και νέα
τεχνολογικά μέσα. Τέλος, αναπτύσσουν ερευνητική διάθεση αξιοποιώντας κατάλληλα
εκπαιδευτικά σενάρια στο πλαίσιο των οποίων τα έργα τέχνης αποτελούν αφόρμιση για
περαιτέρω έρευνα.

Αναφορές
Brookfield, S.(1986). Understanding and Facilitating Adult Learning, San Francisco: Jossey-Bass.

1092

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. California, Los Angeles: The Getty Education
Institute for the Arts.
Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven and London: Yale University Press.
Papadakis, S., Giglione E. (2008). Enhancing critical thinking by providing cognitive skill-based
question wizards in LAMS activities. In L. Cameron & J. Dalziel (Ed.) 2008 European LAMS Conference:
Practical Benefits of Learning Design, June 25th -27th , Cadiz, Spain.
Perkins, D.(1994). The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art. California, Los Angeles: The
Getty Education Institute for the Arts.
Phillips, N. & Fragoulis, I. (2012). The use of art in the Teaching Practice for Developing
Communication Skills in adult, International Education Studies, 2:132-138.
Rogers, Al. (2002). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκος, Α.(2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκος, Α.(2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Παπαδάκης Σ., Φραγκούλης Ι. (2013). Η αξιοποίηση έργων τέχνης μέσω ΤΠΕ στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών στη εκπαιδευτική πράξη. Στο Κ.
Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ,
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 2123 Ιουνίου 2013.
Παπαδάκης Σ., Φραγκούλης Ι. (2016).
Απόψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος επιμόρφωσης τους για αξιοποίηση της τέχνης στο διδακτικό τους έργο. Πρακτικά 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική
και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο, Σύρος 10-12 Ιουνίου 2016.
Τσιμπουκλή, Α & Φίλλιπς, Ν. (2007). Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Από Απόσταση Εκπαιδευτικό Υλικό, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Από την ψηφιακή αφήγηση
στην Επαυξημένη Πραγματικότητα. Υλικό από μαθητές
για μαθητές
Ράμμος Δημήτρης1,2, Μπράτιτσης Θαρρενός2
dimrammos@yahoo.gr, bratitsis@uowm.gr
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Περίληψη
Η χρήση των έξυπνων/φορητών συσκευών και των διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών που αυτές
υποστηρίζουν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής στα παιδιά από πού μικρές ηλικίες. Ιδιαιτέρως επίκαιρη είναι
η προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που βασίζονται σε τέτοιες συσκευές και εφαρμογές. Ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο
πεδίο ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων
Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) οι οποίες αποτελούν την σύζευξη της εικονικής με
την ρεαλιστική πραγματικότητα, δημιουργώντας δυνατότητες βιωματικής και ενεργητικής μάθησης. Ο
συνδυασμός τέτοιων εφαρμογών με την Ψηφιακή Αφήγηση δείχνει ότι μπορεί να αναδείξει περεταίρω
τα οφέλη που η βιβλιογραφία καταγράφει ότι η τελευταία μπορεί να εισάγει στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η παρούσα εργαστηριακή συνεδρία αποσκοπεί στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με αυτό
το νέο πεδίο, αξιοποιώντας την προσέγγιση learning by design.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, Επαυξημένη πραγματικότητα, δημοτικό

Εισαγωγή
Η υιοθέτηση διδακτικών στρατηγικών οι οποίες αξιοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες των
Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο εκπαιδευτικό
αντικείμενο. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των
εκπαιδευτικών σεναρίων και στην εμπλοκή των παιδιών σε αυτά καθώς και στην αποτίμηση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων αλλά και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η
δημιουργικότητα.
Ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους από τη μία, τα
χαρακτηριστικά, το επίπεδο ψηφιακού εγγραματισμού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
παιδιών από την άλλη, επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία δύναται να
συμβάλλουν στην μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία της κάθε εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Σημαντικός είναι, παράλληλα, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, τόσο ως εμπνευστή και
δημιουργού ενός εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο εμπλέκει/αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. όσο και ως
συντονιστή και εμψυχωτή κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων με τέτοιο τρόπο που να
ενισχύεται η αυτενέργεια των παιδιών και η εναρμόνιση των εργασιών τους με τους
εκπαιδευτικούς στόχους. Ακόμα, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να προλαμβάνει στο μέγιστο
δυνατό βαθμό τις δυσκολίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε τεχνικό ή άλλο επίπεδο ώστε
να διασφαλίζεται το καταλληλότερο δυνατό περιβάλλον μάθησης.
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1093-1098, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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Το παρόν εργαστηριακό πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μοντέλου
που μπορεί να εφαρμοστεί στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Το μοντέλο αυτό
δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να δημιουργήσουν ψηφιακό οπτικοακουστικό
διδακτικό υλικό το οποίο θα αξιοποιηθεί με την μέθοδο της Επαυξημένης Πραγματικότητας
ως εποπτικό υλικό για την ανάπτυξη ψηφιακών ασκήσεων, κουίζ ή παιχνιδιών..

Τεχνολογικό και θεωρητικό πλαίσιο
Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βασίζεται στον συνδυασμό της
δημιουργίας και της αφήγησης ψηφιακών ιστοριών με την παρουσίαση αυτών σε
περιβάλλοντα Επαυξημένης Πραγματικότητας. Το περιβάλλον του Microsoft Office Mix θα
αξιοποιηθεί ως εργαλείο ψηφιακής αφήγησης ενώ το λογισμικό Aurasma θα αποτελέσει το
εργαλείο ανάπτυξης της επαυξημένης πραγματικότητας.

Digital storytelling (Ψηφιακή αφήγηση)
Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και μάθησης.
Για χιλιάδες χρόνια, οι κοινωνίες αξιοποιούσαν την αφηγηματική προσέγγιση για τη
διδασκαλία σημαντικών αρχών (Brady, 1997). Σε πολιτισμούς χωρίς γραπτή γλώσσα, η
αφήγηση ήταν ο μόνος τρόπος για τη μετάδοση της κουλτούρας τους, των αξιών τους και
της ιστορίας τους (Egan, 1989). Σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, η αφήγηση
μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί σε όλες τις καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας την τυπική,
μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση, αλλά και τα εργασιακά περιβάλλοντα (Μπράτιτσης,
2014).
Ορισμένοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης πιστεύουν ότι η αφήγηση ως διδακτική και
μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σχεδόν σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα. Η σύνθεση μιας ιστορίας και η αποτελεσματική επικοινωνία της σε
ένα κοινό, απαιτεί από το δημιουργό να σκεφτεί πολύ προσεκτικά το θέμα και την οπτική
προοπτική του κοινού. Οι ακροατές και οι αφηγητές από κοινού έχουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τόσο τον προσωπικό όσο και τον αφηγηματικό λόγο, να αναπαραστήσουν τις
γνώσεις τους, να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους και να λάβουν ανατροφοδότηση
(Coventry, 2008).
Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης
με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem, 2005). Συνιστά μια μορφή τέχνης,
συνδυάζοντας πολυμεσικό υλικό για τη δημιουργία μιας ιστορίας (Robin & McNeil, 2012).
Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο,
επιτρέποντας τη συζήτηση και το σχολιασμό τους και ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους
αξία και το χρόνο ζωής τους (Lathem, 2005). Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και να
ενισχύσει τη μάθηση, σε όλες τις βαθμίδες και σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Robin,
2006)
Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή τα παιδιά
(Μπράτιτσης, 2014). Στην πρώτη περίπτωση, ως εργαλείο διδασκαλίας χρησιμοποιούνται
για την παρουσίαση ενός αντικειμένου ή μιας νέας ιδέας με τρόπο ελκυστικό (Robin, 2008)
ενώ παράλληλα διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η καλύτερη κατανόηση
του περιεχομένου (Burmark, 2004). Στη δεύτερη περίπτωση, ενισχύονται ένα σύνολο
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δεξιοτήτων γραμματισμού (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). Όταν οι μαθητές
δημιουργούν δικές τους ψηφιακές ιστορίες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις,
ιδέες και απόψεις και να τις μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό, βελτιώνοντας ταυτόχρονα
τις δεξιότητες συγγραφής τους (Gakhar & Thompson, 2007). Επιπλέον, γίνονται πιο ενεργοί
και παραγωγικοί τόσο στις ατομικές όσο και στις συνεργατικές δραστηριότητες (Bratitsis et
al., 2011).
Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που
τους βοηθάει να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες εύκολα, βασιζόμενοι στην
μέθοδο της βιωματικής μάθησης (Learning by Doing) και της μάθησης που βασίζεται στο
σχεδιασμό (Learning by Design). Αποτελείται από διακριτές φάσεις, η καθεμία από τις
οποίες αποτελεί θεμέλιο για την επόμενη, ενώ όλες υπηρετούν το συνολικό πλαίσιο της
ιστορίας.

Augmented Reality (Επαυξημένη Πραγματικότητα)
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα επιτρέπει στους χρήστες να αντιλαμβάνονται το
πραγματικό κόσμο μέσω ενός εικονικού περιβάλλοντος
Πολλές έρευνες καταδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες της αξιοποίησης περιβαλλόντων
Επαυξημένης Πραγματικότητας στην ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας (για
παράδειγμα Billinghurst & Duenser, 2012; Johnson, Adams, & Cummins, 2012).
Το εκπαιδευτικό υλικό επαυξημένης πραγματικότητας εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε
μια ενεργή και διαφοροποιημένη εμπειρία που κινείται μεταξύ του πραγματικού και του
εικονικού περιβάλλοντος (Milgram,Takemura, Utsumi & Kishino, 1994). Οι δραστηριότητες
που σχεδιάζονται με ή αξιοποιούν την επαυξημένη πραγματικότητα εισάγουν τους χρήστες
στο είδος της «μεικτής πραγματικότητας» σύμφωνα με την οποία ψηφιακές δημιουργίες
ενσωματώνονται στον πραγματικό κόσμο, γεφυρώνοντας την απόσταση της εικονικότητας
με την πραγματικότητα.
Τα εικονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα επαυξημένης
πραγματικότητας μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, βίντεο κλιπ, ήχους, 3D
μοντέλα, κινούμενα σχέδια ή έναν συνδυασμό κάποιων από τα παραπάνω.
Σε επίπεδο τεχνικών απαιτήσεων, λογισμικού και εξοπλισμού, υπάρχουν πολλές
διαφορετικές δυνατότητες, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και τα μέσα και τις
μεθόδους εμφάνισης του υλικού. Το παρόν εργαστηριακό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη της επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητές συσκευές, στις οποίες ο χρήστης
μπορεί να αναπαράγει εικονικά αντικείμενα ελεύθερα με την χρήση της κάμερας ή σε
σταθμισμένα/προγραμματισμένα σημεία (Feiner, 2011). Τα εικονικά αντικείμενα θα
δημιουργηθούν με χρήση βιντεοκάμερας, λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου
και της πλατφόρμας ανάπτυξης εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας Aurasma.

Learning by Design
Η διδακτική μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού
μοντέλου είναι η μάθηση μέσω σχεδιασμού (Learning by Design) σύμφωνα με την οποία οι
μαθητές καλούνται να αναπτύξουν ρόλο παραγωγού του διδακτικού υλικού και
συνδιαμορφωτή της πορείας και των σταδίων αλλά και της αξιολόγησης της διδασκαλίας.
Η μέθοδος Learning by Design, βασισμένη στις αρχές του κονστρουκτιβισμού,
ενστερνίζεται ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις αρχές και τις σχέσεις που διέπουν τον
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κόσμο όταν δημιουργούν ενεργά πραγματικά αντικείμενα και εφαρμογές (Papert & Harel,
1991).
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να
σχεδιάσουν βήμα προς βήμα ενδεικτικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού μοντέλου που
θα βασίζονται στην ψηφιακής αφήγηση και την επαυξημένη πραγματικότητα. Με τον
τρόπο αυτό θα μπορέσουν να εντοπίσουν τις απαιτήσεις, τα εμπόδια και τις δυσκολίες του
εγχειρήματος.

Εκπαιδευτική Προστιθέμενη Αξία
Η παρακολούθηση της εργαστηριακής συνεδρίας και η επαφή με την πλατφόρμα ανάπτυξης
δραστηριοτήτων επαυξημένης πραγματικότητας αναμένεται να προσφέρει στους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να γνωρίσουν, σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο, ένα πρωτοποριακό και ιδιαιτέρως ελκυστικό, για τα παιδιά και τους ενήλικες,
ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο έχει ανεξάντλητες και διαρκώς εξελισσόμενες τεχνικές και
τεχνολογικές δυνατότητες, αποτελώντας, παράλληλα, ένα δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο,
ικανό να αναδείξει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών και να προσδώσει
διαδραστικότητα σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η επαυξημένη πραγματικότητα, ως σχετικώς νέα και ιδιαιτέρως επίκαιρη ψηφιακή
εφαρμογή στον χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συνδυαστεί και θα λειτουργήσει
προσθετικά με τις τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης οι οποίες έχουν γίνει ιδιαιτέρως
δημοφιλείς στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Η αξιοποίηση των δύο αυτών εφαρμογών
αναμένεται να δημιουργήσει κίνητρα συμμετοχής και μάθησης, δίνοντας στους μαθητές και
τις μαθήτριες ενεργό, δημιουργικό ρόλο σε συνθήκες που άπτονται και ταιριάζουν
περισσότερο με τα εξωσχολικά τους ενδιαφέροντα.
Το πρώτιστο ενδιαφέρον του σχεδιασμού εκπαιδευτικών μοντέλων και δραστηριοτήτων
είναι, σε κάθε περίπτωση, η ανίχνευση του παιδαγωγικού αποτελέσματος στα παιδιά και της
συνολικής επιρροής πάνω τους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων ψηφιακής αφήγησης και επαυξημένης πραγματικότητας θα συνδυαστεί με
συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές, πλήρη στοχοθεσία, ξεκάθαρη δομή και συγκεκριμένα
στάδια υλοποίησης ώστε να είναι δυνατή η αποτίμηση της παιδαγωγικής της αξίας και η
αξιολόγηση του μαθησιακού αντίκτυπου.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται
Η συνεδρία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των
ειδικοτήτων
Η απαιτούμενη υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή με
σύνδεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέα. Ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων
είναι έως 15 άτομα. Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης: 1,5-2 ώρες. Εναλλακτικά, μπορούν
οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν το δικό τους φορητό υπολογιστή, αρκεί να υπάρχει
σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οργάνωση και στόχοι εργαστηριακής συνεδρίας
Οι στόχοι της εργαστηριακής συνεδρίας είναι:

Η αποσαφήνιση των
εννοιών
Πραγματικότητα

Ψηφιακή

Αφήγηση

και

Επαυξημένη
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Η σύντομη ιστορική αναδρομή και παρουσίαση καλών πρακτικών
Η ένταξη των εφαρμογών Ψηφιακής Αφήγησης και Επαυξημένης
Πραγματικότητας σε παιδαγωγικό πλαίσιο και σύνδεσή τους με την διδακτική
μεθοδολογία

Η εξοικείωση με τα λογισμικά Microsoft Ofiice Mix και Aurasma

Η πρακτική εφαρμογή των λογισμικών, σχεδιασμός εκπαιδευτικού μοντέλου και
σχετικής μικροδιδασκαλίας
Στη συνέχεια περιγράφονται τα επιμέρους στάδια υλοποίησης της συνεδρίας.

1η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Γνωριμία των μελών της ομάδας. Καταγραφή των αρχικών τους αντιλήψεων για τις υπό
διαπραγμάτευση έννοιες.

2η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Θεωρητική προσέγγιση και παρουσίαση των εννοιών Ψηφιακή Αφήγηση και Επαυξημένη
Πραγματικότητα.

3η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Περιγραφή της προτεινόμενης διδακτικής μεθοδολογίας και σύντομη παρουσίαση καλών
διδακτικών εφαρμογών, ώστε να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία της συνεδρίας

4η Δραστηριότητα (διάρκεια 15 λεπτά):
Παρουσίαση του λογισμικού Microsoft Office Mic και της πλατφόρμας Aurasma. Σύντομη
πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση με τα εργαλεία αυτά.

5η Δραστηριότητα (διάρκεια 20 λεπτά):
Εργασία σε ομάδες, όπου οι συμμετέχοντες θα αξιοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο τα
εργαλεία που παρουσιάστηκαν στην 4η δραστηριότητα. Κάθε ομάδα θα κληθεί να σχεδιάσει
μια μικροδιδασκαλία στην οποία θα εφαρμόζει όσα θα έχουν παρουσιαστεί σε θεωρητικό
επίπεδο στις πρώτες δραστηριότητες.

6η Δραστηριότητα (διάρκεια 15 λεπτά):
Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών και σχολιασμός στην ολομέλεια.

7η Δραστηριότητα (διάρκεια 10 λεπτά):
Συμπερασματική συζήτηση – Κλείσιμο.

Βιβλιογραφία
Billinghurst, M., & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56–63.
Brady, M.K. (1997). Ethnic folklore. In T. A. Green (Ed.), Folklore: An encyclopedia of beliefs, customs, tales,
music, and art (pp. 237-244). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

1098

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Bratitsis, T., Kotopoulos, T., & Mandila, K. (2011). Kindergarten children as story makers: The effect of
the digital medium. In F. Xhafa, L. Barolli, M. Köppen (eds.), Proceedings of the IEEE 3rd International
Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (pp. 84-91). Fukuoka, Japan.
Burmark, L. (2004). Visual presentations that prompt, flash & transform. Media and Methods, 40(6), 4–5.
Chung, S. K. (2006). Digital storytelling in integrated arts education. The International Journal of Arts
Education, 4(1), 33–50.
Coventry, M. (2008) Engaging gender: student application of theory through digital storytelling. Arts
and Humanities in Higher Education, 7(2), 205-219.
Egan, K. (1989). Teaching as storytelling. Chicago: University of Chicago Press.
Feiner, S. (2011). Augmented reality: a long way off? Retrieved from Pocket-lint: http://www.pocketlint.com/news/38869/augmentedreality-interview-steve-feiner
Gakhar, S., & Thompson, A. (2007.) Digital storytelling: Engaging, communicating, and collaborating. In
R. Carlsen & D. A. Willis (eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education
International Conference 2007 (pp. 607-612). Chesapeake , VA: AACE.
Johnson, L., Adams, S. & Cummins, M. (2012). NMC Horizon report: 2012 K-12 edition. Austin, TX: T.N.M.
Consortium.
Kearney, M. (2009). Towards a learning design for student-generated digital storytelling. The future of
learning design conference (paper 4). New South Wales, Australia: University of Wollongong.
Retrieved from http://ro.uow.edu.au/fld/09/Program/4/.
Lathem, S. A. (2005). Learning communities and digital storytelling: New media for ancient tradition. In
C. Crawford, R. Carlsen, I. Gibson, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. A. Willis (eds.), Proceedings of
Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2005 (pp. 2286-2291).
Chesapeake, VA: AACE.
Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A. & Kishino, F. (1994). Augmented reality: A class of displays on
the reality–virtuality continuum. In Proceedings of Telemanipulator and Telepresence Technologies (pp.
282–292). Boston, MA.
Papert, S., Harel, I. (1991). Constructionism. Westport, CT: Ablex Publishing
Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In C. Crawford et al. (eds.), Proceedings of
Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006 (pp. 709716). Chesapeake, VA: AACE.
Robin, B. R. (2008) Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom.
Theory into Practice, 47(3), 220-228.
Robin, B.R., & McNeil, S.G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling.
Digital Education Review, 22, 37-51.
Μουταφίδου, Α., & Μπράτιτσης, Θ. (2013). Ψηφιακή Αφήγηση και δημιουργική γραφή: δύο
παράλληλοι κόσμοι με κοινό τόπο. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής, Αθήνα 4-6
Οκτωβρίου 2013.
Μπράτιτσης, Θ. (2014). Εμπειρίες από σεμινάρια ψηφιακής αφήγησης σε εκπαιδευτικούς. Η περίπτωση
της Ελλάδας. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». 3-5
Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
Porter, B. (2005). Digitales: The art of telling digital stories. Denver: Colorado, USA: Bernajean Porter
Consulting.
Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st century classroom.
Theory Into Practice, 47(3), 220–228.
Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student
learning. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487–506.

Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών
εργαλείων και μοντέλων ιστοριογράφησης για την
κατασκευή ψηφιακών αφηγήσεων
Κορδάκη Μαρία1, Κακαβάς Παναγιώτης2,1, Κακαβάς Κωνσταντίνος2,3, Κακαβά
Ισμήνη2
m.kordaki@aegean.gr, panosteacher@yahoo.com, kos-kakavas@hotmail.com,
ismini2k@hotmail.com
1
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
3
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Σκοπός του εργαστηρίου
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία και εξάσκηση με βασικά μοντέλα
ιστοριογράφησης ψηφιακών εκπαιδευτικών ιστοριών και βασικά τεχνολογικά εργαλεία για
τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων -σύμφωνα με τις σύχρονες θεωρίες μάθησης- οι οποίες
μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη. Συγκεκριμένα, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς που θα επιμορφωθούν στη χρήση μοντέλων
ιστοριογράφησης και ψηφιακών εργαλείων όσο και από τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, προσφέροντας έτσι,
νέες ευκαιρίες μάθησης σε ένα ελκυστικό και παιγνιώδες περιβάλλον για την απόκτηση
κινήτρων και νοήματος για τα προς μάθηση γνωστικά αντικείμενα.
κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, λογισμικά
ιστοριογράφησης εκπαιδευτικών ιστοριών
Λέξεις

ψηφιακής

αφήγησης,

μοντέλα

Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση
Η αφήγηση από τα πρώτα χρόνια που ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί πολιτισμό ήταν
ιδιαίτερα σημαντική για τη συνεισφορά της στη γνώση και τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς από γενιά σε γενιά στους διάφορους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν ανά τον
κόσμο (Wang & Zhan, 2010).
Αν και η αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο δεν είναι κάτι καινούριο στην εκπαίδευση,
η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια νέα παιδαγωγική προσπάθεια που προκύπτει από την
εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας που περιλαμβάνει τις ψηφιακές κάμερες, λογισμικά
επεξεργασίας τεχνολογίας, συγγραφικά εργαλεία και τεχνολογίες διαδικτύου (Meadows,
2003; Alexander & Levine, 2008).
Η ταχεία ανάπτυξη των πολυμέσων και των τεχνολογιών του διαδικτύου έχει ανοίξει
νέους δρόμους για την κατασκευή ψηφιακών αφηγήσεων διότι, κάποιος μπορεί
ενσωματώσει διάφορες εικόνες, ήχους, κινούμενες εικόνες και βίντεο κλιπ μαζί με κείμενα,
για τη δημιουργία μίας ιστορίας που βελτιώνει το γλωσσικό, τον οπτικό, καθώς και τον
ψηφιακό εγγραμματισμό (Li, 2007).
Έτσι, η τέχνη της αφήγησης σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή τα πολυμέσα
του 21ου αιώνα και τα εργαλεία τηλεπικοινωνίας, δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε
ψηφιακή αφήγηση (Lathem, 2005; Psomos & Kordaki, 2012). Οι ψηφιακές αφηγήσεις, με την
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1099-1106, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.
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αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, αποτελούν μία σημαντική
εκπαιδευτική πρακτική για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντας και της προσοχής των
μαθητριών/μαθητών (Gangan, 2014).
Η αποτελεσματική χρήση, συνεπώς, των ψηφιακών αφηγήσεων στη σχολική τάξη απαιτεί
τη σωστή τεχνική και παιδαγωγική προετοιμασία από την πλευρά των εκπαιδευτικών, έτσι
ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό για τις/τους μαθήτριες/μαθητές αποτέλεσμα που είναι η
αποτελεσματική και ποιοτική μάθηση των διάφορων εννοιών που διδάσκονται (Wang &
Zhan, 2010). Οι εκπαιδευτικοί, συνεπώς, θα πρέπει να έχουν τεχνική κατάρτιση της
τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί και γνώσεις σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής ψηφιακής
ιστορίας (storyboarding) καθώς επίσης και γνώση του θέματος του γνωστικού αντικειμένου
στη μάθηση του οποίου θα εμπλέξουν τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους, θέτοντας
ξεκάθαρους στόχους στη διδασκαλία τους και καθορίζοντας με σαφήνεια τη διδακτική
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Lei, 2009).
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσδιορίσουν τι οι μαθήτριες/μαθητές τους θα πρέπει να
γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κάνουν και στη συνέχεια να αποφασίσουν πώς η
ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί (Lowenthal, 2006). Με άλλα λόγια, τα έργα
ψηφιακής αφήγησης θα πρέπει να έχουν ως κέντρο τη/το μαθήτρια/μαθητή, να είναι
ευθυγραμμισμένα με κατάλληλα εκπαιδευτικά πρότυπα και να υποστηρίζουν με
αποτελεσματικό τρόπο τη μάθηση (Hofer & Swan 2006).
Σύμφωνα με τον Robin (2006), η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας απαιτεί διάφορους
τύπους εγγραμματισμού και πολλαπλές δεξιότητες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τη χρήση
της τεχνολογίας. Αυτοί οι τύποι εγγραμματισμού περιγράφονται στη σύγχρονη
βιβλιογραφία ως «εγγραμματισμός του 21ου αιώνα» και αποτελούν συνδυασμό των
παρακάτω ειδών εγγραμματισμού (Robin, 2008:a):
 Ψηφιακός Εγγραμματισμός: Η ικανότητα να επικοινωνείς με μια συνεχώς
διευρυμένη κοινότητα ώστε να συζητάς διάφορα θέματα είτε να αναζητάς κάποια
βοήθεια σε διάφορα θέματα.
 Παγκόσμιος Εγγραμματισμός: Η ικανότητα να διαβάζεις, να ερμηνεύεις, να
ανταποκρίνεσαι και να πλαισιώνεις με ορθό τρόπο μηνύματα με παγκόσμια
προοπτική και απήχηση.
 Τεχνολογικός Εγγραμματισμός: Η ικανότητα να χρησιμοποιείς την τεχνολογία και
τους υπολογιστές με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης, της παραγωγής και της
επίδοσης.
 Οπτικός Εγγραμματισμός: Η ικανότητα να κατανοείς, να παράγεις και να
επικοινωνείς δια μέσω των οπτικών εικόνων.
 Πληροφοριακός Εγγραμματισμός: Η ικανότητα του να βρίσκεις, να αξιολογείς και
να συνθέτεις τις διάφορες πληροφορίες.
Ο Robin (2008:b), επίσης, σημειώνει πως οι μαθήτριες/μαθητές που συμμετέχουν στα
διάφορα στάδια του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της παρουσίασης των δικών τους
ψηφιακών ιστοριών αναπτύσσουν δεξιότητες εγγραμματισμού που αφορούν σε δεξιότητες:
 Ερευνας,
 Γραφής,
 Οργάνωσης,
 Τεχνολογίας,
 Παρουσίασης,
 Συνέντευξης,
 Διαπροσωπικής επικοινωνίας δεξιότητες,
 Επίλυσης προβλήματος,
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 Αξιολόγησης.
Συνολικά, η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας προσφέρει μια σειρά από άμεσα και
έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη στους μαθητές (Psomos & Kordaki, 2016). Στα άμεσα
εκπαιδευτικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης αναγνωρίζονται οι δυνατότητές της να: (α)
δημιουργεί μαθησιακή εμπλοκή, (β) ενισχύει πολλαπλούς εγγραμματισμούς, (γ) ενθαρρύνει
τη συνεργασία των μαθητών (δ) δημιουργεί κίνητρα μάθησης, (ε) βελτιώνει την ‘ροή’, (στ)
δημιουργεί μια προσωποποιημένη εμπειρία μάθησης, (ζ) ενισχύει τις ικανότητες
επικοινωνίας, (η) ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και να βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων, (θ) βελτιώνει την ικανότητα οργάνωσης δεδομένων και (ι) ενισχύει τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία. Στα έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη της εμπλοκής των
μαθητών στη δημιουργία ψηφιακών αφήγησεων συμπεριλαμβάνονται οι δυνατότητες για:
(α) δημιουργία επαγγελματικής συμπεριφοράς, (β) ανάδειξη νέων ταλέντων, (γ) δημιουργία
βελτιωμένων σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών, (δ) συμμετοχή της οικογένειας και της
ευρύτερης κοινότητας, (ε) την κριτική θεώρηση του εαυτού, (στ) δημιουργική θεώρηση των
πραγμάτων, (ζ) ένταξη στον κοινωνικό ιστό της τάξης και σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα, και (η) ενίσχυση της παγκόσμιας ιθαγένειας.
Από τη μεριά του εκπαιδευτικού αναφέρονται επίσης ( van Gils, 2005), αρκετά
πλεονεκτήματα από τη χρήση ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία τα οποία σχετίζονται με:
(α) την παροχή μιας μεγαλύτερης ποικιλίας εκπαιδευτικών μεθόδων που μπορούν να
εφαρμοστούν σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, (β) την εξατομίκευση της
μαθησιακής εμπειρίας, (γ) την καλύτερη κατανόηση δύσκολων εννοιών, (δ) τη δημιουργία
πραγματικών καταστάσεων με έναν τρόπο εύκολο και χωρίς κόστος, και (ε) τη βελτίωση της
συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πέραν από το γεγονός ότι μπορούν να καλέσουν τους μαθητές
τους να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες και να έχουν ευκαιρίες να αποκομίσουν όλα τα
παραπάνω πλεονεκτήματα, μπορούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες τις
οποίες μπορούν να εντάξουν στη διδασκαλία τους, ώστε να βοηθήσουν αποτελεσματικά τη
μάθηση των μαθητών τους, με διάφορους τρόπους, όπως (Kordaki, Gousiou, Gorghiu, and
Gorghiu 2015): (α) ως μελέτες περίπτωσης – οπου οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν στην
αφήγηση και να αποκομίσουν συμπεράσματα από την πλοκή της και τους ρόλους των
ηρώων σε αυτή, (β) ως αφήγημα – όπου οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν την
ιστορία και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις παρόμοιες εμπειρίες τις οποίες
έχουν βιώσει στο παρελθόν, ώστε να κατανοήσουν και να αναπλαισιώσουν τους ρόλους των
ηρώων και την ιστορία μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, (γ) ως σενάριο - όπου οι μαθητές
αφού παρακολουθήσουν την ιστορία καλούνται να δημιουργήσουν τις δικές τους για το
πρόβλημα και τη λύση που προτείνεται από την ιστορία του εκπαιδευτικού αλλά
προτείνοντας τη δική τους ιστορία, και (δ) ως επίλυση προβλήματος - όπου οι μαθητές αφού
παρακολουθήσουν την ιστορία καλούνται να δημιουργήσουν τις δικές τους με αφετηρία το
πρόβλημα στοοποίο αναφέρεται η ιστορία του εκπαιδευτικού αλλά δινοντας τη δική τους
λύση.
Ομως, η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας δεν είναι μια τυχαία διαδικασία. Οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορουν να βοηθηθούν στην σχεδίαση (ιστοριογράφηση)
ψηφιακών ιστοριών με κατάλληλα μοντέλα ιστοριογράφησης τα οποία λαμβάνουν υπόψη
τους τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τις δυσκολίες των μαθητών σχετικάμε το προς κάθε
φορά μάθηση αντικείμενο. Ενα τέτοιο μοντέλο είναι το Ed-W model (Kordaki, 2003) το
οποίο θα παρουσιαστεί επίσης στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου.
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Οργάνωση εργαστηρίου
Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 20 συμμετέχοντες. Ο κάθε συμμετέχοντας θα χρησιμοποιεί
το δικό του υπολογιστή.
Αρχικά, θα γίνει μια μικρή παρουσίαση του μοντέλου ιστοριογράφησης Ed-W model
(Kordaki, 2003) και στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των παραπάνω τεσσάρων
λογισμικών. Για το καθένα θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα μικρό
δείγμα δικής τους σχεδίασης με βάση το μοντέλο Ed-W. Συγκεκριμένα, για το Movie Maker
θα ζητηθεί η εύρεση εικόνων και ενός αρχείου ήχου από το διαδίκτυο και ο συνδυασμός
αυτός για τη δημιουργία μίας μικρής διδακτικής ιστορίας.
Για το για το Cartoon Story Maker, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα μικρό δικό
τους κόμικ (5-6 καρέ) στα οποία θα κάνουν καταγραφή της φωνής τους αλλά και θα
γράψουν τους διαλόγους με την κατάλληλη επιλογή.
Για το Pixton, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα ακόμα μικρό κόμικ (5-6 καρέ) και
θα δώσουν βαρύτητα στην κίνηση του σώματος των ηρώων που θα επιλέξουν αλλά και στην
έκφραση του προσώπου τους.
Όσον αφορά στο λογισμικό Audacity, οι συμμετέχοντες θα κατεβάσουν 3-4 αρχεία ήχου
από το διαδίκτυο και θα τα εισάγουν στο λογισμικό έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα δικό
τους ενιαίο αρχείο ήχου με τη βοήθεια των εργαλείων αποκοπής, διπλασιασμού ή άλλου
ηχητικού εφέ της επιθυμίας τους.
Στο τελικό μέρος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες ανά ομάδα των δύο ατόμων θα
σχεδιάσουν με όποιο λογισμικό δημιουργίας κόμικ επιθυμούν τη δική τους ψηφιακή
αφήγηση και μέσα από το λογισμικό επεξεργασίας ήχου θα σχεδιάσουν τη μουσική του
επένδυση.
Τα καρέ του κόμικ και το αρχείο ήχου θα τα συνδυάσουν με το Movie Maker όπου θα
προσθέσουν τίτλους αρχής και τέλους. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργήσουν την
ολοκληρωμένη μορφή της ψηφιακής τους ιστορίας. Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δική
της ψηφιακή αφήγηση και θα προκληθεί συζήτηση για ερωτήσεις και σύνοψη των εργασιών.

Movie Maker
Είναι ένα εργαλείο κατασκευής ψηφιακού βίντεο και παρέχεται από την εταιρεία Microsoft.
Η χρήση του είναι πολύ διαδεδομένη αφού είναι ένα αρκετά εύχρηστο λογισμικό και σε
πολύ μικρό χρόνο ακόμα και ένας αρχάριος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του
ψηφιακό βίντεο. Το περιβάλλον του είναι εύκολα προσπελάσιμο και δεν δημιουργεί στον
χρήστη προβλήματα αναζήτησης των επιλογών που επιθυμεί. Το περιβάλλον του Movie
Maker χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Η μία είναι η περιοχή όπου βρίσκονται οι διαθέσιμες
επιλογές για τη δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας και βρίσκεται στο πάνω μέρος της
οθόνης. Η δεύτερη περιοχή είναι ο χώρος που βρίσκεται δεξιά στην οθόνη όπου και γίνεται
η διάταξη των εικόνων, βίντεο και ήχου με την επιθυμητή σειρά. Η τρίτη περιοχή βρίσκεται
αριστερά στην οθόνη όπου γίνεται η προβολή του βίντεο που έχει δημιουργηθεί, κάτι που
δείχνει στον χρήστη τις αδυναμίες και τις λεπτομέρειες που πρέπει να βελτιωθούν. Το
λογισμικό επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο και ήχου που μπορούν να
συνδυαστούν έτσι ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα διατίθεται μία ποικιλία επιλογών εφέ μετάβασης από εικόνα ή βίντεο, εφέ
κίνησης και άλλων οπτικών εφέ για εικόνες ή βίντεο. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για
καταγραφή και εισαγωγή αφήγησης από μικρόφωνο. Ακόμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να εισάγει τίτλους αρχής και τέλους στο έργο του αλλά και λεζάντες σε οποιοδήποτε σημείο
του. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το έργο του, να το εγγράψει σε DVD είτε να το
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δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Κύριες αδυναμίες του λογισμικού είναι η αποθήκευση του
αρχείου βίντεο μόνο με τη μορφή WMV, καθώς και το γεγονός ότι δεν δίνει τη δυνατότητα
να εκτελούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός αρχεία ήχου, αφού διατίθεται μόνο ένα
κανάλι για τον ήχο.

Cartoon Story Maker
Αποτελεί ένα εργαλείο κατασκευής ψηφιακής ιστορίας με τη μορφή κόμικ. Διακρίνεται για
την ευκολία στον χειρισμό του. Στην επιφάνεια διεπαφής του λογισμικού υπάρχουν όλες οι
περιοχές με τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης. Στην αριστερή πλευρά
υπάρχουν οι φιγούρες των ηρώων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιστορία του
κόμικ. Για κάθε φιγούρα υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές εναλλακτικές μορφές τους, με
αλλαγή στη στάση του σώματος, της έκφρασης του προσώπου κλπ., που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Στην κάτω αριστερή γωνία βρίσκονται τα διάφορα υπόβαθρα που
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης ώστε να δείξει σε ποιον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
λαμβάνει χώρα η ιστορία του. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να εισάγει
τις δικές του εικόνες ηρώων και υποβάθρου σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Τον
μεγαλύτερο χώρο στο περιβάλλον καταλαμβάνει η οθόνη προεπισκόπησης του έργου. Ο
χρήστης με την επιλογή drag and drop σύρει στον χώρο αυτό τους ήρωες και το υπόβαθρο.
Με τον τρόπο αυτό, δημιουργεί το καρέ του κόμικ. Σε αυτό μπορεί να σύρει, επίσης, ένα
σύννεφο όπου θα γράψει τα λόγια του ήρωα είτε μπορεί να σύρει ένα ακουστικό σύννεφο
όπου μπορεί να καταγράψει τη φωνή του ήρωα με τη δική του φωνή μέσω μικροφώνου. Το
επόμενο καρέ μπορεί να δημιουργηθεί με την ίδια διαδικασία αλλά μπορεί να γίνει και με
αντιγραφή του προηγούμενου καρέ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αφήσει ίδιο
τον ήρωα και το υπόβαθρο και να κάνει τροποποιήσεις στους διαλόγους ή στη στάση του
σώματός τους ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Το κόμικ όταν λάβει την τελική του
μορφή μπορεί να αποθηκευτεί ως ιστοσελίδα (HTML page) και να προβληθεί και από
άλλους χρήστες του διαδικτύου μέσω φυλλομετρητή.

Pixton
Το Pixton αποτελεί ένα ακόμα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο κατασκευής ψηφιακού κόμικ το
οποίο υποστηρίζεται και από όλες τις κινητές συσκευές. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει
το κόμικ από την αρχή έως το τέλος ή να βασιστεί σε έτοιμα πρότυπα που του παρέχει το
λογισμικό. Ο χρήστης απαιτείται να εγγραφεί και να δημιουργήσει λογαριασμό για να
χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Ύστερα από τη διαδικασία αυτή, επιλέγει «δημιουργία
κόμικ», επιλέγει το πρότυπο που θα χρησιμοποιήσει για την ιστορία του, επιλέγει τους
ήρωες και ξεκινάει τη δημιουργία του κόμικ. Μέσα από τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν
μπορεί να προσθέσει άλλους χαρακτήρες στην ιστορία του, άλλα αντικείμενα και να ορίσει
το υπόβαθρο που χρειάζεται. Δίνεται η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι εκφράσεις των
προσώπων των χαρακτήρων καθώς και η στάση του σώματός τους. Αφού δημιουργηθούν
όλα τα διαδοχικά καρέ του κόμικ, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την ψηφιακή του
ιστορία είτε να την εκτυπώσει. Η εφαρμογή είναι συμβατή με όλα τα κοινωνικά δίκτυα αλλά
και με διαδικτυακές κοινότητες μάθησης όπως το Edmodo και το Moodle. Η κατασκευή
κόμικ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και δίνει την ευκαιρία
στους εκπαιδευτικούς είτε να κατασκευάσουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες, είτε να
ζητήσουν από τους μαθητές να συμπληρώσουν τους διαλόγους σε ημιδομημένα κόμικ είτε
να τους ζητήσουν να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα δικά τους κόμικ. Μειονέκτημα του
λογισμικού είναι ότι η πλήρης έκδοσή του απαιτεί τη χρηματική συνδρομή του χρήστη.
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Audacity
Το λογισμικό Audacity αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ψηφιακής επεξεργασίας ήχου.
Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μία μεγάλη ποικιλία εργαλείων και επιλογών που του
δίνουν τη δυνατότητα να εισάγει αρχικά ένα αρχείο ήχου και να το επεξεργαστεί σύμφωνα
με τις ανάγκες του. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα να γίνει εισαγωγή πολλών αρχείων
ήχου τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν διαδοχικά είτε παράλληλα, μέσω των πολλών
καναλιών ήχου που διαθέτει. Το κάθε αρχείο ήχου παρουσιάζεται με την αντίστοιχη
κυματομορφή του, ένα χαρακτηριστικό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού ο χρήστης
μπορεί μέσω αυτής της απεικόνισης να κόψει το αρχείο ήχου ακριβώς στο σημείο που
επιθυμεί. Τα διάφορα μέρη του αρχείου ήχου μπορούν να διαγραφούν είτε να
διπλασιαστούν. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να αυξάνεται ή να μειώνεται ο ρυθμός
εκτέλεσης του ηχητικού αρχείου, έτσι ώστε να αλλοιώνεται η μορφή του και μπορούν,
επίσης, να προστεθούν διάφορα άλλα ηχητικά εφέ. Τα διάφορα αρχεία ήχου αφού
τοποθετηθούν στη σωστή σειρά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο σύνθετο ηχητικό και ο
χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει σε ένα ενιαίο αρχείο ήχου. Το συνολικό αυτό αρχείο
μπορεί να το τοποθετήσει αργότερα σε πρόγραμμα μοντάζ εικόνας και ήχου, όπως το Movie
Maker που παρουσιάστηκε παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό, το λογισμικό Audacity μπορεί
να συνδυαστεί πολύ αποτελεσματικά με διάφορα προγράμματα κατασκευής ψηφιακής
αφήγησης και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συνολική αποτύπωση του ήχου
της ψηφιακής αφήγησης.

Οφέλη συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ή φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακές
δεξιότητες και σχετική εμπειρία (α) για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους
προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις τις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν στη διδασκαλία
τους, και (β) για να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους στην
εκμάθηση και χρήση των παραπάνω εργαλείων σύμφωνα με τον τρόπο που οι ίδιοι
εργάστηκαν. Χρήσιμα στοιχεία που αναδύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι η
συνεργασία των εκπαιδευτικών και αργότερα των μαθητών για να δημιουργήσουν ένα
κοινό έργο, η καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και η ενεργή συμμετοχή
των εκπαιδευομένων.

Υπεύθυνοι εργαστηρίου
Μαρία Κορδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Παναγιώτης Κακαβάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Κωνσταντίνος Κακαβάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψήφιος Διδάκτορας του ΤΕΕΑΠΗ του
Πανεπιστημίου Πατρών,
Ισμήνη Κακαβά, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Med Πανεπιστημίου Tor Vergata της Ρώμης.

Σε ποιος απευθύνεται
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ή φοιτητές όλων των ειδικοτήτων της
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
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Αριθμός εκπαιδευομένων
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο εργαστήριο είναι 20 εκπαιδευόμενοι.

Υποβολή συμμετοχής
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο παρόν εργαστήριο θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Η υποβολή συμμετοχής απαιτεί την υποβολή των στοιχείων των
εκπαιδευομένων στη φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα αποσταλεί e-mail
προς ενημέρωση των εκπαιδευομένων για τη συμμετοχή τους.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4XrZYeAMmVIycxUzGWwdsbWwKjep
mpkrNsX2kHfof6x85Q/viewform
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