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από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσή τους στην Πετοσφαίριση
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιοριστούν οι σημαντικοί παράγοντες πρόβλε‐
ψης της διάστασης «εκπαιδευόμενος» για την ικανοποίηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής
από μια σειρά μαθημάτων από απόσταση στην Πετοσφαίριση. Στην έρευνα έλαβαν μέρος
132 καθηγητές Φυσικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία
από 2 έως 17 έτη, οι οποίοι ενημερώθηκαν και δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα
εθελοντικά. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό ψηφιακό
υλικό με ασκησιολόγιο κατάλληλο για τις ηλικίες των μαθητών τους. Το ψηφιακό υλικό που
δημιουργήθηκε περιείχε 8 ενότητες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν στη διάθεσή τους
8 εβδομάδες για να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και μια εβδομάδα για να απαντή‐
σουν στα ερωτηματολόγια. Ανάλυση βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιή‐
θηκε για να αποδειχθεί η σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών της διάστασης «εκ‐
παιδευόμενος» στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων. Από τους τρεις
ανεξάρτητους παράγοντες μόνο η αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο δια‐
δίκτυο επηρέαζε θετικά την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου από την
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα βοηθούν τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών
προγραμμάτων να καταλάβουν γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εκπαιδευόμενων στην
ικανοποίηση και κατ’ επέκταση στην αποδοχή και παρακολούθηση εκπαιδευτικών προ‐
γραμμάτων από απόσταση.
Λέξεις ‐ κλειδιά: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Σχολείο, Πετοσφαί‐
ριση, Στάσεις, Αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση από απόσταση είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επι‐
κοινωνίας για εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης
της τεχνολογίας και της επικοινωνίας και αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα μοντέρνας
εκπαίδευσης. Η έννοια «εκπαίδευση από απόσταση» ή όπως συνηθίζεται να χρησιμοποιεί‐
ται με τον αγγλικό της όρο «e‐learning», είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε
μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί ως μέσο το διαδίκτυο ή γενικότερα τις δυνατότητες των
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ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005). Στα μαθήματα που παρέχο‐
νται εξ αποστάσεως ο καθηγητής διδάσκει με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο μέσω του υπο‐
λογιστή με τη βοήθεια τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα συστήματα δια‐
χείρισης μάθησης (learning management systems) ή τα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων
(course management systems), την παροχή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων κλπ. (Khan,
2001).
Το μεγάλο πλεονέκτημα της εκπαίδευσης από απόσταση είναι ότι υπάρχει αλληλεπίδραση
των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές, ή μεταξύ των εκπαιδευομένων, χωρίς περιορι‐
σμό χώρου και χρόνου, μέσω του ασύγχρονου και σύγχρονου μοντέλου μάθησης με τη
χρήση του διαδικτύου (Katz, 2000; Katz, 2002; Trentin, 1997). Τα χαρακτηριστικά της εκπαί‐
δευσης από απόσταση πληρούν τις απαιτήσεις για μάθηση σε μια σύγχρονη κοινωνία και
έχουν δημιουργήσει μεγάλες απαιτήσεις από τις εταιρείες και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ωστόσο, παρόλο που αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης έχει μεγάλη απήχηση (Arbaugh & Duray,
2002; Wu et al., 2006), διαπιστώνεται ότι πολλοί χρήστες σταματούν τη μάθηση από από‐
σταση μετά την πρώτη τους εμπειρία. Ελάχιστα είναι γνωστά για το λόγο που κάποιοι χρή‐
στες σταματούν την εκπαίδευση από απόσταση. Οι έρευνες που έχουν γίνει έδειξαν ότι η
ικανοποίηση του χρήστη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να αξιολογήσει κά‐
ποιος την επιτυχία εφαρμογής της εκπαίδευσης από απόσταση (Delon & Mclean, 1992).
Πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες επηρεάζουν την ικανοποίηση του χρήστη σε ένα περι‐
βάλλον εκπαίδευσης από απόσπαση. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι
διαστάσεις: ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής, τα μαθήματα, η τεχνολογία, ο σχεδιασμός
και το περιβάλλον. (Arbaugh, 2002; Arbaugh & Duray, 2002; Aronen & Dieressen, 2001;
Chen & Bagakas, 2003; Hong, 2002; Lewis, 2002; Piccoli, Ahmad, & Ives, 2001; Stokes, 2001;
Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008; Thurmond, Wambach, & Connors, 2002).
Οι έξι διαστάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως περιλαμβάνουν δεκατρείς παράγοντες.
Στη διάσταση «εκπαιδευόμενος» οι παράγοντες ήταν 1. η στάση του εκπαιδευόμενου απέ‐
ναντι στους υπολογιστές, 2. το άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές και 3. η αυτό‐
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο. Οι παράγοντες 4. του χρόνου που
διαθέτει ο εκπαιδευτής για απαντήσεις και 5. της στάσης του εκπαιδευτή προς την εκπαί‐
δευση από απόσταση προσδιόριζαν τη διάσταση «εκπαιδευτής». Οι παράγοντες 6. της ευε‐
λιξίας των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων και 7. της ποιότητας των εξ’ αποστάσεως μαθημά‐
των αναφέρονταν στη διάσταση «μαθήματα». Στη διάσταση «τεχνολογία» ήταν 8. η ποιό‐
τητα της τεχνολογίας και 9. η ποιότητα του διαδικτύου. Τέλος, οι παράγοντες 10. της αντι‐
λαμβανόμενης χρηστικότητας και 11. της αντιλαμβανόμενης ευκολία χρήσης εντοπίστηκαν
στη διάσταση «σχεδιασμός» και οι παράγοντες 12. της ποικιλομορφίας στην αξιολόγηση
και 13. της αντιλαμβανόμενης αλληλεπίδρασης με άλλους στη διάσταση «περιβάλλον» (Lin,
Wu, & Tsai, 2005; Wu et al., 2006, Sun et al., 2008).
Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο υπάρχουν σύνθετες συσχετίσεις μεταξύ των παραπάνω έξι
διαστάσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή η έρευνα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου τριετούς
προγράμματος εν εξελίξει, το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε μόνο στη διάσταση «εκπαι‐
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δευόμενος». Επομένως, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιοριστούν οι σημα‐
ντικοί παράγοντες πρόβλεψης της διάστασης «εκπαιδευόμενος» για την ικανοποίηση κα‐
θηγητών Φυσικής Αγωγής από μια σειρά μαθημάτων από απόσταση στην Πετοσφαίριση.
Πιθανά, η επίγνωση του ρόλου και της σημασίας αυτών των παραγόντων να βοηθήσει τους
υπεύθυνους εκπαιδευτικών προγραμμάτων να καταλάβουν γιατί υπάρχουν διαφορές μετα‐
ξύ των εκπαιδευόμενων στην ικανοποίηση και κατ’ επέκταση στην αποδοχή και παρακο‐
λούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από απόσταση.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Στάση εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές
Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η στάση του εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές
είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίησή του από την εξ’ αποστάσεως εκ‐
παίδευση (Arbaugh, 2002; Arbaugh & Duray, 2002; Hong, 2002; Piccoli et al., 2001). Ο ορι‐
σμός της στάσης του εκπαιδευόμενου, είναι η επιθυμία του εκπαιδευόμενου να συμμετέχει
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης από απόσταση μέσω της χρήσης υπολογιστή. Η εκπαίδευ‐
ση από απόσταση εξαρτάται κυρίως από τη χρήση των υπολογιστών σαν βοηθητικά εργα‐
λεία. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν το πληροφοριακό υλικό στην πλατφόρμα και οι εκπαι‐
δευόμενοι συμμετέχουν μέσω του διαδικτύου. Η πιο θετική στάση για παράδειγμα είναι,
όταν οι εκπαιδευόμενοι δε φοβούνται/αγχώνονται να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, με
αποτέλεσμα να είναι πιο ικανοποιημένοι και αποτελεσματικοί μαθητές σε ένα περιβάλλον
εκπαίδευσης από απόσταση (Piccoli et al., 2001). Επιπλέον οι Hannafin & Cole (1983) υπο‐
στήριξαν ότι η στάση επηρεάζει το ενδιαφέρον για μάθηση. Θετικές στάσεις προς τους υ‐
πολογιστές αυξάνουν την ευκαιρία για πετυχημένη μάθηση με τη χρήση υπολογιστών και
αρνητικές στάσεις μειώνουν το ενδιαφέρον (Hannafin & Cole, 1983). Γι’ αυτό το λόγο, αυτή
η έρευνα θεωρεί τη στάση του εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές σημαντικό
παράγοντα για την ικανοποίησή του από την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και υποθέτει ότι:
Η1. Η στάση του εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές θα επηρεάσει θετικά την
αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
H αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η αυτό‐αποτελεσματικότητα του χρήστη. Η αυτό‐
αποτελεσματικότητα είναι η τάση του ατόμου απέναντι σε μια λειτουργική ιδέα. Είναι η
αξιολόγηση για αποτελέσματα και η δυνατότητα για επιτυχία πριν το άτομο εκτελέσει τη
δραστηριότητα (Marakas, Yi, & Johnson, 1998). Οι εκπαιδευόμενοι με υψηλή αυτό‐
αποτελεσματικότητα είναι πιο ικανοί στο να ολοκληρώσουν δραστηριότητες από απόσταση
και να αναπτύξουν την ικανοποίησή τους. Πολλές έρευνες διερεύνησαν την επίδραση της
αυτό‐αποτελεσματικότητας για τις επιπτώσεις της αναγνώρισης των χρηστών. Οι Joo, Bong,
& Choi, (2000) επισήμαναν ότι η αυτό‐αποτελεσματικότητα είναι ένας σημαντικός παράγο‐
ντας για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων αναζήτησης στην εκπαίδευση μέσω διαδικτύ‐
ου. Οι Thompson, Meriac, & Cope, (2002) επίσης, διαπίστωσαν ότι η αυτό‐
αποτελεσματικότητα στο διαδίκτυο, επηρέαζε σημαντικά τα αποτελέσματα των χρηστών
όταν εκτελούσαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Οι Wang & Newlin (2002), από μια έρευνα με
122 φοιτητές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές με υψηλότερη αυτό‐
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αποτελεσματικότητα, ήταν πιο πρόθυμοι να υιοθετήσουν τη μάθηση που βασίζονταν στο
διαδίκτυο και να κερδίσουν σημαντικά καλύτερους βαθμούς. Η αυτό‐αποτελεσματικότητα
του χρήστη στο διαδίκτυο ορίζεται σε αυτή την έρευνα ως η ικανότητα των μαθη‐
τών/εκπαιδευόμενων να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
για να εκτελούν δραστηριότητες σχετικές με την μάθηση από απόσταση. Λαμβάνοντας υ‐
πόψη τα παραπάνω η έρευνα αυτή υποθέτει ότι:
Η2. Η αυτο‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο θα επηρεάσει θε‐
τικά την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Το άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές
Τέλος, όπως έδειξαν ο Piccoli και οι συνεργάτες του (2001), το άγχος των χρηστών για τους
υπολογιστές έχει σημαντική σχέση με την ικανοποίηση τους για μάθηση από απόσταση. Οι
υπολογιστές είναι βοηθητικά εργαλεία μέσων μαζικής ενημέρωσης σε περιβάλλοντα από
απόσταση και ο φόβος της χρήσης τους θα εμποδίσει σίγουρα την ικανοποίηση τους για
μάθηση (Piccoli et al., 2001). Το άγχος είναι πολυδιάστατο, είναι αποτέλεσμα πνευματικής
πίεσης και αποτελείται από το χαρακτηριστικό άγχος και από το άγχος κατάστασης (Cattell
& Scheier, 1961). Ενώ το χαρακτηριστικό άγχος είναι σταθερό και δυναμώνει τα εσωτερικά
προσωπικά χαρακτηριστικά, το άγχος κατάστασης εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον
(Spielberger, 1976). Προγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι το άγχος από τους υπολογιστές εί‐
ναι άγχος κατάστασης (Heissen, Glass, & Knight, 1987; Raub, 1981). Είναι «ένας συναισθη‐
ματικός φόβος για τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη
διάρκεια μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η καταστροφή του εξοπλισμού, ή η γελοιο‐
ποίηση του εκπαιδευόμενου (Barbeite & Weiss, 2004). Όσο υψηλότερο το άγχος απέναντι
στους υπολογιστές, τόσο χαμηλότερο το επίπεδο της ικανοποίησης από την εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση. Το άγχος των χρηστών είναι διαφορετικό από τη στάση που αντιπροσωπεύει
τα πιστεύω και τα αισθήματα τους απέναντι στους υπολογιστές (Heissen et al., 1987). Σχετι‐
κές έρευνες προτείνουν ότι το άγχος από τους υπολογιστές εμποδίζει τη στάση και τη συ‐
μπεριφορά των ατόμων και η σχέση μεταξύ άγχους και αποτελέσματος μάθησης δεν μπο‐
ρεί να παραμεληθεί (Igbaria, 1990). Σε αυτή την έρευνα, ο ορισμός του άγχους απέναντι
στους υπολογιστές είναι το επίπεδο άγχους των εκπαιδευομένων όταν χρησιμοποιούν τους
υπολογιστές στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή υποθέτει ότι:
Η3. Το άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές θα επηρεάσει αρνητικά την αντι‐
λαμβανόμενη ικανοποίησή του από την εκπαίδευση από απόσταση.
Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν εκατόν τριάντα δύο (n=132) καθηγητές Φυσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η διδακτική εμπειρία
τους στο σχολικό περιβάλλον κυμαινόταν από 2,63 έως 17,34 έτη (M=9,98, S.D. =3,45), ενώ
72 από αυτούς ήταν άνδρες (54.5%) και 60 ήταν γυναίκες (45.5%). Οι εκπαιδευόμενοι δέ‐
χτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα εθελοντικά, αφού ενημερώθηκαν αρχικά για το σκο‐
πό της, τη μεθοδολογία της και το περιεχόμενό της. Στους εκπαιδευόμενους στάλθηκε η
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ηλεκτρονική διεύθυνση με τη διαδικτυακή εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και
οδηγίες. Από την έρευνα αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί με ειδικότητα Πετοσφαίριση.
Εκπαιδευτική διαδικτυακή εφαρμογή
Η εφαρμογή κατασκευάστηκε με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (content
management system – CMS) Joomla. Το Joomla είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώ‐
δικα (open source software) το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου
(http://www.joomla.org/). Οι τελικές τεχνολογίες υλοποίησής του ήταν η γλώσσα προ‐
γραμματισμού PHP και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. Για την επιπλέ‐
ον λειτουργικότητα που απαιτούνταν για το δικτυακό τόπο, εγκαταστάθηκαν και χρησιμο‐
ποιήθηκαν πρόσθετα (components και plugins) στο Joomla, συγκεκριμένα τα:
•
•
•

Boxplus (http://hunyadi.info.hu/en/projects/boxplus/) εμφάνιση περιεχομένου σε
ψευδο‐αναδυόμενο παράθυρο/ αναπαραγωγή βίντεο
Jumi (http://2glux.com/projects/jumi) ενσωμάτωση κώδικα PHP σε σελίδα του
Joomla.
Kunena (http://www.kunena.org/) δημιουργία διαδραστικού φόρουμ συζητήσεων
για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες αυτό‐εγγράφονται μέσω του
σχετικού μηχανισμού που διαθέτει το Joomla.

Η κεντρική σελίδα της εφαρμογής κατασκευάστηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματι‐
σμού PHP και με βάση το πλαίσιο (framework) του Joomla. Περιλάμβανε τα διαθέσιμα βί‐
ντεο (ομαδοποιημένα σε τετράδες) με αντίστοιχες αριθμημένες μικρογραφίες (thumbnails)
και περιγραφές που εμφανίζονται όταν ο χρήστης τοποθετούσε τον κέρσορα πάνω στις μι‐
κρογραφίες. Όταν ο χρήστης έκανε κλικ σε μια μικρογραφία, εμφανιζότανε το αντίστοιχο
βίντεο και η αναπαραγωγή του ξεκινούσε αυτόματα. Το πρωτογενές υλικό που χρησιμοποι‐
ήθηκε ήταν βιντεοσκοπημένα μαθήματα με συγκεκριμένο θέμα το καθένα, για τα παιδιά
του δημοτικού σχολείου.
Όργανα μέτρησης
Για να προσδιοριστούν οι σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της ικανοποίησης καθηγητών
Φυσικής Αγωγής από μια σειρά μαθημάτων από απόσταση στην Πετοσφαίριση χρησιμο‐
ποιήθηκαν 25 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο των Sun et al., (2008). Αυτή η κλίμακα
σχεδιάστηκε με σκοπό να προσδιορίζει τους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν
την ικανοποίηση του χρήστη σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσπαση. Αποτελούταν
από 63 ερωτήσεις και απαρτιζόταν από 6 διαστάσεις (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής, μαθή‐
ματα, τεχνολογία, σχεδιασμός και περιβάλλον). Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν οι 3 πα‐
ράγοντες της διάστασης «εκπαιδευόμενος»: α) η «στάση του εκπαιδευόμενου απέναντι
στους υπολογιστές», β) το «άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές» και γ) η «αυτό‐
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο» (Πίνακας 1). Οι απαντήσεις δίνο‐
νταν σε 7βάθμια κλίμακα Likert από το Διαφωνώ Απόλυτα = 1 έως το Συμφωνώ Απόλυτα=
7. H εγκυρότητα και η αξιοπιστία του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου έχει τεκμηριωθεί
από αρκετές έρευνες με τη χρήση όλου του ερωτηματολογίου (Sun et al., 2008), ή κάποιων
παραγόντων του (Arbaugh & Duray, 2002; Chen & Bagakas, 2003; Hong, 2002; Lewis, 2002;
Lin, Wu, & Tsai, 2005; Piccoli, Ahmad, & Ives, 2001; Thurmond, Wambach, & Connors, 2002;
Wu et al., 2006,). Για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από τη εξ’ α‐
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ποστάσεως εκπαίδευση με τη διαδικτυακή εφαρμογή της πετοσφαίρισης χρησιμοποιήθηκε
το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης του Arbaugh (2002). Η κλίμακα είχε υψηλό δείκτη αξιο‐
πιστίας (α=.93), αποτελούταν από 9 ερωτήσεις, και οι απαντήσεις δίνονταν σε μια 7βάθμια
κλίμακα Likert από το Διαφωνώ Απόλυτα = 1 έως το Συμφωνώ Απόλυτα= 7 (Πίνακας 1).
Στάση εκπαιδευόμενων απέναντι στους υπολογιστές
Πιστεύω ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή…
1. Είναι πολύ δύσκολη (R)
2. Είναι πολύ περίπλοκη (R)
3. Απαιτεί τεχνικές ικανότητες (R)
4. Μου προκαλεί μεγάλη ψυχολογική πίεση (R)
5. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν κάποιος γνωρίζει κάποια γλώσσα προγραμματι‐
σμού (R)
6. Συνιστάται μόνο σε ανθρώπους με μεγάλη υπομονή (R)
7. Κάνει το άτομο περισσότερο παραγωγικό στη δουλειά του
8. Είναι μόνο για νεαρά άτομα (R)
Άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές
1. Όταν χρησιμοποιώ υπολογιστή νιώθω νευρικότητα
2. Όταν χρησιμοποιώ ή πρόκειται να χρησιμοποιήσω υπολογιστή έχω ένα αίσθημα ανη‐
συχίας
3. Οι υπολογιστές με κάνουν να νιώθω άβολα
4. Οι υπολογιστές μου προκαλούν αμηχανία και σύγχυση
Αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο
Νοιώθω σιγουριά…
1. Όταν χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου
2. Όταν συνδέομαι στην ιστοσελίδα που επιθυμώ
3. Τερματίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου
4. Όταν κατεβάζω υλικό που χρειάζομαι από το διαδίκτυο
5. Όταν κάνω κλικ στις υπερσυνδέσεις που επιθυμώ
6. Όταν πηγαίνω σε προηγούμενες σελίδες με τη χρήση της λειτουργίας «πίσω»
7. Όταν πηγαίνω σε επόμενες ιστοσελίδες με τη χρήση της λειτουργίας «μπροστά»
8. Όταν χρησιμοποιώ τη γραμμή κύλισης
9. Όταν χρησιμοποιώ τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου
10. Εντοπίζοντας στο διαδίκτυο τις απαραίτητες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα
11. Επιλέγοντας τους σωστούς όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο
12. Τυπώνοντας υλικό από το διαδίκτυο
13. Τερματίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου
Αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου
1. Είμαι ικανοποιημένος με την απόφασή μου να παρακολουθήσω αυτό το μάθημα με τη
βασισμένη στο διαδίκτυο εφαρμογή
2. Εάν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και άλλα μαθήματα με μια εφαρμογή βασι‐
σμένη στο διαδίκτυο, θα το έκανα ευχαρίστως
3. Η επιλογή μου να παρακολουθήσω αυτό το μάθημα με τη βασισμένη στο διαδίκτυο
εφαρμογή ήταν σοφή
4. Ήμουν πολύ ικανοποιημένος με αυτό το μάθημα
5. Αισθάνομαι ότι αυτό το μάθημα εξυπηρετεί πολύ καλά τις ανάγκες μου
6. Θα παρακολουθήσω όσο πιο πολλά μαθήματα μπορώ με μια βασισμένη στο διαδίκτυο
εφαρμογή
7. Απογοητεύτηκα με τον τρόπο που λειτούργησε αυτό το μάθημα
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8. Εάν έπρεπε να παρακολουθήσω από την αρχή αυτό το μάθημα δεν θα το παρακολου‐
θούσα με τη βασισμένη στο διαδίκτυο εφαρμογή
9. Η διεξαγωγή του μαθήματος με τη βασισμένη στο διαδίκτυο εφαρμογή έκανε το μάθη‐
μα πιο δύσκολο από άλλα μαθήματα που έχω παρακολουθήσει
Πίνακας 1: Ερωτηματολόγιο αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης της διάστασης «εκπαιδευόμενος»

Διαδικασία
Στην αρχή της πειραματικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε μια ομαδική συνάντηση δύο
ωρών, όπου οι καθηγητές ΦΑ ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, το χρονοδιάγραμ‐
μα καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της μελέτης του υλικού. Ιδιαίτερα, δόθηκε έμφαση στο
ότι το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να μελετηθεί ενεργητικά και ότι είναι σημαντικό να ολο‐
κληρωθεί όλη η διαδικασία περιήγησης και ανάγνωσης καθώς και αξιολόγησης της εφαρ‐
μογής. Επιπλέον, οι καθηγητές ΦΑ έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
μελέτης του υλικού θα μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο διεξαγωγής της έρευνας
(τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e‐mail), για τυχόν διευκρινήσεις, επίλυση α‐
ποριών κ.ά. Για τον ίδιο λόγο στην εφαρμογή προστέθηκε ένα διαδραστικό «Forum» όπου
οι εκπαιδευόμενοι και ο επιμορφωτής μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, να ρω‐
τήσουν και να απαντήσουν σε τυχόν απορίες.
Το συνολικό περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού χωρίσθηκε σε οκτώ ενότητες. Ορίσθηκε ο
χρόνος που θα επισκέπτονται τη σελίδα οι εκπαιδευόμενοι και μετά το πέρας των τριών
ενοτήτων ακολούθησε συνάντηση, για διευκρίνιση τυχόν ερωτήσεων, αποριών. Οι συμμε‐
τέχοντες στην έρευνα είχαν στη διάθεσή τους 8 εβδομάδες για να μελετήσουν το εκπαιδευ‐
τικό υλικό (ενδεικτικά προτάθηκε τρεις φορές μελέτης την εβδομάδα) και μία εβδομάδα για
να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο για την καταλληλότητα του. Έπειτα από την ολοκλή‐
ρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιήθηκε εκ νέου ομαδική συνάντη‐
ση μαζί τους, όπου δόθηκαν οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως απάντηση του ερωτηματολο‐
γίου και βεβαιώθηκε στους συμμετέχοντες η εχεμύθεια των απαντήσεων και η χρήση των
δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. Για να απαντήσουν οι εκπαιδευόμενοι στο ερωτη‐
ματολόγιο, έπρεπε να εισέλθουν στην εφαρμογή και να πατήσουν το σημείο «αξιολόγηση».
Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, οι εκπαιδευόμενοι υπόβα‐
λαν τις απαντήσεις τους. Αυτές οι απαντήσεις κωδικοποιούνταν και αποθηκεύονταν σε μια
βάση δεδομένων των ερευνητών κάθε φορά που ο καθηγητής ΦΑ επέλεγε το κουμπί επι‐
βεβαίωσης.
Σχεδιασμός της έρευνας
Η έρευνα είχε ένα πειραματικό σχεδιασμό, με ανεξάρτητες μεταβλητές τους παράγοντες
της διάστασης εκπαιδευόμενος (στάση του εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές,
άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές και αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαι‐
δευόμενου στο διαδίκτυο) και εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση των καθηγητών ΦΑ στο
ερωτηματολόγιο της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης. Το στατιστικό πακέτο SPSS στην έκ‐
δοση 21 χρησιμοποιήθηκε για τις στατιστικές αναλύσεις της έρευνας. Το επίπεδο σημαντι‐
κότητας ορίστηκε στο p<.05.
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Αποτελέσματα
Ανάλυση βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για να αποδειχθεί η ση‐
μαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση των εκπαι‐
δευόμενων. Για να αποφευχθεί η παραβίαση των βασικών παραδοχών που διέπουν τη μέ‐
θοδο των ελαχίστων τετραγώνων που χρησιμοποιείται από το κλασικό μοντέλο της γραμμι‐
κής παλινδρόμησης, πραγματοποιήθηκε το διάγραμμα διασποράς Ρ‐Ρ plot για τον έλεγχο
της κανονικής κατανομής των μεταβλητών. Το διάγραμμα έδειξε ότι οι τιμές από τα ζεύγη
μεταβλητών ήταν σχεδόν σε ευθεία γραμμή. Είναι, επομένως, λογικό ότι τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αυτή ήταν φυσιολογικά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο
δείκτης δέσμευσης (Condition Index) για τον έλεγχο της πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών στο μοντέλο. Η τιμή του 27,37 έδειξε ότι δεν υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Τέλος, χρησιμο‐
ποιήθηκε το στατιστικό των Durbin‐Watson για την ανίχνευση της αυτοσυσχέτισης μεταξύ
των μεταβλητών. Η τιμή του 1,80 επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης
(Gujarati, 2003).
Ανάλυση αξιοπιστίας
Για το καθορισμό της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων της διάστασης «εκπαιδευόμε‐
νος» και του ερωτηματολογίου της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση αξιοπιστίας άλφα (alpha reliability). Η αξιοπιστία του κάθε
παράγοντα της διάστασης «εκπαιδευόμενος» ήταν ως εξής: στάση του εκπαιδευόμενου
απέναντι στους υπολογιστές = .86, άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές = .96, και
αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο = .97. Η αξιοπιστία του πα‐
ράγοντα της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου ήταν .90. Σύμφωνα με
τους Green, & Salkind (2007), μια τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας άλφα ίση με .70 ή μεγα‐
λύτερη θεωρείται ικανοποιητική. Επομένως, το ερωτηματολόγιο της αντιλαμβανόμενης
ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου και οι παράγοντες της διάστασης «εκπαιδευόμενος»
ήταν αξιόπιστα όργανα μέτρησης (Πίνακας 2).
Παράγοντες
Αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του εκπαι‐
δευόμενου
Στάση εκπαιδευόμενων απέναντι στους υπο‐
λογιστές
Άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογι‐
στές
Αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμε‐
νου στο διαδίκτυο

N
132

M
6.37

SD
.818

Alpha Cronbach
.90

132

5.73

.992

.86

132

1.76

.888

.96

132

5.45

1.239

.97

Πίνακας 2: Μέση τιμή, τυπική απόκλιση και δείκτης αξιοπιστίας άλφα σε κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου
αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου και της διάστασης «εκπαιδευόμενος».

Ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson
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Ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson εφαρμόστηκε για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της αντι‐
λαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου (εξαρτημένη μεταβλητή) και των τριών
παραγόντων της διάστασης «εκπαιδευόμενος» (ανεξάρτητες μεταβλητές). Στον πίνακα 3
παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Από την ανάλυση των δεδομένων
διαπιστώθηκε μια στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της «αντιλαμβα‐
νόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου» με τη «στάση των εκπαιδευόμενων απέναντι
στους υπολογιστές» (r = .476, p<.001), μια μέτρια αρνητική συσχέτιση με το «άγχος του εκ‐
παιδευόμενου στους υπολογιστές» (r = .22, p<.001), και μια υψηλή θετική συσχέτιση με την
«αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο» (r = .661, p<.001).
Παράγοντες

Αντιλαμβανόμενη
ικανοποίηση του
εκπαιδευόμενου
Στάση εκπαιδευόμε‐
νων απέναντι στους
υπολογιστές
Άγχος του εκπαιδευ‐
όμενου στους υπο‐
λογιστές

Στάση εκπαιδευόμε‐ Άγχος του εκπαιδευ‐ Αυτό‐
νων απέναντι στους όμενου στους υπο‐ αποτελεσματικότητα
υπολογιστές
λογιστές
του εκπαιδευόμενου
στο διαδίκτυο
.476**
‐.474**
.661**

‐.728**

.730**

‐.618**

Πίνακας 3: Συσχετίσεις μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου και των τριών παραγό‐
ντων της διάστασης «εκπαιδευόμενος».

Έλεγχοι υποθέσεων
Ανάλυση βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη της
αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου (εξαρτημένη μεταβλητή) αρχικά από
την αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο βήμα προ‐
στέθηκε το άγχος του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές για να εξετασθεί κατά πόσο αυτή
η μεταβλητή συμβάλει στην αύξηση της πρόβλεψης. Τέλος, στο τρίτο βήμα χρησιμοποιήθη‐
κε η στάση των εκπαιδευόμενων απέναντι στους υπολογιστές για να ερευνηθεί κατά πόσο
η μεταβλητή αυτή βελτιώνει το ποσοστό πρόβλεψης της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης
του εκπαιδευόμενου πέρα από εκείνο που εξηγούσαν οι προηγούμενες ανεξάρτητες μετα‐
βλητές.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, στο πρώτο βήμα, η αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαι‐
δευόμενου στο διαδίκτυο εξήγησε το 43.7% της μεταβλητότητας, προβλέποντας ένα σημα‐
ντικό ποσοστό της διακύμανσης στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου,
R2 change = .437, F(1, 130) = 72.28, p<.001. Αντίθετα, το άγχος του εκπαιδευόμενου στους
υπολογιστές και η στάση των εκπαιδευόμενων απέναντι στους υπολογιστές στο δεύτερο
και τρίτο βήμα ερμήνευσαν το 0.7% και 0.4% της μεταβλητότητας, προβλέποντας ένα μη
σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του εκπαιδευό‐
μενου, R2 change = .007, F(1, 129) = 1.14, p = .289 και R2 change = .004, F(1, 128) = .62, p = .432,
αντίστοιχα. Συνολικά και οι τρεις μεταβλητές εξηγούσαν το 44,8 % της συνολικής μεταβλη‐
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τότητας στην αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου, R2 = .448, adjusted R2 =
.43. Επομένως, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέαζε την αντιλαμβανόμενη ικανο‐
ποίηση του εκπαιδευόμενου από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν η αυτό‐
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο και η αντίστοιχη εξίσωση πρό‐
βλεψης ήταν: Υ = 4.798 + .425*Χαεδ.
Παράγοντες
Αντιλαμβανόμενη
ικανοποίηση του
εκπαιδευόμενου
Στάση εκπαιδευό‐
μενων απέναντι
στους υπολογιστές
Άγχος του εκπαι‐
δευόμενου στους
υπολογιστές

Multiple R
.661

R2
.437

F change
72.28

Beta
.644

Unstandardized
.425

P
.000

.666

.444

1.14

‐.153

‐.141

.289

.669

.448

.62

‐.105

‐.087

.432

Πίνακας 4: Βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση για πρόβλεψη της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης του εκπαι‐
δευόμενου, από τις απαντήσεις στους τρεις παράγοντες της διάστασης «εκπαιδευόμενος».

Συζήτηση
H εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να ορισθεί ως μια προγραμματισμένη εμπειρία διδα‐
σκαλίας / μάθησης, η οποία χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες όπως βίντεο, τηλεπικοινωνίες,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. για να προσομοιάσει την εκπαιδευτική διαδικασία από
απόσταση ή να συμπληρώσει την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη. Περιλαμβάνει εκ‐
παιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να επιλέξουν το
χρόνο, τον τόπο και το ρυθμό μάθησης που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες και
απαιτήσεις. Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση πληρούν τις απαιτήσεις για
μάθηση σε μια σύγχρονη κοινωνία και έχουν δημιουργήσει μεγάλες απαιτήσεις από τις ε‐
ταιρείες και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρόλο που αυτός ο τρόπος
εκπαίδευσης έχει μεγάλη απήχηση (Arbaugh & Duray, 2002; Wu et al., 2006), διαπιστώνεται
ότι πολλοί χρήστες σταματούν τη μάθηση από απόσταση μετά την πρώτη τους εμπειρία.
Ελάχιστα είναι γνωστά για το λόγο που κάποιοι χρήστες σταματούν την εκπαίδευση από
απόσταση. Οι έρευνες που έχουν γίνει έδειξαν ότι η ικανοποίηση του χρήστη είναι ένας πο‐
λύ σημαντικός παράγοντας για να αξιολογήσει κάποιος την επιτυχία εφαρμογής της εκπαί‐
δευσης από απόσταση (Delon & Mclean, 1992). Γι' αυτό, η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό
να προσδιοριστούν οι σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της διάστασης «εκπαιδευόμε‐
νος» για την ικανοποίηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής από μια σειρά μαθημάτων από α‐
πόσταση στην Πετοσφαίριση.
Από τις τρεις υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην αρχή, μία (Η2) επιβεβαιώθηκε από τα α‐
ποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέαζε την αντιλαμβα‐
νόμενη ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν η αυ‐
τό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο. Η σημαντική άμεση επίδραση
επιβεβαιώνεται και από άλλες σχετικές έρευνες στη βιβλιογραφία (Joo, Bong, & Choi, 2000;
Liawa, & Huang, 2013; Thompson, Meriac, & Cope, 2002; Wang & Newlin 2002). Η φύση του
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συστήματος μπορεί να είναι μια πιθανή εξήγηση στο γιατί οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής
θεωρούν την αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευόμενου στο διαδίκτυο ως ένα σημα‐
ντικό προγνωστικό παράγοντα της ικανοποίησής τους από μια σειρά μαθημάτων από από‐
σταση στην Πετοσφαίριση. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να χρησιμοποιούν το σύστημα,
τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο για να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό, να τηρούν το
χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας, να θέτουν ερωτήσεις προς το διδάσκοντα, να συζητούν με
τους συν εκπαιδευόμενούς τους, κτλ. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι με υψηλή αυτό‐
αποτελεσματικότητα είναι πιο ικανοί στο να ολοκληρώσουν δραστηριότητες από απόστα‐
ση, πιο πρόθυμοι να υιοθετήσουν τη μάθηση που βασίζεται στο διαδίκτυο και να αναπτύ‐
ξουν την ικανοποίησή τους.
Η επίδραση της στάσης του εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές και του άγχους
του εκπαιδευόμενου στους υπολογιστές δεν επηρέασε την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση
του εκπαιδευόμενου από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνεπώς, η πρώτη (H1) υπόθεση
και η τρίτη (H3) υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα. Η απουσία μιας ση‐
μαντικής άμεσης επίδρασης της στάσης και του άγχους του εκπαιδευόμενου με την αντι‐
λαμβανόμενη ικανοποίηση τους από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν σύμφωνη με τα
αποτελέσματα των Hong, Hwang, Hsu, & Chen (2012) και Kitazawa, Nagai, & Ueno (2010),
αλλά δεν συνάδει με τα ευρήματα των Liawa, & Huang, (2013) και Sun et al., (2008). Το άγ‐
χος των εκπαιδευόμενων απέναντι στη χρήση των υπολογιστών και η θετική τους στάση,
τους βοηθάει να χειρίζονται με ευκολία εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές σε προ‐
γράμματα από απόσταση. Όμως, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει άμεσα την ικανοποίησή
τους από τη χρήση τους. Τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα αυτά μπορεί να εξηγηθούν από
το γεγονός ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των υπολογιστών αποτελεί
καθημερινή ασχολία των ανθρώπων που απαρτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεπώς,
είναι πιθανόν η συστηματική ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές να τους επιτρέπει να
μην αισθάνονται άγχος κατά τη χρήση τους, και να μην επηρεάζετε η ικανοποίησή τους από
την αρνητική ή θετική στάση τους. Ωστόσο, περισσότερες έρευνες χρειάζονται για να δούμε
αν η καθημερινή ασχολία με τους υπολογιστές μπορεί να περιορίσει τη σχέση της στάσης
του εκπαιδευόμενου απέναντι στους υπολογιστές και του άγχους του με την αντιλαμβανό‐
μενη ικανοποίησή του στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οριοθετώντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να επισημανθούν δύο
σημαντικοί περιορισμοί. Πρώτον, οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν καθηγητές Φυσικής
Αγωγής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ένα
διαφορετικό και μεγαλύτερο δείγμα θα εξασφάλιζε ένα πιο αυστηρό ερευνητικό σχεδιασμό
για τον προσδιορισμό σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ικα‐
νοποίηση των εκπαιδευόμενων από ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από από‐
σταση. Δεύτερον, τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη είναι βασισμένα
σε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή για το άθλημα της πετοσφαίρισης. Είναι πιθα‐
νό ότι μια διαφορετική διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή, με διαφορετικό περιεχόμενο,
να παρουσίαζε διαφορετικά αποτελέσματα.
Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι η εισαγωγή μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμο‐
γής, όπως αυτής της πετοσφαίρισης, στη μαθησιακή διαδικασία, πιθανά αποτελεί ένα ση‐
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μαντικό και δυναμικό εργαλείο που τίθεται στη διάθεση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής μπορούν να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά της δια‐
δικτυακής εφαρμογής και τις δυνατότητες που παρέχει για να παρακινήσουν τους εκπαι‐
δευόμενους να συμμετέχουν σε παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα τους
επιτρέπουν να επιλέγουν το χρόνο, τον τόπο και το ρυθμό μάθησης που ικανοποιεί τις προ‐
σωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Βέβαια, η αξιοποίηση των διαδικτυακών εκπαιδευτι‐
κών εφαρμογών έχει ακόμη γόνιμες διαδρομές να διανύσει μέχρι να διαμορφωθεί πλήρης
εμπειρία και μεθοδολογία για την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και την
προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Ωστόσο, με βάση τα
υφιστάμενα δεδομένα μπορεί να γίνει η διαπίστωση ότι οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές ε‐
φαρμογές αποτελούν μια βασική εναλλακτική πρόταση για την ενασχόληση των ατόμων με
προγράμματα που προάγουν τη μάθηση αθλητικών αντικειμένων, λαμβάνοντας υπόψη, ότι
η αυτό‐αποτελεσματικότητα του εκπαιδευμένου αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας
τους.
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Πληροφορικός γραμματισμός. Η περίπτωση της λογοκλοπής
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Περίληψη

Τα ιστολόγια (blogs) μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση δημιουργώντας διαδι‐
κτυακές κοινότητες με όφελος τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας και την
υποστήριξη των ομαδικών εργασιών. Για τον λόγο αυτό, ενσωματώθηκαν στην πορεία ενός
εισαγωγικού μαθήματος για την Πληροφορική και οι φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος Δη‐
μοτικής Εκπαίδευσης κλήθηκαν να αναρτήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον πληροφο‐
ρικό γραμματισμό. Επειδή κατά την πρώτη φάση της έρευνας διαπιστώθηκε εκτεταμένη
λογοκλοπή στα ιστολόγια τους (ποσοστό 59%), στοιχείο το οποίο αποδεικνύει ότι δεν αξιο‐
ποίησαν τις δυνατότητες του ιστολογίου κριτικά, η διαδικασία επαναλήφθηκε την επόμενη
ακαδημαϊκή χρονιά όπου, όμως, οι φοιτητές ενημερώθηκαν προηγούμενα για το φαινόμε‐
νο της λογοκλοπής. Τα ιστολόγια που δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές, μελετήθηκαν
συγκριτικά κατά τις δύο φάσεις και ερευνήθηκαν για κρούσματα λογοκλοπής, με τα αποτε‐
λέσματα να δείχνουν ότι οι φοιτητές δεν είναι ενημερωμένοι για τους κανόνες δεοντολογί‐
ας που διέπουν τα αναρτημένα κείμενα και τις εικόνες στο Διαδίκτυο και, επομένως, δεν
εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες παράθεσης της βιβλιογραφίας. Το φαινόμενο αυτό οφεί‐
λεται, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη ενημέρωσης και πολιτικής των εκπαιδευτικών ιδρυ‐
μάτων και προτείνονται τρόποι για την αποφυγή της.
Λέξεις κλειδιά: Web 2.0, ιστολόγια, λογοκλοπή
Εισαγωγή
Οι νέες, εύχρηστες εφαρμογές επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης (forums, Wikis,
Skype, Facebook, Twitter, blogs, κ.ά.), που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και ελκυ‐
στικές στους νέους, δημιούργησαν ευκαιρίες για την ενσωμάτωση τους στη σύγχρονη εκ‐
παιδευτική πραγματικότητα, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους καινοτόμες μαθησια‐
κές εμπειρίες και κίνητρα για την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μπατσίλα,
2011). Τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά των εργαλείων Web 2.0, όπως η αμφίδρομη επικοι‐
νωνία μεταξύ των χρηστών, ο ενεργός ρόλος και η ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων, η
ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και η ανάπτυξη δικτύων και κοινοτήτων μάθησης
(Κέκκερης, 2009; Βιβίτσου κ. α., 2007), έχουν εφαρμογές και στο χώρο της εκπαίδευσης ορί‐
ζοντας ένα νέο πεδίο, το Education 2.0 ή e‐Learning 2.0, μια ορολογία που συναντούμε όλο
και περισσότερο στη διεθνή βιβλιογραφία (Schwartz et al., 2003). Κύριο χαρακτηριστικό του
πεδίου αυτού είναι η ευκολία των χρηστών – εκπαιδευόμενων να συνεισφέρουν στη δη‐
μιουργία και διαμόρφωση του περιεχομένου του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
είτε δημιουργώντας οι ίδιοι υλικό είτε σχολιάζοντας και διαμορφώνοντας υλικό τρίτων
(Μαυρομματάκη & Σιδηροπούλου, 2008). Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, καταργούνται ορι‐
σμένοι περιορισμοί της συμβατικής διδασκαλίας και καλύπτονται πληρέστερα οι μαθησια‐
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κές ανάγκες των εκπαιδευομένων, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες για μάθηση (Downes,
2005).
Κατά πόσο, όμως, οι νέοι σήμερα είναι ενήμεροι για τους τρόπους αξιοποίησης πηγών από
το Διαδίκτυο, αναδημοσίευσης κειμένου από άλλες πηγές και για τη σωστή χρήση βιβλιο‐
γραφικών αναφορών; Για τη μελέτη του φαινομένου αυτού αποφασίστηκε, στα πλαίσια της
παρούσας έρευνας, η δημιουργία ιστολογίων από πλευράς φοιτητών, προκειμένου να με‐
λετηθεί κατά πόσο η εξέλιξη της τεχνολογίας του Διαδικτύου συνοδεύεται από την απαραί‐
τητη κριτική αντιμετώπιση και εάν μπορεί από μόνη της να βοηθήσει τους εκπαιδευόμε‐
νους να αναπτύξουν κριτική ικανότητα.
Τι είναι τα ιστολόγια (blogs)
Ένα ιστολόγιο (Weblog ή blog), είναι ένας ιστοχώρος, όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να δη‐
μοσιεύσει ένα άρθρο, να γράψει την άποψή του πάνω σε ένα θέμα, να κάνει μια ανακοί‐
νωση, μία ερώτηση ή και να σχολιάσει την εγγραφή κάποιου άλλου. Η συμμετοχή σε ένα
ιστολόγιο είναι μία απλή, δωρεάν διαδικασία και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.
Όσο αφορά στη θεματολογία τους, αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από τα ενδιαφέροντα του
συντάκτη τους και συνήθως περιέχουν εικόνες, γραφικά, σύντομες προσωπικές καταχωρή‐
σεις (posts), αλλά και συνδέσεις σε ιστοσελίδες. Γενικότερα, όμως, τόσο το περιεχόμενο
όσο και η μορφή τους δεν είναι αυστηρά καθορισμένα.
Τα ιστολόγια δεν παρέχουν στατική πληροφορία, όπως οι παραδοσιακές ιστοσελίδες, αλλά
επιτυγχάνουν την εμπλοκή των επισκεπτών τους στην κατασκευή, στο διαμοιρασμό της
γνώσης, και στον αναστοχασμό (Δαπόντες, 2007). Η διαδραστικότητά τους (interactivity)
φαίνεται να είναι και το κύριο χαρακτηριστικό που ενισχύει τη δημοτικότητά τους (Βασιλεί‐
ου & Κολοβού, 2011). Από τις επιλογές που κάνει ο κάτοχος ενός ιστολογίου και αφορούν
τη μορφή της διεπιφάνειάς του, το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων και των σχολίων του και
το ύφος των απαντήσεών του στα αναρτημένα σχόλια αναγνωστών, το ιστολόγιο προσλαμ‐
βάνει προσωπικό χαρακτήρα (Βασιλείου, 2010).
Στη χώρα μας, αν και χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο οι πλατ‐
φόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα εργαλεία Web 2.0 στην πανεπιστημιακή εκπαί‐
δευση, η χρήση τους περιορίζεται στην παροχή ψηφιακού υλικού στους φοιτητές, προκει‐
μένου να αποκατασταθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε διδάσκοντες και φοιτητές. Αντίθετα, η
χρήση των εργαλέιων αυτών θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα σαφές θεωρητικό πλαίσιο, το
οποίο να αξιοποιεί ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική
πράξη και ήδη σημειώνονται τέτοιες προσπάθειες ακόμη και στη Β' βάθμια εκπαίδευ‐
ση(Τζαβάρα κ.α., 2012)
Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίηση τους
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός ιστολογίου βασίζεται στον κοινωνικό επικοδομητισμό, μια
βασική έννοια του οποίου είναι αυτή της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated cognition),
σύμφωνα με την οποία, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες αυθεντικές,
πραγματικές, δηλαδή ενταγμένες σε συνθήκες παρόμοιες με το περιβάλλον που η μάθηση
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βρίσκει εφαρμογή (Brown et al., 1989). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ιστο‐
λόγια ενθαρρύνουν την αναστοχαστική μάθηση και προωθούν την αλλαγή από την επιφα‐
νειακή μάθηση στην εμβάθυνση των νέων γνώσεων (Williams & Jacobs, 2004). Η οικοδόμη‐
ση της νέας γνώσης γίνεται μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων
μια διαδικασία που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, των δεξιοτήτων κατανόησης
και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και των διαδικτυακών δεξιοτήτων (Βιβίτσου κ. α.,
2007). Η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί, επιπλέον, να πετύχει πλήθος μορφωτικών απο‐
τελεσμάτων, όπως να αυξήσει το κίνητρο των μαθητών, να ενισχύσει την ανατροφοδότηση
και να αναπτύξει την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων (Μπράτιτσης, 2007). Έτσι, η μάθηση
αποκτά πολύπλευρο χαρακτήρα και μετασχηματίζεται από προσωπική σε κοινωνική δρα‐
στηριότητα, αφού οι χρήστες μέσω των εργαλείων επικοινωνίας καλλιεργούν τις κοινωνικές
τους δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν γνώσεις για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει.
Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ιστολογίων αναπτύσσονται δυναμικά
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Makri & Kynigos, 2007). Από τους εκπαιδευτικούς αξιοποιού‐
νται κυρίως για την ανάρτηση ανακοινώσεων και πληροφοριών με δυναμικό περιεχόμενο,
προκαλώντας την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι συνήθως καλούνται να
δημοσιεύσουν υλικό (ιδέες, απόψεις, εργασίες κ.λπ.) για να δεχτούν ανατροφοδότηση από
τον εκπαιδευτή και τους συμμαθητές τους ή να καταγράψουν τις ενέργειές τους, σε μια
μορφή ημερολογίου, ώστε να αυτοαξιολογηθούν αργότερα και να μάθουν μέσα από τον
προσωπικό αναστοχασμό (Σιγάλα & Χρήστου, 2008). Επομένως, μπορούν να επιτύχουν ευ‐
κολότερα τους διδακτικούς τους στόχους, λόγω του ότι οι μαθητές εργάζονται σε ένα σύγ‐
χρονο και γεμάτο γνωστικά ερεθίσματα περιβάλλον μάθησης, που τους ενεργοποιεί και
τους παρακινεί δημιουργικά. Οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται, ουσιαστικά, στο επίκεντρο της
γνώσης, αφού διερευνούν και αφομοιώνουν πληροφορίες, αναπτύσσουν νέου τύπου δε‐
ξιότητες υψηλού επιπέδου (Τζιμογιάννης, 2007) και φαίνεται ότι ευνοούνται γενικότερα
στη μάθησή τους διαβάζοντας και σχολιάζοντας δημοσιεύσεις των συμμαθητών τους
(Churchill, 2009).
Η έρευνα
Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις, αρχικά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έ‐
τους 2011‐2012 στα πλαίσια του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική", του Παιδαγω‐
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στη
συνέχεια κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012‐2013, στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος.
Αντικείμενο του μαθήματος μεταξύ άλλων είναι η γνωριμία των εκπαιδευομένων με την
τεχνολογία Web 2.0, προκειμένου να την αξιοποιήσουν ως μελλοντικοί δάσκαλοι. Βασικός
στόχος της δραστηριότητας με τα ιστολόγια είναι μέσα από τη δημοσίευση ιδεών, απόψεων
και γνώσεων στο Διαδίκτυο να γίνει ένα πρώτο βήμα προς την μετεξέλιξη του ψηφιακού
εργαλείου σε γνωστικό δημιούργημα, σε χώρο συζήτησης, αλληλεπίδρασης και τελικά πα‐
ραγωγής περιεχομένου και γνώσης.
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Μεθοδολογία 1ης έρευνας
Η διαδικασία
Πιο συγκεκριμένα, η πορεία του μαθήματος το ακαδημαικό έτος 2011‐2012 είχε ως εξής:
αρχικά έγινε μια εισαγωγή στην τεχνολογία Web 2.0 και μια σύνδεση της με το χώρο της
εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους τρόπους
εφαρμογής και αξιοποίησης της στη σχολική πραγματικότητα και για τα παιδαγωγικά οφέ‐
λη που προκύπτουν. Στη συνέχεια, οι διαλέξεις που ακολούθησαν αφορούσαν στη χρήση
των ιστολογίων ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν διάφορα εκ‐
παιδευτικά ιστολόγια με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και ακολούθησε μία βήμα προς
βήμα παρουσίαση των σταδίων για την κατασκευή ενός ιστολογίου, ώστε να εξοικειωθούν
με αυτά και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά, αποστέλλοντας σχόλια και αναρτώ‐
ντας δημοσιεύσεις. Από τα εργαλεία του Web 2.0 επιλέχθηκαν τα ιστολόγια, γιατί σε σύ‐
γκριση με τις ασύγχρονες πολυνηματικές συζητήσεις στα διαδικτυακά φόρουμ, τα ιστολό‐
για υποστηρίζουν το διάλογο με τη μορφή ελεύθερου σχολιασμού, αφού δεν περιορίζουν
τον αναγνώστη στο μοντέλο ερώτηση‐απάντηση, αλλά του προσφέρουν μεγαλύτερη ευελι‐
ξία για να αναπτύξει σκέψη υψηλότερης τάξης (higher order thinking) (Ferdig & Trammell,
2004). Μετά το πέρας των διαλέξεων, ζητήθηκε από τους φοιτητές να δημιουργήσουν ένα
ιστολόγιο με θέμα της επιλογής τους, σύμφωνο με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις
τους, λαμβάνοντας υπόψη όσα είχαν διδαχθεί σχετικά με τη δομή και τα απαραίτητα χαρα‐
κτηριστικά ενός ιστολογίου. Στόχος της συγκεκριμένης φάσης ήταν η μύηση των φοιτητών
στο αντικείμενο και η καλύτερη δυνατή προετοιμασία της συμμετοχής τους στην ηλεκτρο‐
νική κοινότητα.

Το δείγμα
Κατά την πρώτη φάση (χειμερινό εξάμηνο 2011‐2012), από ένα δείγμα 128 ιστολογιών
συμμετείχαν στην έρευνα τα 111 που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μα‐
θήματος και είχαν αρκετό υλικό ώστε να αξιολογηθούν κατάλληλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
όλοι οι φοιτητές ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστών και την πλοήγηση στον Πα‐
γκόσμιο Ιστό, λόγω ανάλογων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, και είχαν σύνδεση στο
Διαδίκτυο από το σπίτι τους ή στη σχολή.
Μεθοδολογία 2ης έρευνας
Η διαδικασία
Κατά την αξιολόγηση των ιστολογίων της πρώτης φάσης παρατηρήθηκε έντονο το φαινόμε‐
νο της λογοκλοπής, όπως αποδεικνύεται παρακάτω από τα ποσοστά στην ανάλυση των α‐
ποτελεσμάτων. Με τον όρο λογοκλοπή, σύμφωνα με το Oxford English Dictionary, εννοούμε
«την παράνομη οικειοποίηση, σχεδόν απομίμηση και δημοσίευση της γλώσσας, των σκέ‐
ψεων, των ιδεών ή των εκφράσεων ενός άλλου συγγραφέα και την παρουσίαση τους ως
πρωτότυπο έργο» (Lands, 1999). Το φαινόμενο αποδόθηκε στη μη επαρκή ενημέρωση των
φοιτητών, και για το λόγο αυτόν την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά οι φοιτητές ενημερώθη‐
καν, με μία επιπλέον διάλεξη, σχετικά με θέματα λογοκλοπής, με έμφαση κυρίως στους κα‐
νόνες δεοντολογίας που ισχύουν για την αναδημοσίευση ηλεκτρονικών άρθρων. Ακόμα, οι
εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά για τις διαστάσεις που
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έχει λάβει το φαινόμενο στην ακαδημαική κοινότητα, για τους πρακτικούς τρόπους για την
αποφυγή της ακούσιας λογοκλοπής καθώς και για τις νομικές κυρώσεις που επιβάλλουν τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν ιστοσελίδες πανεπιστημίων του
εξωτερικού, όπου αναρτάται η ξεκάθαρη και πάγια πολιτική τους γύρω από θέματα ακαδη‐
μαικής δεοντολογίας, αλλά και διαδραστικά κουιζ και προγράμματα εκμάθησης (tutorial)
που προσφέρονται στους φοιτητές προκειμένου να μυηθούν στη σωστή καταγραφή των
πηγών και να εξασκηθούν σε τεχνικές για την αποφυγή της ακούσιας λογοκλοπής. Τέλος,
ακολούθησε μια ανοιχτή συζήτηση σχετική με το φαινόμενο της λογοκλοπής, κατευθυνόμε‐
νη από τον εισηγητή, όπου οι φοιτητές συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυμία.
Στόχος της συγκεκριμένης διάλεξης ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών
στη δημιουργία ενός ιστολογίου, σύμφωνου με τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν
την αναδημοσίευση κειμένου από το Διαδίκτυο.
Τις διαλέξεις διαδέχθηκε η κατασκευή ενός ιστολογίου από τον κάθε φοιτητή ως ατομική
εργασία όπου τονίσθηκε ότι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης θα ήταν η σωστή αξιοποίηση
των ηλεκτρονικών πηγών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα ι‐
στολόγιο με συγκεκριμένο περιεχόμενο: ένα σχόλιο, έκτασης το πολύ μιας σελίδας, σχετικά
με μία από οχτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες επιλέχθηκαν από το βιβλίο με τίτλο "Υλικό
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής που θα διδάξουν στα ολοήμερα ..."
(Πηλιούρας κ. α., 2010), από το οποίο μπορούσαν να προσανατολιστούν για τα περιεχόμε‐
να της κάθε θεματικής, την οποία, ομως, έπερεπε να διατυπώσουν με δικά τους σχόλια,
σύμφωνα με τους συγγραφικούς και ερευνητικούς κανόνες για την αποφυγή της λογοκλο‐
πής. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους φοιτητές να επισκεφθούν και να σχολιάσουν τα ιστο‐
λόγια των συμφοιτητών τους.

Το δείγμα
Κατά τη δεύτερη φάση, στην έρευνα συμμετείχαν 255 φοιτητές, των οποίων τα ιστολόγια
μπόρεσαν να αξιολογηθούν κατάλληλα, από τους 321 που παρακολουθούσαν το μάθημα
και ήταν εγγεγραμμένοι χρήστες του αντίστοιχου μαθήματος στην πλατφόρμα που χρησι‐
μοποιείται για το μάθημα (eClass).
Τα ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν σχετίζονται, σε γενικές γραμμές, με το φαινόμενο
της λογοκλοπής και εξετάζουν, στη μεν πρώτη φάση, εάν οι φοιτητές γνώριζαν εκ των προ‐
τέρων και μπορούσαν να εφαρμόσουν σωστά στα ιστολόγια τους τους τρόπους για την α‐
ποφυγή της ακούσιας λογοκλοπής, χωρίς κάποια σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο κα‐
θηγητή, και στη δεύτερη φάση, κατά πόσο οι φοιτητές αντιλήφθηκαν την ανάγκη εφαρμο‐
γής των κανόνων που ισχύουν για την αναδημοσίευση κειμένου ενός τρίτου και τη χρήση
αναφορών και βιβλιογραφίας, στοιχεία τα οποία διδάχθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος.
Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που εξετάστηκαν προέκυψαν από τον ορισμό της λογοκλοπής
και η έρευνα επικεντρώθηκε στην απευθείας λογοκλοπή, η οποία, σύμφωνα με τον
Klausman (1999), αποτελεί το πιο συνηθισμένο είδος λογοκλοπής στην πανεπιστημιακή
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κοινότητα, όπου οι φοιτητές αντιγράφουν αυτούσια κείμενα ή τμήματά του από μία πηγή
και τα παρουσιάζουν ως δικά τους χωρίς καμία αλλαγή στη γλώσσα, τον τρόπο γραφής ή τη
δομή και συνίσταται στην:







αντιγραφή αυτούσιου κειμένου, ή μέρους αυτού, χωρίς την κατάλληλη βιβλιογρα‐
φική αναφορά στην πηγή ή χωρίς τη σωστή χρήση εισαγωγικών
παράφραση ιδεών και θεωριών ενός τρίτου χωρίς την κατάλληλη βιβλιογραφική
αναφορά στο συγγραφέα
αυτούσια μετάφραση ενός ξενόγλωσσου κειμένου
χρήση εικόνων χωρίς την κατάλληλη αναφορά στην πηγή
πληρωμή ενός τρίτου για τη συγγραφή μιας εργασίας
χρήση κειμένου του ίδιου συγγραφέα σε παραπάνω από μία δημοσιευμένες εργα‐
σίες.

Για την ανίχνευση της λογοκλοπής κυκλοφορεί στο εμπόριο μία πληθώρα λογισμικών που
δίνουν τη δυνατότητα σε απλούς χρήστες, εκδοτικούς οίκους (ηλεκτρονικά περιοδικά και
εφημερίδες), ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια να ελέγξουν για πιθανή ακούσια ή σκό‐
πιμη λογοκλοπή. Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης
Google και η εμπειρία των ερευνητών προκειμένου να εντοπιστούν στο Διαδίκτυο τα κείμε‐
να των αναρτήσεων και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για περίπτωση απευθείας λογοκλο‐
πής.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων
Η μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των παραπάνω κρουσμάτων στα ιστολόγια των φοι‐
τητών έχει σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το εάν αντιλήφθηκαν σωστά τη
δεοντολογία που διέπει τα αναρτημένα κείμενα στο Διαδίκτυο και εάν μπόρεσαν να εφαρ‐
μόσουν τους τρόπους αποφυγής της λογοκλοπής στα ιστολόγια τους. Τα αποτελέσματα κα‐
τά τις δύο φάσεις της έρευνας έχουν ως εξής:
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 2011‐2012 στην πλειοψηφία των ιστολογίων (59%) παρα‐
τηρήθηκε ότι οι δημιουργοί τους αντέγραψαν αυτούσια κείμενα από άλλες πηγές (τη λεγό‐
μενη λογοκλοπή “The Ghost Writer”), ή μεγάλα μέρη αυτών (“The Photocopy”) ή ένωσαν
αυτούσιες φράσεις και κομμάτια από διάφορες εργασίες σε μία ενιαία (“The Potluck
Paper”), χωρίς καμία αναφορά στην ηλεκτρονική πηγή και χωρίς τη σωστή χρήση εισαγωγι‐
κών. Αντίθετα, κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας (2012‐2013), το ποσοστό αυξήθηκε ση‐
μαντικά, καθώς σε 196 ιστολόγια (77%) εντοπίστηκαν κρούσματα λογοκλοπής της παραπά‐
νω μορφής.
Όσον αφορά στη χρήση των εικόνων, κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το 60% των ιστο‐
λογίων περιείχε εικόνες χωρίς να αναφερθεί η ηλεκτρονική πηγή τους, ενώ το έτος 2012‐
2013, 123 ιστολόγια (48%) περιείχαν εικόνες χωρίς κατάλληλη αναφορά στην πηγή. Επιπλέ‐
ον, το ποσοστό των εκπαιδευομένων που συμπεριέλαβαν στην εργασία τους σωστές βι‐
βλιογραφικές αναφορές και κατάλληλη χρήση εισαγωγικών εμφανίζεται σημαντικά μικρό‐
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τερο. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη φάση ανέρχεται μόλις στο 28%, ενώ κατά τη δεύτερη
στο 13% (33 ιστολόγια). Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι ουσιαστικά και αυτό αποτε‐
λεί ένα είδος λογοκλοπής, τη λεγόμενη “The Resourceful Citer” όπου ο συγγραφέας παρα‐
θέτει σωστά μεν τις πηγές και χρησιμοποιεί κατάλληλα τα εισαγωγικά, απλά δεν περιλαμ‐
βάνει η εργασία δικό του έργο, αλλά είναι μόνο παράθεση των λεγομένων τρίτων
(Plagiarism.org, 2011).
Επιπλέον, στην πρώτη φάση, μόνο 17 ιστολόγια (15%) περιείχαν κείμενο των ίδιων των δη‐
μιουργών, από τα οποία τα 5 ήταν κυρίως συνδυασμένα με κείμενο ή εικόνες τρίτων χωρίς
βιβλιογραφική αναφορά, ενώ τα υπόλοιπα 12 ιστολόγια περιείχαν αποκλειστικά αυθεντικό
κείμενο των δημιουργών τους. Παρόμοιο εμφανίζεται το ποσοστό κατά τη δεύτερη φάση
της έρευνας, όπου 34 ιστολόγια (13,5%) περιείχαν προτότυπο κείμενο, από τα οποία τα 3
συνδυάζονταν με αντιγραφή αυτούσιου κειμένου τρίτων χωρίς βιβλιογραφική αναφορά και
τα 25 περιελάμβαναν αποκλειστικά αυθεντικό κείμενο του συγγραφέα.
Τέλος, το εξάμηνο 2011‐2012 μόλις 1 ιστολόγιο (ποσοστό 0,9%) εφάρμοσε όλους τους κα‐
νόνες δεοντολογίας και επομένως δεν εμπίπτει σε κανένα από τα είδη της λογοκλοπής, για‐
τί συνδυάζει πρωτότυπο κείμενο του ίδιου του δημιουργού με λεγόμενα τρίτων, με κατάλ‐
ληλη βιβλιογραφική αναφορά στην πηγή. Αντίθετα, το εξάμηνο 2012‐2013 το ποσοστό πα‐
ρουσιάζει μια μικρή αύξηση αφού 6 ιστολόγια (ποσοστό 2,3%) δεν παρουσίασαν κρούσμα‐
τα λογοκλοπής. Καταλήγοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανένα ιστολόγιο, κατά τη διάρ‐
κεια και των δύο φάσεων, δε διαπιστώθηκε να περιέχεται παράφραση κειμένων τρίτων ή
αυτούσια μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου.

Διάγραμμα 1: Τα αποτελέσματα της λογοκλοπής κατά τις 2 φάσεις της έρευνας
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Συμπεράσματα‐ Συζήτηση
Η προθυμία των φοιτητών και η ενεργός συμμετοχή τους αποδεικνύουν ότι οι μαθητές α‐
ξιοποίησαν τις δυνατότητες του Διαδικτύου και του ιστολογίου. Η συμμετοχή σε ένα κοινω‐
νικό δίκτυο φαίνεται να αναδείχθηκε σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, κάτι που
αποδεικνύεται από το ποσοστό συμμετοχής (το 87% των φοιτητών που παρακολουθούσαν
το μάθημα κατά την πρώτη φάση και το 79% κατά τη δεύτερη συμμετείχαν στην εργασία
κατασκευής του ιστολογίου). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι από παθητι‐
κοί δέκτες και απλοί θεατές σε ένα δίκτυο όπου η γνώση είναι προ δημιουργημένη, συμμε‐
τείχαν οι ίδιοι στη δημιουργία και οικοδόμηση της.
Σχετικά με το ζήτημα της λογοκλοπής, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία τους
τα ιστολόγια, κατά τη διάρκεια και των δύο φάσεων της έρευνας, παρουσίασαν έντονο το
φαινόμενο, επιβεβαιώνοντας, έτσι, την άποψη ότι ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών
πηγών, υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι όταν ένα κείμενο είναι αναρτημένο στο Διαδί‐
κτυο αποτελεί και γνώση ευρέως διαδεδομένη και άρα δε χρειάζεται παράθεση βιβλιογρα‐
φίας (Rzadkiewicz, 2009).
Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των ιστολογίων που περιείχαν α‐
ποκλειστικά αντιγραφή αυτούσιου κειμένου από άλλες πηγές αυξήθηκε κατά 18% στη δεύ‐
τερη φάση. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα μεγεθύνεται όταν οι ερευνητές
πρόκειται να παραφράσουν τεχνικούς όρους ή γενικότερα λεξιλόγιο με το οποίο δεν είναι
εξοικειωμένοι (θεματικές ενότητες για την ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό). Έρευνες δείχνουν
ότι συγγραφικές τεχνικές καταλήγουν σε λογοκλοπή όταν χρειάζεται να παραφραστεί λεξι‐
λόγιο προχωρημένου επιπέδου για το οποίο πιθανώς να υπάρχει έλλειψη πηγών (Roig,
1999).
Ακόμα, το ποσοστό των σωστών ιστολογίων στη δεύτερη φάση δεν είχε την αναμενόμενη
αύξηση (μόλις 1,4%), στοιχείο το οποίο αποδεικνύει ότι μια διάλεξη στα πλαίσια ενός εξα‐
μηνιαίου μαθήματος δεν επαρκεί για να αλλάξει τη νοοτροπία των φοιτητών ως προς τον
τρόπο που αντιμετωπίζουν τη συγγραφή μιας εργασίας. Ο συγκεκριμένος τρόπος χρήσης
των ιστολογίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για περεταίρω
μελέτη του τρόπου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες, προκει‐
μένου να υποστηρίξουν τη μάθηση.
Συγκεκριμένα, απαιτείται μια σαφής καθοδήγηση και ενημέρωση, μέσω κατάλληλων σεμι‐
ναρίων, από εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικούς για το σωστό τρόπο
συγγραφής μιας εργασίας, τη σωστή ανάλυση και καταγραφή των πηγών, τη σωστή χρήση
εισαγωγικών, την τεχνική της παράφρασης και γενικά για πρακτικούς τρόπους αποφυγής
της λογοκλοπής. Επιπλέον, θα πρέπει να περιέχεται στις ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων μια σαφώς καθορισμένη και ξεκάθαρη πολιτική για τον τρόπο που αντιμετωπί‐
ζονται θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ερευνητικών κανόνων.
Το φαινόμενο πρέπει να τύχει περαιτέρω κοινωνιολογικής ανάλυσης μια και δεν φαίνεται
να οφείλεται απλά στην άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης των φοιτητών.
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση, μερικά, μιας βάσης
δεδομένων πολυμέσων για μνημεία των νησιών του ΒΑ Αιγαίου σε περιβάλλον Visual Basic
και Access. Τα δεδομένα προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Αιγαίου. Στην εργασία αυτή γί‐
νεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βασικές έννοιες των πολυμεσικών βάσεων δεδο‐
μένων, των δεδομένων που κάνει χρήση μια τέτοια βάση και του τρόπου επεξεργασίας
τους. Τέλος γίνεται προσπάθεια σχεδίασης και ανάπτυξης μιας πολυμεσικής βάσης δεδομέ‐
νων για μνημεία και στην συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισή της και τα εργαλεία
που χρειάζονται για την παραπάνω διαδικασία.
Λέξεις – Κλειδιά: Πολυμεσικές Βάσης Δεδομένων, Σχεδίαση – Ανάπτυξη ΒΔ Πολυμέσων,
Αντικείμενο ADO (ActiveX Data Object).
Εισαγωγή
Σήμερα, τα δεδομένα πολυμέσων όπως οι εικόνες, ο ήχος και το βίντεο γίνονται όλο και πιο
δημοφιλείς μορφές δεδομένων. Στα επόμενα χρόνια τα Πληροφοριακά Συστήματα Πολυ‐
μέσων αναμένεται να κυριαρχήσουν στην καθημερινή ζωή. Οι κατοικίες θα έχουν δικτυω‐
θεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλληλεπιδραστικές εφαρμογές
πολυμέσων. Οι υψηλής ευκρίνειας σταθμοί εργασίας θα έχουν προσπέλαση σε ένα μεγάλο
πλήθος Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών βιβλιοθηκών που
θα κατανέμουν μεγάλες ποσότητες περιεχομένων πολυμέσων από πολλές πηγές (Μανωλό‐
πουλος, Παπαδόπουλος 2009 ; Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011).
Ένας ορισμός των πολυμέσων θα μπορούσε να είναι ο εξής: Πολυμέσα είναι μια δια‐
δραστική παρουσίαση μέσω του Η/Υ που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω
στοιχεία: κείμενο, ήχο, σταθερά γραφικά (εικόνες), κινούμενα γραφικά, και βίντεο
(Havaldar, Medioni 2005).
Αναλυτικότερα, μια εφαρμογή η οποία εκτός από κείμενο περιλαμβάνει εικόνα, ήχο, βίντεο
κ.α. καλείται γενικά εφαρμογή πολυμέσων (Havaldar, Medioni 2005; Li, Drew 2004).
Μια ΒΔ πολυμέσων πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιο μοντέλο για την οργάνωση και τα ευρε‐
τήρια των πηγών πολυμέσων που θα βασίζεται στα περιεχόμενα τους. Ο προσδιορισμός
των περιεχομένων των πηγών πολυμέσων είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα προσπάθεια
(Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος 2009 ; Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011).
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Οι βασικοί τύποι ερωτήσεων ΒΔ πολυμέσων που απαιτούνται περιλαμβάνουν τον εντοπι‐
σμό των πηγών πολυμέσων οι οποίες περιέχουν κάποια αντικείμενα που ενδιαφέρουν(πχ
ηθοποιός, γκολ, κλπ.).
Οι παραπάνω τύποι ερωτήσεων αναφέρονται σαν ανάκτηση με βάση το περιεχόμενο, επει‐
δή η ανάκτηση από την πηγή του πολυμέσου βασίζεται στο ότι περιέχει κάποια αντικείμενα
ή δραστηριότητες (Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011; Elmasri, Navathe 2005).
Σκοπός της Εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση, μερικά, μιας βάσης
δεδομένων πολυμέσων για μνημεία των νησιών του ΒΑ Αιγαίου σε περιβάλλον Visual Basic
και Access. Τα δεδομένα προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Αιγαίου.
Προηγούμενες Εργασίες στις Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων
Η εργασία του Αρβανίτη (2008) παρουσιάζει τις σημαντικότερες χρήσεις των Πολυμεσικών
Βάσεων Δεδομένων στο συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης. Στην
εργασία αυτή υποστηρίζεται πως οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, που μπορούν να δια‐
χειριστούν κείμενο, ήχο και εικόνα, συνδυαζόμενες με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται
στους τομείς της ανάκτησης και εξαγωγής πληροφοριών μπορούν να παίξουν ένα σημαντι‐
κό ρόλο προς την κατεύθυνση του ελέγχου της παραγόμενης «γλωσσικής πληροφορίας». Η
εργασία των Κοκράνης και Μποντζίδου (2010) δείχνει ότι η εισαγωγή των πολυμέσων στην
εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός επιπλέον βοηθητικού εργαλείου στα χέρια
του εκπαιδευτικού. Τα πολυμέσα συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο με αποτέλε‐
σμα να κάνουν πιο ελκυστική την ιδέα της μάθησης για τους μαθητές. Η χρήση ενός άρτια
σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, τηρώντας κάποιες βασικές αρχές σχεδίασης,
μπορεί να βοηθήσει το έργο του δασκάλου και να συμπληρώσει κενά που μπορεί να έχει
ένα σχολικό βιβλίο. Τέλος στην εργασία του Καραμαλής (2009) αναπτύσσεται μια Πολυμε‐
σική Αρχαιολογική Βάση Δεδομένων για Πολλαπλές Αρχαιολογικές Ανασκαφές.
Βασικές Έννοιες Βάσεων Δεδομένων Πολυμέσων
Οι βάσεις δεδομένων πολυμέσων παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρή‐
στες να αποθηκεύουν και να διατυπώνουν ερωτήματα ή επερωτήσεις (queries) σε διαφο‐
ρετικούς τύπουs δεδομένων πολυμέσων (πολυμεσικά δεδομένα), που περιλαμβάνουν ει‐
κόνα (image), όπως φωτογραφίες ή σχέδια, κινούμενη εικόνα (video), ταινίες, ειδήσεις κλπ,
ήχο (audio), όπως τραγούδια τηλεφωνικά μηνύματα, ή διαλέξεις, και κείμενο (text), όπως
βιβλία και άρθρα, καθώς και σε παραδοσιακούς τύπους δεδομένων (όπως αριθμούς και
σειρές χαρακτήρων). Οι βασικοί τύποι ερωτημάτων που απαιτούνται για τη βάση δεδομέ‐
νων περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των πηγών πολυμέσων που περιέχουν κάποια αντικεί‐
μενα που ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θέλει να εντοπίσει, από μια
βάση δεδομένων video, όλες τις ακολουθίες video, όπου εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο. Μπορεί επίσης να θέλει να ανακτήσει ακολουθίες video που να περιέχουν κά‐
ποιες δραστηριότητες, όπως video στα οποία επιτυγχάνεται γκολ σε ένα ποδοσφαιρικό παι‐
γνίδι από συγκεκριμένο παίκτη ή ομάδα (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος 2009 ;
Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011; Lu 1999; Yan, Ma 2012).
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Τα χαρακτηριστικά των πολυμεσικών τύπων δεδομένων οδηγούν σε ορισμένες απαιτήσεις
που πρέπει να ικανοποιούνται από ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) για
την αποτελεσματική και αποδοτική υποστήριξή τους. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά
είναι: η μεταβολή των δεδομένων σε σχέση με το χρόνο, ο μεγάλος όγκος των δεδομένων
και οι εξειδικευμένες απαιτούμενες λειτουργίες. Τα παραδοσιακά σχεσιακά ΣΔΒΔ δεν είναι
σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των πολυμεσικών εφαρμογών και για το λόγο αυτό έχουν
αναπτυχθεί νέα μοντέλα Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), όπως οι Αντικειμενοστραφείς και οι Α‐
ντικειμενοσχεσιακές ΒΔ (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007).
Τα πολυμεσικά δεδομένα αποτελούνται από την περιγραφική πληροφορία (π.χ., τίτλος
ταινίας) και την πληροφορία περιεχομένου (content). Ένας τρόπος διαχείρισης των πολυ‐
μεσικών τύπων δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό ΣΔΒΔ είναι να αποθηκεύ‐
σουμε την περιγραφική πληροφορία στη βάση δεδομένων του ΣΔΒΔ και να χρησιμοποιή‐
σουμε εξωτερικά αρχεία για την αποθήκευση του περιεχομένου. Το βασικό μειονέκτημα
αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργικότητα
του ΣΔΒΔ για το περιεχόμενο των τύπων δεδομένων (π.χ. την κατασκευή δομών καταλόγων
/ ευρετηρίων ‐ indexes). Μπορεί επίσης να καταλήξει σε ασυνέπειες, όπως ένα αρχείο που
είναι σημειωμένο στην βάση δεδομένων, αλλά του οποίου τα περιεχόμενα λείπουν ή το
αντίστροφο. Συνεπώς είναι επιθυμητό να αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων τα ίδια τα
δεδομένα (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011;
Elmasri, Navathe, 2007).
Ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης πολυμεσικών δεδομένων είναι να χρησιμοποιηθεί ο
τύπος δεδομένων binary large object (BLOB) για την αποθήκευση του περιεχομένου, ο ο‐
ποίος υποστηρίζεται από το πρότυπο SQL3 (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009;
Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007). Η προαναφερθείσα προσέγ‐
γιση καθιστά υπεύθυνη την εφαρμογή για τη διαχείριση του περιεχομένου του BLOB, κα‐
θώς το ΣΔΒΔ δεν έχει γνώση της δομής του περιεχομένου του BLOB. Για παράδειγμα, αν σε
ένα BLOB αποθηκεύσουμε video με τη διαμόρφωση MPEG, το ΣΔΒΔ δεν είναι σε θέση να
αναγνωρίσει τα περιεχόμενα του BLOB καθώς η διαμόρφωση MPEG είναι άγνωστη σε αυτό.
Ωστόσο, με της δυνατότητες του προτύπου SQL3 μπορούμε να ορίσουμε νέους τύπους δε‐
δομένων οριζόμενων από τον χρήστη, έτσι ώστε η διαχείριση των πολυμέσων να αποτελεί
τμήμα του ΣΔΒΔ και όχι της εφαρμογής.
Εκτός από την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων, πρέπει να λάβουμε υπόψη και
άλλους βασικούς παράγοντες όπως:
 Tα ερωτήματα που αφορούν σε πολυμεσικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση
με τα αριθμητικά και τα αλφαριθμητικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αναζήτηση εικόνων
σε βάσεις δεδομένων εικόνων, οι οποίες μοιάζουν ως προς κάποια χαρακτηριστικά εικό‐
νας που δίνει ο χρήστης, είναι μια βασική λειτουργία. Τέτοια ερωτήματα αναφέρονται ως
ανάκτηση με βάση το περιεχόμενο (retrieval by content), επειδή η ανάκτηση από την πη‐
γή του πολυμέσου βασίζεται στο να περιέχει κάποια αντικείμενα ή δραστηριότητες (Μα‐
νωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Elmasri, Navathe, 2007).
 Απαιτείται όπως η ανάκληση κάποιων τύπων δεδομένων, όπως ήχου και βίντεο να προ‐
χωρά με έναν εγγυημένο, σταθερό ρυθμό. Τέτοια δεδομένα ονομάζονται μερικές φορές
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ισόχρονα ή συνεχόμενα δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα ήχου δεν παρέχονται
έγκαιρα, θα προκύπτουν κενά στον ήχο. Αν τα δεδομένα παρέχονται πολύ γρήγορα, οι
απομονωτικές μνήμες (buffers) του συστήματος μπορεί να υπερχειλίσουν, καταλήγοντας
σε απώλεια δεδομένων (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011).
 Νέες δομές ευρετηρίων (indexes) απαιτούνται για την αποδοτικότερη εκτέλεση των ανα‐
ζητήσεων. Σε ένα ερώτημα ομοιότητας πρέπει να αποφεύγεται η εξαντλητική ανάγνωση
του συνόλου της βάσης δεδομένων για το προσδιορισμό της απάντησης. Για παράδειγμα,
σε μία βάση δεδομένων που αποθηκεύει εικόνες με δαχτυλικά αποτυπώματα, όταν παρέ‐
χεται ένα ερώτημα εύρεσης με μία εικόνα με δαχτυλικά αποτυπώματα, θα πρέπει να ανα‐
κληθούν απ' τη βάση δεδομένων αποτυπώματα, που είναι παρόμοια με τα αποτυπώματα
του ερωτήματος. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτόν το σκοπό δομές ευρετηρίου,
όπως Β+ ‐ δένδρα και R‐δένδρα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές δομές ευρετηρίων
(Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Na‐
vathe, 2007; Date, 2004).
 Η εκτίμηση του κόστους μιας πράξης πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση
ενός ερωτήματος . Αυτό δεν είναι εφικτό αν οι πολυμεσικοί τύποι δεδομένων ορίζονται
από το χρήστη και δεν υποστηρίζονται από το ίδιο το ΣΔΒΔ (Μανωλόπουλος, Παπαδόπου‐
λος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007).
Μορφές Δεδομένων Πολυμέσων
Οι περισσότερο γνωστοί τύποι δεδομένων πολυμέσων που είναι διαθέσιμοι στις Βάσεις
Δεδομένων Πολυμέσων είναι οι παρακάτω (Elmasri, Navathe, 2007):
 Κείμενο: Μπορεί να είναι ή να μην είναι μορφοποιημένο. Για ευκολία ανάλυσης δομη‐
μένων εγγράφων, χρησιμοποιούνται πρότυπα όπως η SGML και παραλλαγές όπως η
HTML.
 Γραφικά: Παραδείγματα περιλαμβάνουν σχέδια και εικονογραφήσεις που κωδικοποιού‐
νται με χρήση κάποιου πρότυπου (πχ., CGM, PICΤ, postscript).
 Εικόνες: Περιλαμβάνουν σχέδια, φωτογραφίες, κοκ., κωδικοποιημένα σε τυπικές μορ‐
φοποιήσεις όπως bitmap, JPEG, και MPEG. Στα JPEG, και MPEG υπάρχει συμπίεση. Οι ει‐
κόνες αυτές δεν διαιρούνται σε επί μέρους στοιχεία. Επομένως τα ερωτήματα με βάση
το περιεχόμενο (πχ., βρες όλες τις εικόνες που περιέχουν κύκλους) δεν είναι εύκολες.
 Κινούμενες Εικόνες: Χρονικές ακολουθίες από δεδομένα εικόνων ή γραφικών.
 Βίντεο: Ένα σύνολο από φωτογραφικά δεδομένα σε χρονική ακολουθία με καθορισμένο
ρυθμό ‐ για παράδειγμα 30 καρέ το δευτερόλεπτο.
 Δομημένος Ήχος: Μια ακολουθία από στοιχεία ήχου που περιλαμβάνουν νότες, τόνο,
διάρκεια, κοκ.
 Ήχος: Δειγματοληπτικά δεδομένα από ηχητικές ηχογραφήσεις σαν συμβολοσειρές από
bits σε ψηφιακή μορφή. Τυπικά οι αναλογικές ηχογραφήσεις μετατρέπονται σε ψηφιακή
μορφή πριν την αποθήκευση.
 Σύνθετα Δεδομένα Πολυμέσων: Ένας συνδυασμός από τύπους δεδομένων πολυμέσων
όπως ήχος και βίντεο που μπορεί να αναμειγνύονται φυσικά για να δώσουν ένα νέο τύ‐
πο μορφοποίησης αποθήκευσης ή λογική ανάμειξη ενώ διατηρούν τους αρχικούς τύπους
και τις μορφοποιήσεις.

32

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

Διαχείριση Δεδομένων Πολυμέσων
Οι Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων (ΒΔΠ) είναι αρκετά πολύπλοκες και περιλαμβάνουν ένα
σύνολο θεμάτων, όπως τα παρακάτω (Elmasri, Navathe, 2007):
 Μοντελοποίηση: Η περιοχή αυτή δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής βάσεων δεδομέ‐
νων στο πρόβλημα έναντι τεχνικών ανάκτησης πληροφοριών. Αυτά είναι προβλήματα
που έχουν σχέση με πολύπλοκα αντικείμενα που δημιουργούνται από μεγάλο φάσμα
τύπων δεδομένων: αριθμητικά, κείμενο, γραφικά, κινούμενες εικόνες, ροή ήχου, και βί‐
ντεο. Τα κείμενα αποτελούν εξειδικευμένη περιοχή και χρειάζονται ειδική μελέτη.
 Σχεδιασμός: Ο εννοιολογικός, ο λογικός, και ο φυσικός σχεδιασμός των βάσεων δεδομέ‐
νων πολυμέσων δεν έχει μελετηθεί πλήρως, και παραμένει μια περιοχή ενεργούς έρευ‐
νας. Η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να βασισθεί σε αντικειμενοστραφείς μεθόδους
ανάλυσης και σχεδιασμού ΒΔ αλλά τα θέματα απόδοσης και ρύθμισης σε κάθε επίπεδο
είναι πολύ πιο πολύπλοκα.
 Αποθήκευση: Η αποθήκευση δεδομένων πολυμέσων σε τυπικές μονάδες δίσκων παρου‐
σιάζει προβλήματα παρουσίασης, συμπίεσης, απεικόνισης στις ιεραρχίες των μονάδων,
αρχειοθέτησης, και μεταφοράς κατά τις πράξεις εισόδου/εξόδου. Η εμμονή στην τυπο‐
ποίηση όπως το JPEG ή το MPEG είναι ένας από τους πιο πιθανούς τρόπους που οι πε‐
ρισσότεροι κατασκευαστές προϊόντων πολυμέσων θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Στα
ΣΔΒΔ η δυνατότητα. "BLOB" (Binary Large OBject) επιτρέπει σε bitmaps χωρίς τύπο δεδο‐
μένων να αποθηκεύονται και να ανακτώνται. Απαιτείται τυποποιημένο λογισμικό για να
αντιμετωπισθεί ο συγχρονισμός και η συμπίεση/αποσυμπίεση, και συνδέονται με προ‐
βλήματα ευρετηριοποίησης (indexing), που ακόμη βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο.
 Ερωτήματα και Ανάκτηση: Ο τρόπος που οι βάσεις δεδομένων ανακτούν τις πληροφορί‐
ες βασίζεται σε γλώσσες ερωτημάτων και εσωτερικές δομές ευρετηρίων. Ο τρόπος με
ανάκτηση πληροφοριών στηρίζεται: αποκλειστικά σε λέξεις κλειδιά, ή προκαθορισμέ‐
νους όρους ευρετηρίων. Για εικόνες, δεδομένα βίντεο, και δεδομένα ήχου, αυτό ανοίγει
πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων αποδοτική μορφοποίηση των ερωτημάτων, εκτέλεση
των ερωτημάτων, και βελτιστοποίηση.
 Απόδοση: Για εφαρμογές πολυμέσων που περιλαμβάνουν μόνο έγγραφα και κείμενο, οι
περιορισμοί απόδοσης είναι υποκειμενικοί και αποφασίζονται από το χρήστη. Για εφαρ‐
μογές που περιλαμβάνουν αναπαραγωγή βίντεο ή συγχρονισμό ήχου‐βίντεο, κυριαρχούν
οι φυσικοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, το βίντεο πρέπει να φθάνει με σταθερό ρυθμό
60 καρέ το δευτερόλεπτο. Η χρήση παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να α‐
παλείψει μερικά προβλήματα, αλλά τέτοιες προσπάθειες βρίσκονται προς το παρόν σε
περαιτέρω πειραματισμό.
Τα προαναφερθέντα θέματα έχουν δώσει ανάπτυξη σε μια ποικιλία ανοικτών ερευνητικών
προβλημάτων (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Lu, 1999; Yan & Ma, 2012).
Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Πολυμέσων για Μνημεία των Νησιών του ΒΑ Αιγαίου
Όπως αναφέρθηκε σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία, μερικά, μιας βάσης δε‐
δομένων πολυμέσων για μνημεία των νησιών του ΒΑ Αιγαίου. Με βάση τα παραπάνω δε‐
δομένα και έχοντας υπόψη τις θεωρίες σχεδίασης βάσεων δεδομένων έγινε προσπάθεια
σχεδίασης του μοντέλου οντοτήτων – συσχετίσεων.
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Σχεδίαση του Μοντέλου Οντοτήτων – Συσχετίσεων
Τα δεδομένα που πρέπει να περιέχει η βάση είναι: Είδος μνημείου, Ιδιοκτήτης, Επωνυμία
Ακινήτου, Νομός, Πόλη, ΥΑ Χαρακτηρισμού, Φ.Ε.Κ, Χρονολόγηση, Περιγραφή και Φωτο‐
γραφία του Μνημείου. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και έχοντας υπόψη τις θεωρί‐
ες σχεδίασης βάσεων δεδομένων σχεδιάστηκε το διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων στο
περιβάλλον της Microsoft Access 2003 (Taylor & Andersen, 2004; Gardoza, Henning, Seach,
Stein, 2004), όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1.

Σχήμα 1: Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων
Από το παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι υπάρχουν 3 Πίνακες – Οντότητες. Η οντότητα Item
(Είδος) που περιγράφει το είδος του μνημείου, η οντότητα Owner (Ιδιοκτήτης) που περι‐
γράφει τον ιδιοκτήτη του μνημείου και η οντότητα Mnimeio (Μνημείο) που περιγράφει το
μνημείο. Στην τελευταία οντότητα το πεδίο Foto έχει οριστεί ως αντικείμενο και επίσης υ‐
πάρχουν δύο ξένα κλειδιά που την συσχετίζουν με τις οντότητες Είδος και Ιδιοκτήτης αντί‐
στοιχα.
Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων σε Περιβάλλον Visual Basic (VB)
Για τη διαχείριση της ΒΔ χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic (Αγγε‐
λή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999) για τον λόγω του ότι η εφαρμογή κάνει χρήση αντικει‐
μένων, όπως είναι η φωτογραφία. Όταν ο χρήστης επιλέξει Εισαγωγή Στοιχείων Μνημείου
παρατηρείται μια αλλαγή στην φόρμα.

Σχήμα 4. Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Μνημείου
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Η φόρμα αυτή είναι πιο σύνθετη και περιέχει στοιχεία και από άλλες δύο. Όπως φαίνεται
από τις παραπάνω φόρμες εκτός από τα command button τα textbox, υπάρχουν τα αντικεί‐
μενα Data Control και το αντικείμενο OLE της Visual Basic (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel,
Nieto 1999).
Τέλος εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει αναζήτηση με βάση την επω‐
νυμία του μνημείου και να έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. Αν θέλει να αναζητήσει κά‐
ποιο μνημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο Command Button Αναζήτηση Στοιχείων.
Το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω.

Σχήμα 5 Φόρμα Αναζήτησης Στοιχείων Μνημείου

Δίνοντας ο χρήστης επωνυμία μνημείου και κάνοντας κλικ στο Ok, θα εμφανιστούν στην
φόρμα τα στοιχεία του μνημείου που αναζητούμε. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε και
κάποια στοιχεία του κώδικα που τρέχει, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο Αναζήτηση Στοιχεί‐
ων.
Private Sub cmdFind_Click()
txtNameI.Visible = True
txtitemm.Visible = True
cmdsearchI.Visible = True
prompt$ = "Enter the full (complete) Name of Monument."
'get the string to be used in the Name of Monument field search
SearchStr$ = InputBox(prompt$, "Name Search")
datMnimeio.Recordset.Index = "Name" 'use Name of Monument
datMnimeio.Recordset.Seek "=", SearchStr$ 'and search
If datMnimeio.Recordset.NoMatch Then 'if no match
datMnimeio.Recordset.MoveFirst
'go to first record
End If
End Sub
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Από τον παραπάνω κώδικα τα βασικά στοιχεία είναι το ότι στην ιδιότητα Index (ευρετήριο)
του Data Control ορίζουμε το πεδίο που θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση. Στην συνέχεια και
με την βοήθεια της ιδιότητας Seek του Data Control κάνουμε αναζήτηση της επωνυμίας του
μνημείου.
Η κατασκευή και διαχείριση φορμών που εκμεταλλεύονται το περιεχόμενο των βάσεων δε‐
δομένων βασίζεται σε ένα αντικείμενο ελέγχου τύπου ActiveX, το οποίο χρησιμοποιεί μια
τεχνολογία, που είναι γνωστή ως ADO (ActiveX Data Object). To αντικείμενο αυτό τοποθε‐
τείται πάνω στη φόρμα και προσφέρει έναν οπτικό μηχανισμό στο χρήστη για την προσπέ‐
λαση των εγγραφών ενός πίνακα της βάσης. Επίσης, παίζει το ρόλο του συνδετικού κρίκου
μεταξύ των πεδίων του πίνακα, που θέλουμε να παρουσιάζονται στο χρήστη, και των αντι‐
κειμένων της φόρμας (πλαισίων κειμένου, πλήκτρων σημείωσης, συνδυασμένων λιστών
κ.ά.) από τα οποία γίνεται η προβολή τους (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999).
Το αντικείμενο ελέγχου ADO
Είδαμε, ότι η σύνδεση μιας φόρμας, μέσω του μηχανισμού ADO, με μια βάση δεδομένων
γίνεται με τη βοήθεια ενός αντικειμένου ελέγχου τύπου ActiveX. To αντικείμενο αυτό είναι
το ADO Data control. Microsoft ADO Data Control. Το αντικείμενο ADO τοποθετείται πάνω
στις φόρμες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τοποθετούνται όλα τα αντικείμενα και είναι
ορατό. Για να λειτουργήσει η σύνδεση του αντικειμένου ADO με μια βάση δεδομένων,
πρέπει να δοθούν τιμές στις ιδιότητες ConnectionString (συμβολοσειρά σύνδεσης) και
RecordSource (πηγή εγγραφών). Η ιδιότητα ConnectionString παίρνει ένα σύνολο τιμών και
καθορίζει το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί και τον τρό‐
πο επικοινωνίας του αντικειμένου ADO με αυτό (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999).
Συμπεράσματα – Μελλοντική Έρευνα
Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση αρχικά των θεμελιωδών εννοιών των Πολυμεσι‐
κών Βάσεων Δεδομένων (ΠΒΔ). Τέλος παρουσιάστηκε η σχεδίαση και υλοποίηση μιας ΒΔΠ
για μνημεία των νησιών του Β.Α Αιγαίου σε περιβάλλον Visual Basic και Access με την βοή‐
θεια του αντικειμένου ADO (ActiveX Data Object). Σε μελλοντική εξέλιξη της παραπάνω ε‐
φαρμογής θα γίνει ερευνητική προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων – αντικειμένων στην βά‐
ση με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition), όπως οι μέθοδοι ανάκτησης
με βάση το περιεχόμενο (retrieval by content).
Βιβλιογραφία
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Νέες τεχνολογίες και λογοτεχνία
H αμηχανία μπροστά στο «καινούριο» ή η προαιώνια διαμάχη
μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας με νέο προσωπείο;
Μουλά Ευαγγελία
Δρ. παιδικής λογοτεχνίας,
Eπιμορφώτρια φιλολόγων στις Τ.Π.Ε

Το κείμενο που ακολουθεί είναι προϊόν αντανακλαστικής αντίδρασης α) στην ανάγνωση
άρθρου σε έγκυρο φιλολογικό περιοδικό (Χασάπη‐Xριστοδουλίδου, 2013, Φιλόλογος), που
πραγματευόταν τη σχέση των ΤΠΕ με τη λογοτεχνία με εκτεταμένες παραπομπές σε προη‐
γούμενο άρθρο μου στο I‐teacher (Μουλά, 2010α) με πρόδηλη πρόθεση αποδομητικής κρι‐
τικής και β) στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν σε πρόσφατο συνέδριο, όταν αναπτύχθηκε
(σε κοινή μου εισήγηση με την κα Λ. Χριστοδουλίδου) η θέση ότι η φιλαναγνωσία μπορεί
να ενισχυθεί μέσω των νέων τεχνολογιών. Επιθυμώντας να προεκτείνω τον επιστημονικό
διάλογο, να καταθέσω ορισμένες απόψεις και να διαλευκάνω κάποιες παρεξηγήσεις, α‐
πευθύνθηκα στον κο Γούσια και τον παρακάλεσα να μου προσφέρει το βήμα του περιοδι‐
κού του. Η θετική ανταπόκρισή του είναι και ο λόγος ύπαρξης του άρθρου που ακολουθεί
και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Επειδή τα ερεθίσματα ήταν ποικίλα, πιθανόν το κείμενο
να μην παρουσιάζει αυστηρή συνοχή και άξονα. Γι’ αυτό και ζητώ την επιείκειά σας και
προσμένω την ανατροφοδότηση της συζήτησης.
Αρχικά αντιμετωπίζονται επιχειρήματα που εκφράζουν, άλλοτε συγκαλυμμένα κι άλλοτε
απροκάλυπτα, επιφύλαξη ή αμφισβήτηση ως προς την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, στη συνέχεια επιχειρείται η οριοθέτηση της έννοιας της λογοτεχνίας και της
διδασκαλίας της στην ελληνική εκπαίδευση, ακολουθεί αναφορά σε ερευνητικά δεδομένα
σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, αναλύονται οι προϋποθέσεις έ‐
νταξης τους στην εκπαίδευση και τέλος, αναπτύσσεται ένα γενικό πλαίσιο‐ πρόταση για την
αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Περί ακριβολογίας και οριοθέτησης του ζητήματος
Ο τίτλος ενός κειμένου, και συνεπώς και ενός επιστημονικού άρθρου, αποτελεί οργανικό
στοιχείο του, αν και περικειμενικό, καθώς προσφέρει την ερμηνευτική πυξίδα στο αναγνω‐
στικό μονοπάτι και προετοιμάζει τον ορίζοντα των προσδοκιών του αναγνώστη. Επομένως,
σε ένα άρθρο με θέμα τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων
και δη στη λογοτεχνία, αναμένεται η ανάλογη επιχειρηματολογία. Όταν όμως αυτό δε συμ‐
βαίνει, αξίζει τον κόπο να αναλογιστούμε το γιατί.
Είναι εύλογο και σχεδόν προβλεπόμενο, σε κάθε ανάδυση του «νέου», να ακολουθεί μια
σχετική σύγχυση, τις περισσότερες φορές ορμώμενη από αγαθές προθέσεις προάσπισης
των κεκτημένων. Υπό το δίλημμα «παράδοση‐ νεωτερικότητα» μεταμφιέστηκαν κατά και‐
ρούς πολλών ειδών διενέξεις, που στο μάκρος χρόνου αποδείχθηκαν κενές νοήματος (Μου‐
λά, 2006). Ήδη στον πλατωνικό Φαίδρο συναντάμε το μύθο της φιλοσοφικής συζήτησης του
θεού Θευθ και του βασιλιά Θαμούς με αφορμή τη δωρεά του αλφάβητου από το θεό στους
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Αιγυπτίους. Ο βασιλιάς Θαμούς αποκήρυξε την ευεργετική επίδραση της γραφής στη σκέ‐
ψη και ισχυρίστηκε ότι η καταγραφή της γνώσης θα οδηγούσε σε δοκησισοφία, ακυρώνο‐
ντας τη διαδικασία του διαλόγου. Η τεχνολογία της γραφής φάνταζε ως απειλή ενάντια
στην ενεργοποίηση του νου, με ανάλογο τρόπο που φαντάζουν σήμερα και οι νέες τεχνολο‐
γίες στην εκπαίδευση. Αν βέβαια ανατρέξουμε στην ιστορία της κοινωνικής υποδοχής όλων
των ειδών των νέων τεχνολογικών μέσων σε άλλες εποχές, θα συναντήσουμε την ίδια αντί‐
δραση. Είτε επρόκειτο για το ραδιόφωνο, είτε για την τηλεόραση ή το βίντεο και κυρίως
όταν γινόταν λόγος για την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση, εγειρόταν πάντοτε μια έντονη
συζήτηση και διατυπώνονταν επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοποίησή τους, ενώ εξίσου εκ‐
φραζόταν αγωνία σχετικά με την τύχη του βιβλίου ως εκπαιδευτικού μέσου.
Η σύγχυση όμως επιτείνεται όταν οι υπερασπιστές της παράδοσης διατείνονται ουδετερό‐
τητα και με έναν έντονο επαμφοτερισμό, από τη μία υποδέχονται το «νέο» με μια κατά τα
φαινόμενα θετική προδιάθεση και από την άλλη το ακυρώνουν, μέσα από εύσχημα διατυ‐
πωμένες ενστάσεις, που στην πραγματικότητα κρύβουν περισσότερο αμηχανία παρά ίσως
σκοπιμότητα. Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό δίνει ο Bourdieu (2002: 86), σύμφωνα με τον
οποίον, η μη θεσμική, εξω‐διδακτική γνώση που αποκτά κανείς μέσα από την εμπειρία και
την πρακτική και που δεν διαμεσολαβείται από κάποιο εκπαιδευτικό θεσμό για να επικυ‐
ρωθεί και να νομιμοποιηθεί, δεν προσλαμβάνει κοινωνική ή άλλου είδους προστιθέμενη
αξία (Bourdieu, 2002: 25). Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες, μη ούσες πλήρως υπό τον έλεγχο
της εκπαίδευσης και αυτονομούμενες σε εξω‐εκπαιδευτικές, κοινωνικές πρακτικές, θεω‐
ρούνται απλά από ψυχαγωγικές έως περισπαστικές και σε καμία περίπτωση ισότιμες των
συμβατικών εκπαιδευτικών επιλογών (Μουλά, Χριστοδουλίδου, 2013).
Το κεντρικό – κοινό επιχείρημα των ενστάσεων που διατυπώνονται είναι συνήθως το υπο‐
τιθέμενο πλήγμα που υφίσταται η απόλαυση της λογοτεχνίας, λες και αυτή επιτυγχανόταν
μέσω της παραδοσιακής διδακτικής πράξης και διαταράχθηκε εξαιτίας της εισαγωγής των
ΤΠΕ. Επ’ αυτού απαντά επαρκώς ο Μαρωνίτης, δηλώνοντας: «…οι σχολικές φασκιές συνή‐
θως πνίγουν ή παραμορφώνουν τη λογοτεχνία, που αρέσκεται μάλλον στην ελεύθερη κίνη‐
ση, παίζοντας με πόδια και χέρια… η ισχύουσα σχολική ανάγνωση επιδρά συνήθως πάνω
στη λογοτεχνία διαστροφικά… πρόχειρο παράδειγμα: η υποτίμηση της αναγνωστικής από‐
λαυσης προς όφελος μιας ωφέλιμης υποτίθεται γνώσης και μιας ενάρετης, εξίσου υποθετι‐
κής ηθικής» (Μαρωνίτης, 2010).
Γι αυτό το λόγο, επιβάλλεται να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις. Η κριτική οφείλει να είναι
ξεκάθαρη ως προς το αντικείμενο αναφοράς της. Άλλο θέμα είναι η συνολική κριτική του
ρόλου των Νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη ζωή και την καθημερινότητά μας, άλλο το φαι‐
νόμενο του εθισμού –κυρίως‐ των νέων σε αυτές, άλλο η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. (ο όρος Νέες
τεχνολογίες είναι ήδη παρωχημένος) στην εκπαίδευση και ο προβληματισμός πάνω στις
τεχνικής φύσης προϋποθέσεις, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση του εξοπλισμού ή έστω
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τελείως άλλο, η σχέση των Τ.Π.Ε. με τη διδακτική
ορισμένων μαθημάτων και δη της λογοτεχνίας. Επομένως, σε ένα επιστημονικό άρθρο πρέ‐
πει να οριοθετείται η κριτική επί συγκεκριμένου ζητούμενου και όχι να επιστρατεύονται
άτακτα επιχειρήματα από όλα τα παραπάνω πεδία προς επίρρωση μίας ασυναφούς θέσης.
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Η παραπειστική λειτουργία των ερευνητικών δεδομένων ως απόρροια της απουσίας
οριοθέτησης της συζήτησης και μελλοντικές διαστάσεις της έρευνας
Συχνή πρακτική προς επίρρωση μιας θέσης είναι η καταφυγή σε αποτελέσματα ερευνών,
που περιβάλλονται εξ ορισμού με το κύρος της αδιαφιλονίκητης και αντικειμενικής πραγ‐
ματικότητας (εμείς οι φιλόλογοι, που διδάσκουμε στους μαθητές μας στην γ΄ λυκείου την
«επίκληση στη λογική», το γνωρίσουμε καλά). Έτσι, και ενώ ο άξονας της συζήτησης αφορά
στη σχέση ΤΠΕ και διδακτικής της λογοτεχνίας, για να ενισχυθεί αυτή η θέση παράπλευρα,
μέσω της απόδειξης της κακής επιρροής των νέων τεχνολογιών στους νέους, επιστρατεύε‐
ται έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία εντοπίζεται πτώση της στάθμης της
φιλαναγνωσίας στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό, χωρίς να διαφαίνεται όμως άμεση ή
αιτιακή συσχέτιση με τις νέες τεχνολογίες. Ακόμα κατατίθεται έρευνα του Παρατηρητηρίου
για την κοινωνία της πληροφορίας, σύμφωνα με την οποία καταγράφονται στην Ελλάδα
ανησυχητικά ποσοστά εθισμού των νέων στους υπολογιστές ή έστω πολύωρης χρήσης
τους. Τέλος, αναφέρονται και έρευνες ξένων χωρών, που αποδεικνύουν ότι η γενικευμένη
χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση δεν επέφερε καμία ουσιαστική βελτίωση στο μα‐
θησιακό αποτέλεσμα και την επίδοση.
Με μια ματιά αντιλαμβανόμαστε ότι καμία από τις παραπάνω έρευνες δεν αφορά στο θέμα
της συζήτησής μας. Η πτώση του ποσοστού λογοτεχνικής ανάγνωσης για απόλαυση είναι
ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και δεν συνδέεται αιτιακά ή αποκλειστικά με τις ΤΠΕ. Ε‐
ξάλλου, άλλες έρευνες αποκαλύπτουν τη δυνάμει θετική σχέση των ΤΠΕ με την ανάγνωση
γενικότερα. Οι νέοι δηλώνουν σαφή προτίμηση για πολυμεσικά κείμενα που διαβάζονται
στην οθόνη ως ασχολία του ελεύθερου χρόνου τους, παρά για παραδοσιακά τυπωμένα κεί‐
μενα (NLT survey, 2005/ Laberge 2006, Nestlé Family Monitor, 2003/ UKLA, 2007) την ίδια
στιγμή που διαπιστώνεται σημαντική πτώση παγκοσμίως του ποσοστού ανάγνωσης για α‐
πόλαυση ανάμεσα στους νέους (Barometre, 2012). Προφανώς ο παράγοντας των νέων μέ‐
σων καθορίζει σημαντικά το είδος των αναγνωσμάτων και την έννοια της απόλαυσης, ω‐
στόσο, οι μαθητές των οποίων η αναγνωστική δίαιτα είναι πιο διευρυμένη (κόμικς, εφημε‐
ρίδες, διαδικτυακές ειδήσεις) παρουσιάζουν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις (Pisa, OCDE,
2009).
Η έρευνα που αναφέρεται στην αύξηση του ανησυχητικού ποσοστού εθισμού των νέων,
αναφέρεται σε ένα φαινόμενο που θα έπρεπε να απασχολήσει κοινωνικούς επιστήμονες
και ιατρούς και που δεν έχει θέση στη συζήτηση περί εκπαίδευσης. Ας μου επιτραπεί η α‐
ναλογία: Το ό.τι ένα φάρμακο σε υπερδοσολογία μπορεί να επιφέρει έως και θανάσιμα α‐
ποτελέσματα, δεν αποκλείει την ευεργετική του επενέργεια, όταν καταναλώνεται σωστά.
Όσο για τις έρευνες που αποδεικνύουν ότι η χρήση των υπολογιστών δε συμβάλλει στη
βελτίωση της μαθητικής επίδοσης, μια βασική διάκριση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι
το αν οι έρευνες αφορούν τη χρήση του υπολογιστή στην τάξη ή στο σπίτι. Η από κοινού
εξέτασή τους είναι λανθασμένη. Ακόμα θα πρέπει να εξεταστεί η παράμετρος της χρονικής
διάρκειας από τα οφέλη που αποκομίζονται, αν δηλαδή είναι βραχυ, μεσο ή μακροπρόθε‐
σμα, ενώ κάτι επίσης πολύ σημαντικό, που σπάνια συζητιέται, είναι και ο βαθμός που η
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συμβαδίζει με την ευρύτερη τεχνολογική εξέλιξη ή
υπολείπεται αυτής, με αποτέλεσμα να προβάλλουμε ως νέο το ήδη παρωχημένο από τις
κοινωνικές πρακτικές. Το σημαντικότερο όλων όμως, που ίσως πρέπει να μας απασχολήσει
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είναι το ζήτημα της εξασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους
μαθητές. Η χρήση της τεχνολογίας, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, πρέπει να εξετάζε‐
ται μαζί με έναν ευρύ αριθμό άλλων κοινωνικών παραμέτρων, πολιτικών, οικονομικών, εκ‐
παιδευτικών και ιδεολογικών, καθώς και σε συνάρτηση με τις ισχύουσες παιδαγωγικές
πρακτικές (Gee, 1996: 58)
Τέλος, καλό θα ήταν να σκεφτούμε ότι αν λαμβάναμε υπόψη ορισμένες μακροαναλύσεις
κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης (αρχής γενομένης αυτής του Coleman, 1966) σύμφωνα με
τις οποίες καμιά διδακτική μεθοδολογία ή παρέμβαση δε συνεισφέρει ουσιαστικά στην
βελτίωση της μαθητικής επίδοσης και στην επιτυχία, τις οποίες και καθορίζουν άλλοι εξω‐
διδακτικοί, κυρίως κοινωνικο‐οικονομικοί παράγοντες, τότε, οι γνωστικοί ψυχολόγοι και οι
διδακτικολόγοι θα έπαυαν να είχαν λόγο ύπαρξης και εμείς οι δάσκαλοι, θα έπρεπε να αυ‐
τοκαταργηθούμε. Εντούτοις, όλες οι παιδαγωγικές προσπάθειες εμπνέονται, παρά τα όποια
συχνά αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, από το όραμα της επίτευξης του μέγιστου δυνατού
ποσοστού ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών μας στη μαθησιακή διαδικασία και στην α‐
νατροπή του συχνά εχθρικού προς τη μάθηση κλίματος του σχολείου. Αυτός ο στόχος από
μόνος του λειτουργεί ως προωθητική δύναμη στο να αναζητούμε τις αποτελεσματικότερες
διδακτικές πρακτικές. Αυτές δε, για να είναι τέτοιες πρέπει να προσεγγίζουν την κουλτούρα
των μαθητών μας και να ανταποκρίνονται στις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες τους.
Και σ’ αυτό το σημείο κάνουν είσοδο οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και μάλιστα πανηγυρικά.
Καθώς τα νέα παιδιά εμπλέκονται εθελούσια, ολοένα και περισσότερο σε δραστηριότητες
Web 2.0, αυτό από μόνο του αλλάζει το μαθησιακό τους στυλ και τον τρόπο που επικοινω‐
νούν (Facer, Furlong, Furlong, & Sutherland, 2003). Η δε κοινωνική μάθηση που λαμβάνει
χώρα σε αυτά τα δίκτυα, ενισχύει θετικά τη σχολική επίδοση (Brown & Adler, 2008). Αυτό
είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να αγνοούμε.
Η επίκληση στην αυθεντία και οι επισφαλείς χρήσεις της
Κάποιες φορές για να υποστηριχθεί ότι οι Τ.Π.Ε. δεν ευνοούν τη μάθηση, οι γράφοντες κα‐
ταφεύγουν στην επίκληση στην αυθεντία, μνημονεύοντας ρήσεις ή θέσεις μεγάλων αν‐
δρών, όπως π.χ. του Ray Bradbury, συγγραφέα του κλασικού πλέον έργου, Fahrenheit 451.
Ο συγγραφέας υποστήριξε πρόσφατα ότι για να καταστρέψει κανείς έναν πολιτισμό, δε
χρειάζεται να κάψει τα βιβλία, παραπέμποντας έτσι στην πλοκή του μυθιστορήματός του
και έθεσε το αίτημα της απαλλαγής του ανθρώπου από τις υπερβολικά πολλές μηχανές.
Σίγουρα, η αναφορά σε μια αυθεντία προσδίδει κύρος σε ένα επιχείρημα, αλλά αυτό πρέ‐
πει να γίνεται με προσοχή. Στο μυθιστόρημα του Bradbury, που δημοσιεύθηκε το 1953, ο
συγγραφέας φαντάστηκε ένα εφιαλτικό μέλλον, στο οποίο η απαγόρευση της ανάγνωσης
και το κάψιμο των βιβλίων συνιστούσαν τη βασική αιτία αποχαύνωσης των ανθρώπων, σε
συνδυασμό με την κυριαρχία διάφορων τεχνολογιών που λειτουργούσαν ως υποκατάστα‐
τα. Δεν προβάλλει όμως την τεχνολογία ως γενεσιουργό αίτιο της κατάστασης, αλλά το κα‐
ταπιεστικό‐ αυταρχικό καθεστώς που επιδιώκει την πλήρη χειραγώγηση του νου. Όπως και
να έχει, ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας σε καμιά περίπτωση δεν αποκτά απο‐
δεικτικό κύρος για την υποστήριξη ενός επιχειρήματος, ούτε η άποψη ενός συγγραφέα, όσο
και σπουδαίου, που πλησίαζε την εποχή της συγκεκριμένης συνέντευξης τα 100 του χρόνια,
μπορεί να εκληφθεί ως μέτρο αναφοράς και σύγκρισης.
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Άλλοτε πάλι, κι ενόσω οι συντάκτες ενός επιστημονικού περιοδικού υποστηρίζουν ότι κρα‐
τούν ίσες αποστάσεις, αυτοαναιρούνται μέσα από την επιλογή μετάφρασης κειμένων ξέ‐
νων καθηγητών, όπως αυτό του David Clemens, ο οποίος αναπτύσσει μια πολεμική σε βά‐
ρος του διαδικτύου ως υπαίτιου για το μαρασμό και την έλλειψη ενδιαφέροντος στη διδα‐
σκαλία της λογοτεχνίας. Βέβαια στο άρθρο αυτό ο καθηγητής εκθέτει κυρίως τους τρόπους
με τους οποίους το διαδίκτυο, κατέστησε προσιτή την όποια πληροφορία, πράγμα που στέ‐
ρησε το στοιχείο της έκπληξης που επεφύλασσε η αλλοτινή σταδιακή αποκάλυψη, ενώ κα‐
τηγορεί τα φιλολογικά sites που παρέχουν σημειώσεις και αναλύσεις των λογοτεχνικών έρ‐
γων, απαλλάσσοντας τους φοιτητές από την υποχρέωση της ανάγνωσης. Οι λόγοι που μέμ‐
φεται συνεπώς τις νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο συναρτημένοι με το δικό του μοντέ‐
λο διδασκαλίας, το οποίο ξαφνικά βρέθηκε μετέωρο εξαιτίας της νέας κατάστασης, χωρίς
εντέλει να εξηγεί πως η πρότερη απουσία των νέων τεχνολογιών εξασφάλιζε τη συνθήκη
της απόλαυσης της ανάγνωσης, που είναι υποτίθεται το ζητούμενο για το μάθημα της λογο‐
τεχνίας. Τέλος, καταγγέλλει τις ανακρίβειες που συναντά κανείς σε αυτές τις όχι σπάνια
πρόχειρες διαδικτυακές εκδόσεις ή ερμηνείες των κειμένων, επιχείρημα στο οποίο θα απα‐
ντούσαμε, ότι εξίσου και στις έντυπες εκδόσεις εντοπίζονται συχνά ανακρίβειες και, όχι
σπάνια, σκόπιμα, στο βαθμό που τα ερμηνευτικά σχόλια να φέρουν εναργή τη σφραγίδα
της ιδεολογικής τους αφετηρίας. Αναρωτιέται όμως κανείς γιατί οι συντάκτες του περιοδι‐
κού επέλεξαν να μεταφέρουν μεταφρασμένο το συγκεκριμένο άρθρο από το έγκυρο περιο‐
δικό Association of Scholars, και όχι αυτό π.χ. του Jason Fertig, που επίσης αρθρογραφεί στο
περιοδικό, ο οποίος είναι υπέρμαχος των ηλεκτρονικών κειμένων και της ανάγνωσης σε
συσκευές e‐readers;
Επιπλέον, η συλλήβδην καταδίκη της τεχνολογίας συγκαλύπτει το γεγονός ότι το βιβλίο εξί‐
σου, δεν αποτελεί παρά μια μορφή τεχνολογίας, η καθιέρωσή του οποίου στην εκπαίδευση
του δυτικού πολιτισμού, ως του στοιχειώδους μέσου μάθησης, το ανήγαγε σε καθαυτό φο‐
ρέα της γνώσης. Ο ως τώρα επιστημονικός διάλογος ήδη από το 1955 (Asheim, 1955), κι‐
νείται στο πλαίσιο της προβληματικής, εάν το βιβλίο θα αντικατασταθεί από τα νέα μέσα
και εξαντλείται συνήθως στην άρθρωση μιας άγονης πολεμικής ή αμυντικής επιχειρηματο‐
λογίας. Αυτό που δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη είναι ότι καμία τεχνολογία ποτέ δεν ε‐
κτοπίζει κάποια προηγούμενη εντελώς, αλλά την επανασυγκειμενοποιεί και τροποποιεί τη
λειτουργία της.
Ποια είναι η απάντηση; […] Εν τοιαύτη περπτώσει, ποια είναι η ερώτηση;
Gertrude Stein
Πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μιας έρευνας ως υποστυλώματα μιας θέσης, θα πρέ‐
πει να ερευνούμε το λανθάνοντα σε αυτή λόγο που φυσικοποιεί και υποκρύπτει στερεοτυ‐
πικές αντιλήψεις ή λαμβάνει ως δεδομένες, ιδεολογικά και ιστορικά προσδιορισμένες έν‐
νοιες, στοιχείο που αποτελεί πηγή παρερμηνειών. Σε έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της
λογοτεχνίας με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πρέπει πρωτίστως να υπάρχει συναίνεση ως προς
το τι είναι ή τι εκλαμβάνεται ως λογοτεχνία και να ορίζονται με σαφήνεια οι σκοποί που
υπηρετεί η διδασκαλία της στην εκπαίδευση. Κατόπιν να εξετάζονται όλοι οι πιθανοί τρόποι
αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτήν, ώστε να διατυπώνονται και να κατηγοριοποιούνται κατάλ‐
ληλα τα ερευνητικά ερωτήματα. Μια έρευνα που θα εξέταζε τα αποτελέσματα της χρήσης
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των ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας γενικά, πάσχει από αοριστία, αν δεν οριοθετήσει το
ακριβές πλαίσιο. Ένα ερευνητικό ερώτημα, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να έχει λεπτομε‐
ρή διατύπωση του τύπου: Αν στη λογοτεχνία συμπεριλαμβάνονται και τα κείμενα του νεο‐
ελληνικού διαφωτισμού και ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι
και η κατανόηση των κειμένων, πώς συμβάλει σε αυτήν η χρήση του λεξικού νεοελληνικής
γλώσσας της πύλης για την ελληνική γλώσσα ή η ψηφιακή συλλογή κειμένων του Ελληνο‐
μνήμονα ή ακόμη και η λειτουργία μιας κοινότητας συζήτησης; Πρόκειται για τρεις τελείως
διαφορετικές εφαρμογές των ΤΠΕ που επεκτείνουν το ζητούμενο της επεξεργασίας και κα‐
τανόησης του κειμένου σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα με τη σειρά.
Απόπειρα ορισμού και κατανόησης του λογοτεχνικού φαινομένου στην Ελλάδα
Η χρήση της ελληνικής αρχαιότητας ως του εξιδανικευμένου παραδείγματος δια του οποίου
η αγγλική βικτωριανή αριστοκρατία νοηματοδοτούσε την ύπαρξή της και νομιμοποιούσε
τον τρόπο ζωής της ή η Γερμανία του 19ου αι. ισχυροποιούσε το αμυντικό εθνικιστικό της
όραμα έναντι της γαλλικής εκκοσμίκευσης και του υλισμού, οδήγησε σε μια άγονη, φορμα‐
λιστική και καθαρά ιδεολογική ανάγνωση των κλασικών και όλων των ανθρωπιστικών
σπουδών, όπου οι σκοπιμότητες του παρόντος επέβαλλαν το δικό τους παραμορφωτικό
φακό. Οι Κλασικές σπουδές στην Ευρώπη θωράκιζαν την κοινωνική ταυτότητα των προνο‐
μιούχων (Stray, 1998: 26‐28/74‐75) και δημιουργούσαν ένα πολεμικό μέτωπο μεταξύ Δύσης
και Ανατολής (Goldhill, 2003: 304), απεδαφοποιώντας το ελληνικό, και μη αναγνωρίζοντας
τους σύγχρονους Έλληνες ως γνήσιους κληρονόμους του (Jusdanis, 1991: 13‐17).
Από την άλλη, το μυθικό μόρφωμα του εξιδανικευμένου βικτωριανού παραδείγματος
(Turner, 1993: 8) και του μετέπειτα γερμανικού ρομαντικού ελληνισμού μεταφυτεύτηκε
στην Ελλάδα του 19ου αι. η οποία αναζητούσε εναγωνίως εθνική ταυτότητα. Ως αποτέλεσμα
αυτού, η έννοια της ελληνικότητας (Kitromilides, 1985) συναρμόστηκε με αισθητικές αξίες
και στον όρο εθνική που συνόδευε τη λογοτεχνία επενδύθηκε ένα πλέγμα σημασιών που
συνεισέφεραν στην εθνική ταυτότητα (Αποστολίδου, 1995: 26). Η κατάσταση αυτή ενσαρ‐
κώνεται στην πεποίθηση του Παλαμά ότι εθνική λογοτεχνία για την Ελλάδα αποτελεί μόνο
η αρχαία ελληνική (Παλαμάς, 349)i, που εξελίχθηκε αβίαστα ως προϊόν εγχώριο και ως το
άνθος της εθνικής ζωής. Παρά το ότι η μυθιστορηματική, ρεαλιστική γραφή κατά την περί‐
οδο της ακμής της, το 18ο και 19ο αι., αυτοδικαιωνόταν μέσω της εργαλειακής, ηθικοποιητι‐
κής και διδακτικής της λειτουργίας, που συνίστατο στην επιδίωξη απόδοσης και κατανόη‐
σης του κόσμου, της κοινωνίας και του ανθρώπου (May, 1963), στην Ελλάδα η επικρατούσα
στην πρώτη πεντηκονταετία άποψη για το μυθιστόρημα ήταν καταδικαστική. Αυτή δε, απο‐
τυπώνεται στο άρθρο του Ζανετάκη Στεφανόπουλου στην Πανδώρα (τ.20, 1869‐70, σ.72‐6,
81‐6) στο οποίο καταδικάζει τα εκ της Εσπερίας προερχόμενα δηλητηριώδη αναγνώσματα
και υποδεικνύει τα εθνικά θέματα που κρίνει ότι έπρεπε να επικρατήσουν στη μυθιστορη‐
ματική γραφή (Vitti, 1978: 230). Ο εθνοκεντρικός επίσης προσανατολισμός των κριτικών,
στα χνάρια των πολιτικών επιταγών, επικύρωνε μόνο μιμητικούς τρόπους γραφής, με μια
εμμονή στην αναζήτηση της εθνοτικής καταγωγής του λογοτεχνικού σημείου (Lambropou‐
los, 1998: 20). Οι αυτοαναφορικές μορφές τέχνης κι η προοπτικότητα δεν ευδοκίμησαν στην
Ελλάδα, καθώς η έμφαση δινόταν κυρίως στις εθνικές και συλλογικές αναπαραστάσεις και
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τις κοινωνικές μεταβολές, τουλάχιστον ως τη δεκαετία του 60 (Τζιόβας, 2007: 89). Η λογοτε‐
χνία, εν ολίγοις, συναρθρώθηκε θεματικά και μορφικά με τις εθνικές αναζητήσεις και άργη‐
σε να ακολουθήσει τις φυγόκεντρες τάσεις του δυτικού μοντερνισμού και να χειραφετηθεί.
Οι προσπάθειες των Ελλήνων λογίων να συνθέσουν ιστορίες της Εθνικής Λογοτεχνίας, συ‐
νάδουν με την κατάσταση που περιγράφηκε. Η έλλειψη ομοφωνίας ως προς τη λέξη που θα
εκπροσωπούσε τη λογοτεχνία (φιλολογία, γραμματολογία, γραμματεία, λογοτεχνία) και η
εναλλαξιμότητά αυτών των όρων είναι ενδεικτική του προβλήματος (Jusdanis, 1991: 119‐
121).
Τι σήμαινε όμως η διδασκαλία της λογοτεχνίας;
Το 1884, όταν η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κουλούρη, 1988: 87), ο όρος «Αναγνώσματα» που έφεραν τα
σχολικά εγχειρίδια, ήταν προφανώς τόσο αόριστος, ευρύς και ασαφής, που επέτρεπε στα
σχολικά βιβλία να συντίθενται από ποικίλα και συχνά άσχετα ως προς τη λογοτεχνία κείμε‐
να (Πλάκας, 1984: 60). Φυσικά, κάθε είδους προσπάθεια ανθολόγησης αποτελεί με τον έ‐
ναν ή τον άλλο τρόπο, μια σημειωτική οντότητα. Είναι μια δραστηριότητα που διαπνέεται
από ιδεολογία και ορίζεται από λανθάνουσες πολιτικές, κοινωνικές, αισθητικές και παιδα‐
γωγικές επιλογές, εξαιτίας του γεγονότος και μόνο ότι ένα κείμενο επιλέγεται, εντάσσεται
και επανασυγκειμενοποιείται σε ένα νέο κατασκευασμένο περιβάλλον (Καλογήρου,
2005:125). .
Στην Ελλάδα το μείζον κριτήριο επιλογής των κειμένων ήταν η γλώσσα τους, δηλαδή η επί‐
σημη και θεσμοθετημένη εκδοχή της ελληνικής, η καθαρεύουσα (Τόγιας , 1988). Μόνο κατά
την περίοδο 1917 ‐ 1929, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Βενιζέλου, παρατηρούμε
μια αλλαγή στη στάση του υπουργείου παιδείας σε σχέση με την επιλογή των κειμένων της
λογοτεχνίας (Βαρελάς, 2005: 58), το οποίο συνιστούσε ότι τα κείμενα μπορούσαν να προέρ‐
χονται από μια μεγάλη δεξαμενή, αρκεί να μην πρόσβαλλαν το ελληνικό ήθος ή τα εθνικά
και θρησκευτικά ιδεώδη. Με τη δικτατορία του Μεταξά το 1936 και τον υποχρεωτικό νόμο
952/1937 που ίδρυσε τον ΟΕΣΒ (τον οργανισμό που ανέλαβε έκτοτε την έκδοση όλων των
εκπαιδευτικών βιβλίων) (Καψάλης‐ Χαραλάμπους, 1992: 86‐88) οι κρατικές παρεμβάσεις
έγιναν πλέον απροκάλυπτες μέχρι τουλάχιστον τη μεταπολίτευση (1975). Κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του '50, λόμπυ ισχυρών συντηρητικών‐θρησκευτικών συμφερόντων κυριάρ‐
χησαν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με σοβαρές επιπτώσεις στη διδασκαλία της
λογοτεχνίας μέχρι και τη δεκαετία του '70. Για παράδειγμα τα σχολικά εγχειρίδια της ελλη‐
νικής λογοτεχνίας έβριθαν αυτή την περίοδο από μεταφρασμένα κείμενα από την αρχαία
ελληνική λογοτεχνία (Όμηρος και αρχαίοι τραγικοί), λες και δεν υπήρχαν επαρκή ή αξιο‐
πρεπή λογοτεχνικά δείγματα από τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή (Κουμπάρου‐ Χανιώτη,
2003: 42, 70, 120, 158).
Βασικοί στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων στη διαχρονία τους ήταν η ενίσχυση του
εθνικού φρονήματος των μαθητών και η καλλιέργεια του ήθους (Γαραντούδης, 2005: 21).
Μόνο μετά την μεταπολίτευση, τα προγράμματα σπουδών εμπλουτίσθηκαν με περισσότε‐
ρους και πιο ποικίλους στόχους, όπως η αισθητική, συναισθηματική και πνευματική ανά‐
πτυξη των μαθητών. Απαραβίαστο όμως κριτήριο για την επιλογή των κειμένων ήταν ο α‐
ποκλεισμός πνευματικών δημιουργών που ήταν εν ζωή. Ο κανόνας αυτός είχε ως συνέπεια
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την υποσκέλιση πολύ σημαντικών συγγραφέων και ποιητών, όπως ο Καβάφης και ο Καρυω‐
τάκης και ο εξοστρακισμός τους από την επίσημη εκπαίδευση (Σπανός, 1999:96).
Μια ριζική αλλαγή όσον αφορά τη φιλοσοφία του μαθήματος της λογοτεχνίας έλαβε χώρα
μετά το 1977. Η ένατη σειρά των σχολικών βιβλίων (1977‐ 1983), ήταν η πρώτη στην οποία
συμμετείχαν ως συντάκτες μάχιμοι εκπαιδευτικοί. Επιπλέον μόλις το 1983 ο όρος «Νεοελ‐
ληνικά αναγνώσματα» αντικαταστάθηκε από τον όρο «Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνί‐
ας»(Πλάκας, 1984: 58‐59) και το 1990 προτάθηκε για πρώτη φορά η συγκριτική μελέτη των
λογοτεχνικών κειμένων η οποία υλοποιήθηκε μέσω του εγχειριδίου «Ανθολόγιο της σύγ‐
χρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας» (Μαρμαρινού, 1990). Το 1992 το Υπουργείο Παιδείας
προσπάθησε να εισαγάγει και να θεσμοθετήσει το ζητούμενο των πολλαπλών συγγραμμά‐
των, που θα προσέφερε στο δάσκαλο ποικιλία επιλογών. Αυτό αποδείχθηκε όμως αδύνατο,
διότι ο Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων δεν μπορούσε να υποστηρίξει οικονομι‐
κά
το
έργο
(Καψάλης‐
Χαραλάμπους,1995:
93).
Το 2001 έγιναν μερικές ανεπαίσθητες αλλαγές στα εν χρήσει εγχειρίδια, ενώ το 2006 εκδό‐
θηκε η τελευταία και μέχρι σήμερα σε χρήση σειρά. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
αυτής της σειράς ήταν ότι για πρώτη φορά καταβλήθηκε προσπάθεια να απευθυνθεί στο
νεανικό κοινό, με τη συμπερίληψη κειμένων παιδικής‐ εφηβικής λογοτεχνίας. Ο δε στόχος
της απόλαυσης της λογοτεχνικής ανάγνωσης είναι μια ύστερη ανακάλυψη του αυτονόητου,
που εμφανίζεται μόλις στα προγράμματα σπουδών από το 2000 και εξής.
Η συναρμογή και εξάρτηση της λογοτεχνίας με εθνικοφρονηματιστικούς και ηθικοποιητι‐
κούς σκοπούς καθώς και η πολυμορφία και συνεχής μετατόπιση των ορίων της έννοιας της
λογοτεχνικότηταςii και των διδακτικών στόχων που επιδιώκονταν μέσα από τη λογοτεχνία
στην εκπαίδευση καθιστά πασίδηλο ότι δεν είχε ποτέ υπάρξει ομοφωνία ως προς καμία
από τις παραπάνω συνιστώσες. Η ρευστότητα λοιπόν και η πολυδιαστατότητα των υπό εξέ‐
ταση ζητούμενων, απαιτεί και μια ανάλογη, ευέλικτη μεθοδολογία προσέγγισης της σχολι‐
κής λογοτεχνίας πέρα από συνταγές, που δεν μπορεί να αποκλείει εξ ορισμού τις ΤΠΕ ως
ακατάλληλες.

To πέρασμα από την εργαλειακή‐ ουμανιστική‐ εθνοκεντρική στη συγκειμενική, διαδι‐
κτυακή, βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας και η στροφή της ψηφιακής εποχής
Παρόλα αυτά, στο θέμα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και στη σχέση των ΤΠΕ με αυτήν ο
επιστημονικός διάλογος δονείται από εντάσεις και κραδασμούς. Είθισται να υποστηρίζεται
ότι οι φιλολογικές σπουδές και γενικότερα οι ανθρωπιστικές επιστήμες προβάλλουν σθε‐
ναρή αντίσταση απέναντι στο επελαύνον φαινόμενο των νέων τεχνολογιών λόγω του «βιο‐
λογικού» συντηρητισμού του χώρου, χαρακτηρίζοντας την όποια πιθανή συμβολή των ΤΠΕ
στη μελέτη τους, ως παραπληρωματική ή δευτερεύουσας σημασίας. Η ανθεκτικότητα του
διδακτικού μοντέλου προσέγγισης της λογοτεχνίας οφείλεται στην επικράτηση απόψεων
του τύπου ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει πρότυπη πηγή ηθικής διαπαιδαγώγησης
ή μέσο προσέγγισης του παρελθόντος πολιτισμού, ότι διαθέτει μια εγγενή δι‐ιστορική και
υπερχρονική αισθητική αξία και ένα εγγεγραμμένο νόημα που πρέπει ο μαθητής να ανακα‐
λύψει.
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Στην πραγματικότητα, στους κόλπους της επιστήμης το έδαφος για την εισαγωγή και αξιο‐
ποίηση των ΤΠΕ έχει προλειανθεί εδώ και καιρό, μέσα από τις θεωρητικές εξελίξεις, την
ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών, της θεωρίας της πρόσληψης, της κοινωνικής σημειω‐
τικής (Hodge & Kress, 1988) αλλά και υπό τη σκέπη του ευρύτερου παραδείγματος του με‐
ταμοντερνισμού. Οι Πολιτισμικές Σπουδές κατέδειξαν τους μηχανισμούς κανονικοποίησης
και καθιέρωσης ορισμένων λογοτεχνικών κειμένων και τους λανθάνοντες ιδεολογικούς μη‐
χανισμούς που τα επέβαλλαν, και σε συνεργασία με την κοινωνική σημειωτική καθιέρωσαν
την εξίσωση της αξίας της λογοτεχνίας με άλλους πολιτισμικούς πόρους προτείνοντας την
επέκταση της λογοτεχνικής ανάγνωσης και σε μη λογοτεχνικά κείμενα προερχόμενα από τη
μαζική κουλτούρα (Easthope, 1991: 3‐62) και από ποικίλους σημειωτικούς πόρους.
Τα όρια μεταξύ υψηλής και χαμηλής κουλτούρας κατέστησαν δυσδιάκριτα. Η ώσμωση και
διασταύρωση πεδίων του πολιτισμού και της τέχνης, δημιούργησαν νέες υβριδικές μορφές,
αμφισβητώντας την ίδια την έννοια της αισθητικής και την αντίληψη περί τέχνης ως προνο‐
μίου μιας μειονοτικής ελίτ (e.g. Eagleton 1983, Guillory 1995, West 1994). Συνειδητοποιή‐
θηκε με άλλα λόγια, ότι όλα τα λογοτεχνικά έργα «ξαναγράφονται» ασυνείδητα από τις
κοινωνίες που τα διαβάζουν Eagleton (1983: 12) και καταργήθηκαν οι μονολογικές ερμη‐
νευτικές αυθεντίες.
Την ίδια στιγμή η μεταμοντέρνα τέχνη χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της εικόνας, τις
τεχνολογίες αναπαραγωγής και τις στρατηγικές ιδιοποίησης των ήδη υπαρχόντων έργων,
δίνοντας την εντύπωση ενός bricolage (Van Leeuwen, 2005: 146). Το downloading, το mix‐
ing, το copy‐ paste, η ανασυγκειμενοποίηση (re‐contextualization) είναι πρακτικές παντα‐
χού παρούσες, που εκβάλλουν σε ένα ‘pastiche’ μεταμοντέρνων ειδών, που δεν αφήνουν
ανεπηρέαστη τη λογοτεχνία (Kress, 2008). H νέα ψηφιακή‐διαδικτυακή πραγματικότητα
επηρεάζει και επαναδιατυπώνει ακόμα και τη θεωρία της αφήγησης (Μουλά 2010b). Μέσα
από την πολυτροπικότητα αλλάζει η παραδοσιακή εκφορά και πρόσληψη της λογοτεχνίας
και αναδύεται μια νέα ψηφιακή (ηλεκτρονική) λογοτεχνία, ή διάφορα τολμηρά εγχειρήμα‐
τα που συνδυάζουν τη γραπτή κειμενική μορφή με τις ψηφιακές δυνατότητες (Γιαννικο‐
πούλου & Φώκιαλη, 2011).
Όλες οι παραπάνω εξελίξεις ανανέωσαν το χώρο της λογοτεχνικής παραγωγής και πρόσ‐
ληψης, ο οποίος τείνει να αναθεωρήσει τον επικρατούντα Λόγο του παρελθόντος και να
τον προσαρμόσει στα νέο ‐αναδυθέντα περιβάλλοντα και στις απαιτήσεις της εποχής.
Εν ολίγοις, η συνειδητοποίηση των ιδεολογικών καταχρήσεων των ανθρωπιστικών σπου‐
δών γενικά και της λογοτεχνίας ειδικότερα, της επιστράτευσής της σε εργαλειακούς σκο‐
πούς υπό το μανδύα οικουμενικών ουμανιστικών ή εθνοκεντρικών αξιών, η ανάδυση νέων
θεωρητικών μοντέλων προσέγγισής της λογοτεχνίας υπό το πνεύμα της αμφισβήτησης που
εγκαινίασε ο μεταμοντερνισμός και ως επιστέγασμα, οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες δια‐
μορφώνουν ένα πλέγμα, που αγκαλιάζει τη λογοτεχνία και την οδηγεί σταθερά στην νέα
επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων (Street, 2000). Τα βιβλία ως τεχνολογία τείνουν να υποσκε‐
λιστούν.
Στον Dr. Faustus η γνώση που αντιπροσωπεύεται από τα βιβλία έχει τη δύναμη να του α‐
ποφέρει σχεδόν θεϊκή εξουσία επί των ανθρώπων (Locke & Andrews, 2004: 124). Σήμερα, η
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μέχρι πρότινος εξασφαλισμένη θέση των βιβλίων ως αποκλειστικών μέσων και ως συμβό‐
λων της συλλογικής διανοητικής προσπάθειας της ανθρωπότητας κλονίζεται.
Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες είναι εδώ (digital humanities), παρότι στην ελληνική
πραγματικότητα ο αμιγώς φιλολογικός χώρος εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις (Κωνσταντι‐
νίδης‐ Κερκίρη, 2010/ Γκίκα, 2010) τείνει να τις αγνοεί. Στην εμβέλειά τους περιέχεται τόσο
ψηφιοποιημένο όσο και ψηφιακά δημιουργημένο υλικό και συνδυάζουν τις παραδοσιακές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις από τις επιστήμες που περιλαμβάνουν με τις δυνατότητες των
εργαλείων των νέων τεχνολογιών, ‐όπως την οπτικοποίηση δεδομένων, την ανάκληση πλη‐
ροφοριών με σύνθετες παραμέτρους, την αναζήτηση στοιχείων, τα στατιστικά, ή την ηλε‐
κτρονική δημοσίευση‐. Στον τομέα της έρευνας, η κωδικοποίηση και οι δυνατότητες επε‐
ξεργασίας του υλικού καθιστούν τις νέες τεχνολογίες όρο εκ των ων ουκ άνευ (βλέπε ενδει‐
κτικά: http://www.ahrcict.rdg.ac.uk/ictmap/index.htm). Εργαλεία ανάλυσης λόγου και σώ‐
ματα κειμένων επιτρέπουν την επεξεργασία και εξαγωγή εξειδικευμένων συμπερασμάτων,
σχετικά με υφολογικά, μορφολογικά, λεξιλογικά, συντακτικά ή σημασιολογικά στοιχεία του
κειμένου, τη συγκριτική μελέτη κειμένων, τη θεματική προσπέλαση, την ομαδοποίηση φαι‐
νομένων
κ.ά.
(https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801708/Text%20Analysis%20Tools)
Ηλεκτρονικά εργαλεία που βοηθούν τους συγγραφείς στην παραγωγή ιδεών ή στη δη‐
μιουργία μιας ιστορίας, μέχρι τη μηχανικά διαμορφωμένη λογοτεχνία και ποίηση, την και‐
νοτόμα αφήγηση ιστοριών (πολυμέσα, υπερκείμενο), αλλά και τα περιβάλλοντα φαντασίας
σε δίκτυα με δυνατότητα αλληλεπίδρασης πολλών χρηστών (υπερχώροι, εικονικοί κόσμοι,
παιχνίδια) αλλάζουν άρδην την έννοια της λογοτεχνικής γραφής και ανάγνωσης και διανοί‐
γουν άπειρες δυνατότητες (Sassón‐Henry, 2007). Η πρώτη εκδήλωση ενός είδους κινήματος
αναφορικά με την ηλεκτρονική ποίηση ήταν το Laire με πρωτοστάτη τον Philippe Bootz γύ‐
ρω στο 1985 στη Γαλλία. Η πρωτοπορία της Γαλλίας στα πειραματικά κινήματα και η παρά‐
δοση των oulipo συνέβαλλαν σε αυτό. Μια φευγαλέα ματιά σε λογοτεχνικά (Moula, 2010c)
και ποιητικά έργα ανεπτυγμένα σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μπορεί να μας δώσει μια
γεύση της επέκτασης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών και στο δημιουργικό κομμάτι
(http://www.eastgate.com/catalog/Poetry.html). Ακόμα και ο κριτικός λόγος μετακομίζει
στο διαδίκτυο, είτε με τη μορφή συμβατικών διαδικτυακών εκδόσεων, είτε με την προωθη‐
μένη μορφή εκδόσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων μέσων και αποτυπώνουν
έναν εναλλακτικό ερευνητικό λόγο, που εγκολπώνεται τη νέα ηλεκτρονική γλώσσα
(http://vectors.usc.edu/issues/).
Λογοτεχνία και ποίηση δεν νοούνται πλέον, παρά ως κείμενα που συμμετέχουν σε ένα ευ‐
ρύτερο πολιτισμικό παρόν. Ως κείμενο νομιμοποιείται κάθε έκφανση της ζωντανής γλώσσας
που συμμετέχει σε ένα συγκείμενο ή μια κατάσταση … μια διαδικασία υπό την έννοια της
συνεχούς επεξεργασίας της σημασιακής επιλογής, μια κίνηση μέσα από ένα δίκτυο πιθα‐
νών νοημάτων… μια μορφή ανταλλαγής..ένας διάλογος, μια διάδραση ομιλητών (Halliday &
Hasan, 1989, pp. 10‐11).
Οι θεωρητικές θέσεις των μετα‐στρουκτουραλιστών, αποκτούν στην εποχή μας το πλήρες
τους νόημα. Η πληθυντική έννοια του κειμένου κατά Barthes (1977: 155‐164) και η ετυμο‐
λογία του (text‐ λατινικό texere = υφαίνω), που παραπέμπει στη συνύφανση των υλικών
του και τη δημιουργία δικτύων, ή η στροφή από το έργο στο κείμενο όπως την εξήγγειλε ο
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Michel Foucault (1979: 158‐160), προβάλλοντας την αντιφατική, γενναιόδωρη, φιλελεύθε‐
ρη, πολύσημη και πρωτίστως λαμβάνουσα χώρα εντός σύνθετων πολιτισμικών πρακτικών
και εντός δικτύων κοινωνικής εξουσίας έννοια του κειμένου, υποστασιοποιούνται μέσω των
νέων τεχνολογιών.
Εξάλλου, η αμφισβήτηση του Κανόνα και ο επανακαθορισμός της λογοτεχνικότητας από τις
σύγχρονες κριτικές σχολές, η άνθηση και ανάδειξη της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας
και η νομιμοποίηση πολλαπλών οπτικών προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου, οφείλουν
να ληφθούν υπόψη ως αποδεικτικά της προβληματικής φύσης και της θολής οριοθέτησης
της έννοιας της λογοτεχνίας. Διαφορετικοί λόγοι οδηγούν σε πολλές και ποικίλες ταξινομίες
και οριοθετήσεις. Αυτή όμως η πολυδιαστατότητα της έννοιας μπορεί από την άλλη, να
ειδωθεί ως μέσο εμπλουτισμού της μαθητικής εμπειρίας και διεύρυνσης των σκοπών της
διδασκαλίας. Πρέπει να κατανοηθεί ότι οι κειμενικές πρακτικές που περιβάλλουν τη λογο‐
τεχνία επηρεάζονται από τις ΤΠΕ και εκβάλλουν σε μια νέα αντίληψη του θεσμικού πλαισί‐
ου και της μορφής της. Αυτή η παραδοχή δεν μπορεί παρά να αντανακλάσει και στον εκ‐
παιδευτικό σχεδιασμό. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική που θα εκλαμβάνει την α‐
στάθεια και τον κλονισμό των αλλοτινών βεβαιοτήτων ως γόνιμο πεδίο προκλήσεων, που
θα λειτουργήσει απελευθερωτικά και θα ανανεώσει την ίδια τη λογοτεχνία και την πρόσ‐
ληψή της στο σχολείο. Ας μην ανασύρουμε την κινητή γέφυρα για να οχυρωθούμε στο κά‐
στρο της πάλαι ποτέ αυθεντίας του ερμηνευτή της λογοτεχνίας, σε μια εποχή που όλα τα
κάστρα αλώθηκαν από την επέλαση των ΤΠΕ. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι ζούμε σε έναν
μετα‐ τυπογραφικό κόσμο (Reinking et al. 1998) όπου ο γραμματισμός – και συνεπώς και ο
λογοτεχνικός‐ πολιτισμικός ‐ ως κοινωνική πρακτική, έχει φύση πληθυντική (Leu 2000).

Ανασκόπηση των διεθνών ερευνητικών δεδομένων ως προς τη σχέση ΤΠΕ και διδακτικής
της λογοτεχνίας
Για να ολοκληρώσουμε με το ζήτημα της αξιοπιστίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αξί‐
ζει να υπογραμμίσουμε ότι έχει καταστεί διεθνώς αντιληπτό το έλλειμμα της ποιοτικής α‐
νάλυσης των δεδομένων που αφορούν στο θέμα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Luo ,
2009). Κάθε έρευνα μάς παρέχει ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία απομονώνοντας από
το συγκείμενό τους, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε παρερμηνείες. Επιπλέον, όταν κά‐
νουμε χρήση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας προς ενίσχυση ενός επιχειρήματός μας,
σωστό είναι να έχουμε μια εποπτική εικόνα του πεδίου, ώστε να εντοπίζουμε τα κενά και
να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ποιες επιπλέον ερωτήσεις θα έπρεπε πιθανόν να εί‐
χαν τεθεί, για να καλύψουν κάποια πεδία που δεν ελέγχθηκαν (Adams & Brindley, 2007:
132).
Σε γενικές γραμμές, η τάση της αξιοποίησης των ΤΠΕ συμπεριφοριστικά, μέσω της παροχής
προκατασκευασμένων δραστηριοτήτων και αξιολογικών τεστ, δεν φαίνεται να ανταποκρί‐
νεται στην ανάγκη των μαθητών για επικοινωνία και ουσιαστικότερη εμπλοκή στη μάθηση
(Schmidt, 2008). Προσπαθώντας σήμερα να «αιχμαλωτίσουμε» την ενέργεια και τον εν‐
θουσιασμό με τον οποίο οι μαθητές ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους, η πιο αποτελε‐
σματική πρακτική μοιάζει να είναι η δημιουργία φόρουμ συζήτησης, στα οποία αναπτύσ‐
σονται αβίαστα τόσο η συνεργατική έρευνα (Lakkala, Ilomäki, 8c Palonen, 2007) όσο και η
κριτική σκέψη, π.χ. πάνω σε ένα βιβλίο (Grisham & Wolsey, 2008).
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Τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η διαλογική επεξεργασία ενός κειμένου ή ποιήματος στα
πλαίσια μιας διαδικτυακής κοινότητας εμβαθύνει στη μάθηση, καθώς επιτρέπει την ηλε‐
κτρονική προσθήκη σημειώσεων, τις οπτικές αναλογίες, τον εμπλουτισμό του κειμένου με
άλλους πόρους, αλλά επίσης και ότι αποφασιστική κοινωνική μεταβλητή στο όλο εγχείρημα
αποδεικνύεται η παρουσία και ο συντονισμός από πλευράς του δασκάλου. Οι κοινότητες
αυτές δεν είναι αυτορρυθμιζόμενες. Οι αξίες, οι γνώσεις και η παιδαγωγική προσέγγιση
του δασκάλου μπορούν μονάχα να κάνουν την ουσιαστική διαφορά στη μαθησιακή εμπει‐
ρία (Morgan, 2011/ Love, 1998/ Andrews, 2003). Το βέβαιο είναι επίσης, ότι αυτό που έχει
σημασία δεν είναι ο χρόνος που αφιερώνεται στη χρήση των ΤΠΕ αλλά η ποιότητα της πα‐
ρέμβασης (Lei & Zhao, 2007), και ο κατάλληλος παιδαγωγικός σχεδιασμός. Ο Λόγος είναι
μια πρακτική που όχι μόνο αντανακλά τον κόσμο, αλλά που τον νοηματοδοτεί, συνέχοντάς
τον (Fairclough 1992:64). Ο Λόγος του δασκάλου συνεπώς και οι προκαταλήψεις του είναι ο
κρίσιμος παράγοντας που μετέχει και διαμεσολαβεί τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη
λογοτεχνία.
Επιπρόσθετα, το βασικό πλεονέκτημα στις κοινότητες μάθησης θεωρείται, βάσει ερευνών,
το γεγονός ότι οι μαθητές εμπλέκονται σε μακρο‐ συζητήσεις και όχι σε εστιασμένες μικρο‐
έρευνες (Eeds M. & Wells , 1989) και ότι η έμφαση μετατοπίζεται στην άρθρωση του δικού
τους νοήματος και όχι στην αναζήτηση μιας εγγεγραμμένης στο κείμενο προϋπάρχουσας
αλήθειας (Φρυδάκη, 2005: 190). Ο δάσκαλος δεν αξιολογεί βάσει προκαθορισμένων κριτη‐
ρίων, αλλά οι μαθητές αλληλοτροφοδοτούνται αξιολογώντας ο ένας τον άλλο (Aukerman,
2007), με το δάσκαλο στο ρόλο του καθοδηγητή‐ εμψυχωτή. Αυτού του τύπου η καταμερι‐
σμένης ευθύνης αξιολόγηση (shared evaluation pedagogy (SHEP) (McCallum, Martin, and
Aukerman (2003) ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών (Jenkins, et al., 2006) για συμμετοχή.
Αποδεικνύεται ακόμα, ότι μαθητές που συμμετείχαν σε τέτοιες διαδικασίες βελτίωσαν την
αναγνωστική τους κατανόηση κατά 1,5 φορά σε σχέση με τις συμβατικές ομάδες ελεγχόμε‐
νης μάθησης στην τάξη.
Το υψηλό ενδιαφέρον της ψηφιακής γενιάς για τα νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα δεν μας
επιτρέπει να αγνοήσουμε, αλλά αντιθέτως μας επιβάλλει να ανταποκριθούμε και να αξιο‐
ποιήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης του γραμματισμού (παραδοσιακού και νέου) μέσω
των ΤΠΕ (Sternberg, Kaplan, & Borck, 2007). Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε
τη σημασία που έχουν οι ΤΠΕ για τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, στους οποίους απευ‐
θύνονται (Street and Lefstein, 2007: 42), καθώς τα εσωτερικά κίνητρα είναι ο σημαντικότε‐
ρος παράγοντας που παρωθεί στη μάθηση (Cox & Guthrie, 2001). Στο νέο αυτό ερμηνευτικό
πλαίσιο επιχειρείται η αξιοποίηση της πρωτογενούς κουλτούρας του μαθητή και των κοι‐
νωνικών πρακτικών που φέρει από το σπίτι και την κοινότητα που ανήκει (Street, 2003) και
συνεπώς και των νέων ψηφιακών γραμματισμών που αποκτά καθημερινά.
Εντούτοις, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, μέσα στο κλίμα ευφορίας που αυτόματα προ‐
καλεί καθετί νέο, ότι θα υπάρχουν σίγουρα μαθητές που δεν έλκονται από τις ΤΠΕ (Ware,
2006), και ότι θα πρέπει να προβλέψουμε επίσης τον κατάλληλο τρόπο χειρισμού και αυ‐
τών των περιπτώσεων.
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Για να συνοψίσουμε, αυτό που αλλάζει δεν είναι μόνο τα ίδια τα συστήματα και η λειτουρ‐
γία τους, αλλά κυρίως τα οράματα και οι προσδοκίες που δημιουργούν. Όχι μόνο λοιπόν οι
ΤΠΕ μπορούν να επηρεάσουν τις διδακτικές πρακτικές μας αλλά και αντιστρόφως, οι πρα‐
κτικές μας μεταμορφώνουν την ως τώρα χρήση των ΤΠΕ. Η σχέση ΤΠΕ και διδασκαλίας είναι
συμβιωτική και αλληλεπιδραστική. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσα από τις ΤΠΕ συνε‐
πώς αλλάζει και την ίδια τη λογοτεχνία και τη σκοποθεσία της (Jody and Saccardi, 1998),
αναθεωρώντας τις προτεραιότητές της, όπως τις ορίζουν τα προγράμματα σπουδών. Κα‐
θώς στη γλώσσα και στις πρακτικές της λανθάνουν σχέσεις εξουσίας, η «κριτική γλωσσική
ενημερότητα» (CLA) κρίνεται προϋπόθεση για την αποτελεσματική δημοκρατική πολιτειό‐
τητα (Fairclough, 1992:12). Με ελαφριά μετατόπιση της παραπάνω θέσης μπορούμε να ι‐
σχυριστούμε ότι τα ίδιο ισχύει και για την κριτική λογοτεχνική ενημερότητα, εφόσον ο λό‐
γος της λογοτεχνίας είναι εξίσου μια κοινωνική πρακτική επενδυμένη με εξουσιαστικό‐ πα‐
τερναλιστικό λόγο (Suleiman,1983: 10‐11). Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει αυτό, όταν –
όπως εντοπίζει ο Scholes (1985) στην παραδοσιακή προσέγγιση των λογοτεχνικών σπου‐
δών προνομιακή θέση έχει η ανάγνωση έναντι της γραφής και της παραγωγής δημιουργι‐
κού λόγου, όταν ο μέσος όρος των Αναλυτικών προγραμμάτων προβάλλει ως φυσική την
ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου και όχι το παραγωγικό γράψιμο; Και μάλιστα, όταν
δεν λαμβάνεται υπόψη ότι «η νέα γραφή χρειάζεται έναν καινούριο λόγο. Ένα λόγο που
συμπεριλαμβάνει την εκτός γλώσσας εικόνα, διαμορφώνει νέες αισθητικές αξίες, πέραν
του ωραίου και του άσχημου, καθιστά αναγκαία καινούρια κριτήρια και ανακτά το κοινωνι‐
κό φορτίο και τη βαρύτητα που μόνιμα διεκδικεί από αυτή ο χρηστικός λόγος» (Αρσενίου,
2010: 37).
Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να ανατραπεί κυρίως μέσα από τις νέες ψηφιακές πλατ‐
φόρμες. Ο επιδιωκόμενος γραμματισμός μέσω της λογοτεχνίας μπορεί έτσι να οριστεί ως η
καλλιέργεια της γκάμας εκείνης των δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους μαθητές, να δια‐
βάζουν και να κατανοούν, να κρίνουν ένα κείμενο, να συγκρίνουν, να στοχάζονται και να
εμπλέκονται στην παραγωγή πρωτότυπων κειμένων, με ποικίλους σημειωτικούς πόρους και
μέσα από συνεργατικά και επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Σε αυτό το πλαίσιο συγκλίνουν και
συλλειτουργούν τα διακριτά πεδία του πολιτισμικού, του κριτικού (Green and Bigum 1996)
και του ψηφιακού γραμματισμού (Lankshear and Knobel 1997).
Προϋποθέσεις ένταξης Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση‐ επισημάνσεις
Όταν υπερασπιζόμαστε την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν
έχουμε κατά νου την δίκην πυροτεχνήματος διανομή τους σε μαθητές (βλέπε Σεπτέμβριος
2009) ή την ακατάσχετη χρήση τους. Ούτε κανείς υποδέχθηκε την έλευσή τους με σωτηριο‐
λογικές ιακχές. Οι Τ.Π.Ε. δεν είναι η πανάκεια του εκπαιδευτικού μας συστήματοςiii.
Επίσης, προσπαθώντας να διαλευκάνουμε μια ακόμη σύγχυση που παρατηρήθηκε στο εν
λόγω άρθρο και μολονότι έχουν κατά καιρούς ειπωθεί πολλά, σχεδόν μέχρι εξαντλήσεως
για τη διάκριση ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ηλεκτρονικά παραγμένη μορφή της (Δημη‐
τρούλια, 2005/ Hayles, 2007), θα περιοριστούμε σε ελάχιστες επισημάνσεις. Η ηλεκτρονική
λογοτεχνία με την υπερκειμενική μορφή της δεν μοιάζει να αφορά στην εκπαιδευτική δια‐
δικασία τουλάχιστον για την ώρα. Η όποια σχετική κριτική λοιπόν δεν βρίσκεται σε κοινή
τομή με το σύνολο της κριτικής της σχέσης των Τπε και της λογοτεχνίας. Ποτέ δεν υποστηρί‐
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χθηκε ότι το πέρασμα της λογοτεχνίας στο διαδίκτυο διανοίγει αποκλειστικά θετικές προο‐
πτικές, αλλά αντιθέτως με ιδιαίτερο σκεπτικισμό (Moula, 2012), έχουν διατυπωθεί αγωνίες
και από τη γράφουσα για μια πιθανή νέα υποτέλεια, πιο επικίνδυνη καθώς συγκαλυμμένη,
που θα εδραιώσει νέες ανισότητες. Αυτές τις ανισότητες επιδιώκει να προλάβει η διδακτι‐
κή αναπλαισίωση του μαθήματος της λογοτεχνίας με τις Τ.Π.Ε. και οι οποίες εκδηλώνονται
ως αποτέλεσμα της κοινωνικής και πολιτισμικής τοποθέτησης και προέλευσης των μαθη‐
τών (Κουτσογιάννης, 2011).
Οι προσπάθειες που γίνονται είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πιο σύγχρονες επιταγές
της παιδαγωγικής και στηρίζονται στο γνωστικό και κοινωνικό εποικοδομητισμό (Bruner,
1961/ Kolb, 1975) καθώς και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Vygotsky, 1978).
Η έμφαση είναι στη διερευνητική‐ ανακαλυπτική διαδικασία, στην ενεργητική εμπλοκή ό‐
λων των μαθητών μέσα από την ομαδοσυνεργατική προσπάθεια, στην ενίσχυση εκείνων
των δεξιοτήτων και πολλαπλών ευφυιών (Gardner, 1983) των μαθητών που η παραδοσιακή
διδασκαλία δεν ευνοεί και συνεπώς στην τόνωση της αυτοεκτίμησής τους, στην ενθάρρυν‐
ση της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της δυνατότητας επίλυσης προβλήματος και
λήψης απόφασης, στη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας και γενικότερα στην καλ‐
λιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος
των παιδαγωγικών στόχων μιας καλοσχεδιασμένης εκπαιδευτικής δράσης με αξιοποίηση
των Τ.Π.Ε., στην οποία σαφώς και προτάσσονται στόχοι γνωστικοί, που αφορούν στο συ‐
γκεκριμένο αντικείμενο.
Ακόμα, η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω των ΤΠΕ δεν προτείνεται σε θεωρητικό κενό.
Καθώς ο παραδοσιακός γραμματισμός αποδείχθηκε ανεπαρκής να ανταποκριθεί στις ανά‐
γκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και της διδακτικής της λογοτεχνίας, η θεωρία των Πολυ‐
γραμματισμών αναπτύχθηκε ως απάντηση στο κενό των παραδοσιακών διδακτικών πρα‐
κτικών, που αγνοούσαν τα σύγχρονα πολυμορφικά και πολυτροπκά κείμενα και δεν έδιναν
έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησής τους (Χατζησαββίδης, 2005).
Άρα, όταν αναφερόμαστε στη σχέση της λογοτεχνίας με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, κάνουμε
πάντα λόγο για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της έντυπης‐ παραδοσιακής μορφής
της λογοτεχνίας, υπό το πρίσμα της θεωρίας των πολυγραμματισμών, που προσφέρει το
μεθοδολογικό εργαλείο‐ πλαίσιο, αλλά και των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών μάθη‐
σης, που την επαναπροσδιορίζουν σε ενεργή, ανακαλυπτική και συμμετοχική διαδικασία.
Ως προς την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση τώρα, δεν αγνοούμε ότι απαιτείται ο
συντονισμός μιας σειράς προϋποθέσεων, που καθιστούν σε πρώτο επίπεδο, την γενικευμέ‐
νη εφαρμογή των Τ.Π.Ε. από δύσκολη έως αδύνατη. Ο συστηματικός και υπεύθυνος προ‐
γραμματισμός, η επαρκής χρηματοδότηση, το εξειδικευμένο και επιμορφωμένο προσωπι‐
κό, η δια βίου μάθηση, η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων, η διαρκής
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και το κοινό όραμα σχεδιαστών και εκπαιδευτικών,
η αλλαγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και των αναλυτικών προγραμμάτων, η επικράτηση
της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η δημιουργία δυναμικών δικτύων συνεργασίας για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή και διάχυση, η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση και κυρί‐
ως η ισότιμη πρόσβαση όλων στις νέες τεχνολογίες είναι ανοικτά προς διαπραγμάτευση
ζητήματα και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό.
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Από την άλλη, σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή και όπως λέει και ο λαός «κάθε αρχή
και δύσκολη». Με δεδομένη δε την κλιμακούμενη οικονομική κρίση οι προοπτικές διανοί‐
γονται δυσοίωνες. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την όποια προσπάθεια
έχει ήδη καταβληθεί και να μην εκτιμούμε εξίσου τις θετικές δυνατότητες. Κι αν δυνατότη‐
τα από την εκπλήρωσή της μπορεί να απέχει παρασάγγας, παρόλα αυτά αποτελεί μια δυ‐
ναμική, στην οποία οφείλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία, πριν την απορρίψουμε πίσω από
το πρόσχημα των επιφυλάξεών μας απέναντι στο «νέο».
Προϋποθέσεις για μια γόνιμη λογοτεχνική ανάγνωση στο παρόν και το μέλλον
Η σύλληψη ενός φαινομένου πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ετερογένειά του, αλλά και
την αδιάκοπα μεταβαλλόμενη διεύθυνση της συνισταμένης που προκύπτει από τη δυναμι‐
κή και συχνά αστάθμητη διαπάλη των ιστορικά ενεργών παραγόντων (Κονδύλης, 1991:325).
Η λογοτεχνία ως ζωντανό κοινωνικό κύτταρο, πρέπει να προσεγγίζεται στην εκπαίδευση όχι
πλέον ως καλλιτεχνικό γεγονός παγιωμένο, αλλά ως αισθητικό αντικείμενο ρευστό, που
πραγματώνεται κάθε φορά διαφορετικά μέσα από τον προσληπτικό φακό του εκάστοτε
παρόντος. Εξ ου και προκύπτει η ανάγκη να αποποιηθούμε συμβατικές και εκ του ασφα‐
λούς «βεβαιότητες» που καταδυναστεύουν τη διδασκαλία της και έλκουν την καταγωγή
τους από το ιδεαλιστικό παρελθόν του γερμανικού ουμανισμού και της εθνικής μας περιπέ‐
τειας και να εμβαπτίσουμε το μάθημα στις επιταγές του παρόντοςiv. Ο καθηγητής νεοελλη‐
νικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Michigan Βασίλης Λαμπρόπουλος που χρησιμο‐
ποιεί ριζοσπαστικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως το YouΤube ή βίντεο με stand up comedy,
σε συνέντευξή του δήλωσε «…. είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το μάθημά μας ενδια‐
φέρον, να αφουγκραζόμαστε τα νέα δεδομένα της παιδαγωγικής.…. ο διδάσκων να βρει
τρόπους να το κάνει ελκυστικό, ζωντανό και όχι απλώς να ακολουθεί τη διδακτέα ύλη»v.
Η πιθανή αρέσκεια ή απαρέσκεια ως προς την ανάγνωση της λογοτεχνίας θα διαμορφώνε‐
ται πλέον στο πλαίσιο αυτού που ο Debray (1991) αποκαλεί σύγχρονη σφαίρα των media. Η
διδακτική της λογοτεχνίας πρέπει να γίνει περισσότερο διαδραστική και ευρηματική, αξιο‐
ποιώντας πόρους και πρακτικές των ΤΠΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει εγκατάλειψη της έντυπης
αφετηρίας, στη μορφή της οποίας εγκαταβιούν αιώνες έγγραφης λογοτεχνικής κουλτούρας
και πολιτισμού. Μια εναλλακτική δυνατότητα της λογοτεχνικής ανάγνωσης λοιπόν, είναι να
σταματήσουμε να τη θεωρούμε ως μέσο προς επίτευξη σκοπών και δη γνωστικών και να
την αντιληφθούμε ως διαδικασία ή έστω ως ένα παιχνίδι που απελευθερώνει. Αυτό που
χρειαζόμαστε σήμερα δεν είναι ένα αλάνθαστο και άκαμπτο μοντέλο διδασκαλίας που να
αποτελέσει το νέο δόγμα. Η απάντηση στο ζητούμενο της διδακτικής της λογοτεχνίας πρέ‐
πει να είναι πολυπαραδειγματική. Από τη μια πλευρά, να προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία ως
μέσο εμπλουτισμού της εμπειρίας των μαθητών και ενίσχυσης των εκφραστικών τους δυ‐
νατοτήτων και από την άλλη, να αναδεικνύουμε τη σχέση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές
τέχνης, υψηλής και λαϊκής, φτιάχνοντας έτσι γέφυρες με τον πραγματικό κόσμο και να α‐
ξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες ως περιβάλλοντα εργασίας και μέσα προαγωγής ενός νέου
πολιτισμικού, κριτικού και ψηφιακού γραμματισμού (Cope and Kalantzis 2000, Lemke
1998).
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iΠαλαμάς

Κωστής, « Η φαντασία και η Πατρίς», Άπαντα, τ. Β΄, Αθήνα: Γκοβόστης, σελ. 349. (συγκεκριμένα ανα‐
γνωρίζει ως εθνικές λογοτεχνίες γενικότερα μόνο την αρχαία ελληνική και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή)
ii Από την αυθαίρετη εμπειρική ερμηνευτική, στην επιστημονική προσπέλαση της λογοτεχνίας μέσα από την
άρθρωση θεωρητικού λόγου και τις ποικίλες διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις του, η έννοια της λογοτεχνικό‐
τητας έχει μέχρι σήμερα αποδοθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
iii Ήδη από το 2008, η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω‐
νίας
στην
Εκπαίδευση
(e‐Δίκτυο‐ΤΠΕ‐Ε)
είχε
εκφράσει
τις
επιφυλάξεις
της:
http://www.tetradio.gr/html/modules/pico1/index.php?content_id=52
ivΚάτι ανάλογο ισχυρίζεται και η Θ. Παπάζογλου, αναφορικά με τη διδασκαλία της αρχαίας τραγωδίας: «Και η
ροκ μπορεί να βαθύνει την ευαισθησία και να οξύνει την κρίση…και το σινεμά και πολλά άλλα οικεία τε και ξέ‐
να. Δεν είναι πιο σοφιστικέ οι θεατές της Επιδαύρου από τους ακροατές του Λου Ρήντ, τους θεατές της Αμπρά‐
μοβιτς ή τους φανατικούς του Σκορτσέζε. Ή τουλάχιστον δεν είναι αναγκαστικά, δηλαδή εξ αντικειμένου. (Παπά‐
ζογλου Ελένη, Η διδασκαλία της τραγωδίας στη Μέση Εκπαίδευση: Μερικά ηθικά διδάγματα, Φιλόλογος, τεύχος
143, 2011: 134‐150.
v http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2010_396229, Καθημερινή, 20 Μαρτίου 2011 (Πο‐
λιτισμός. Άρθρο της Μαργαρίτας Πουρνάρα)

Βιβλιογραφία
1. Adams A. & Brindley S., 2007, Teaching Secondary English with ICT, Maidenhead, Eng‐
land: Open University Press.
2. Andrews R., 2003, ICT and literacies: a new kind of research is needed, Literacy Learn‐
ing: The Middle Years (The Journal of the Australian Literacy Educators' Association),
11(1): 9–12.
3. Asheim L., 1955, The future of the book : implications of the newer developments in
communication : papers presented before the Twentieth Annual Conference of the
Graduate Library School of the University of Chicago, June 20‐24.
4. Aukerman, M. , 2007, When reading it wrong is getting it right: Shared evaluation peda‐
gogy among struggling fifth grade readers, Research in the Teaching of English, 42(1): 56‐
103.
5. Barometre des usages du livre numerique, Opinion Way, September 2012
6. Barthes R., 1977, From Work to Text, σε Image‐Music‐Text, essays selected and trans‐
lated by Stephen Heath, London: Fontana: 155‐64.
7. Bourdieu P., 2002, Distinction, A Social Critique of the Judgement of Taste (1979), Lon‐
don: Routledge.
8. Brown, J. S., & Adler R. P. 2008, January/February). Minds on fire. Open education, the
long tail, and learning 2.0. Educause review, 17‐32.
9. Bruner, J. S., 1961, The act of discovery, Harvard Educational Review 31 (1): 21–32.
10. Clemens D., 2013, Πώς το διαδίκτυο κατέστρεψε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, Φιλό‐
λογος, τ.151, Ιαν.‐ Μάρτ. 2013: 130‐133.
11. Coleman‐ Campbell Report, 1966, Equality of Educational Opportunity Study (EEOS)
United States. Office of Education, National Center for Educational Statistics
12. Cope, B. and Kalantzis, M. (eds), 2000, Multiliteracies: Literacy Learning and the Design
of Social Futures, London: Routledge.
13. Cox, K.E. & Guthrie, J.T., 2001, Motivational and cognitive contributions to students’
amount of reading, Contemporary Educational Psychology, 26:1 : 116‐131.
14. Debray, R., 1991, Cours de médiologie générale, Paris: Gallimard
15. Eagleton, T., 1983), Literary Theory: An Introduction, Oxford: Basil Blackwell.
16. Easthope A., 1991, Literary into Cultural Studies. New York: Routledge.
17. Eeds M., & Wells D., 1989, Grand conversations: An exploration of meaning construc‐
tion in literature study groups, Research in the Teaching of English, 23( 10):4‐29.
18. Facer, K., Furlong, J., Furlong, R., & Sutherland, R. 2003, ScreenPlay: Children and com‐
puting in the home. London, England: Routledge Falmer

53

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

19. Fairclough, N., 1992, Discourse and Social Change, Cambridge: Polity Press.
20. Foucault M., 1979, What is an Author? (transl. Josue V. Harari) σε Textual Strategies,
Perspectives in Post‐ Structuralist Criticism, (ed. Josue V. Harari), Ithaca N.Y, Cornell Uni‐
versity Press: 158‐160.
21. Gardner H., 1983, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Ν.Υ.: Basic
Books.
22. Gee J., 1996, Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses, London & Bristol:
Taylor and Francis.
23. Goldhill S., 2003, Ποιος χρειάζεται τους Έλληνες; Ποιος χρειάζεται τα ελληνικά; (μτφρ.
Γιώργος Κουσουνέλος), Αθήνα: εκδόσεις Ενάλιος.
24. Green, B. and Bigum, C., 1996, Hypermedia or media hype? New technologies and the
future of literacy education, σε G. Bull and M. Anstey (eds) The Literacy Lexicon, Sydney:
Prentice Hall.
25. Grisham, D. L., & Wolsey, T. D., 2008, Recentering the middle school classroom as a vi‐
brant learning community: Students, literacy, and technology intersect, Journal of Ado‐
lescent and Adult Literacy, 48, 848‐880.
26. Guillory, J., 1995, Canon , in F. Lentricchia and T. McLaughlin (eds) Critical Terms for Lit‐
erary Study, Chicago: University of Chicago Press.
27. Halliday, M.A.K., & Hasan, R., 1989, Language, content, and text: Aspects of language in
a social‐semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press.
28. Hayles K. N., 2007, Electronic Literature: What is it?, v1.0 January 2, The Electronic Liter‐
ature Organization : http://eliterature.org/pad/elp.html
29. Hodge, R. & Kress, G., 1988, Social Semiotics, Cambridge: Polity Press.
30. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2010_396229, Καθημερινή,
20 Μαρτίου 2011 (Πολιτισμός. Άρθρο της Μαργαρίτας Πουρνάρα)
31. http://www.nas.org/articles/A_Kindled_Spirit
32. Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A., & Weigel, M., 2006, Confronting the
challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. Chicago, IL:
MacArthur Foundation.
33. Jody, M. and Saccardi, M. , 1998, Using Computers to Teach Literature: A Teacher's
Guide, Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
34. Jusdanis G., 1991, Belated Modernity and Aesthetic Culture: The Making of a National
Literature, Theory and History of Literature, Minneapolis, University of Minnesota Press.
35. Kitromilides P., 1985, The Last Battle of the Ancients and Moderns: Ancient Greece and
Modern Europe in the Neohellenic Revival, Modern Greek Studies Yearbook 1, 1985, 79–
91(90)
36. Kolb, D. A. & Fry, R. , 1975, Toward an applied theory of experiential learning, σε C.
Cooper (ed.) Theories of Group Process, London: John Wiley.
37. Kress, G., 2008, ‘New Literacies, New Democracies, A challenge paper. Διαθέσιμο σε:
http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/wpcontent/uploads/bch_challenge_paper_d
emocracies_gunther_kress.pdf Retrieved 10 February 2009.
38. Lakkala, M., Ilomäki, L., & Palonen, T., 2007, Implementing virtual collaborative inquiry
practices in a middle‐school context, Behaviour & Information Technology, 26(1), 37‐53.
39. Lambropoulos, Vassilis. 1988. Literature as National Institution: Studies in the Politics of
Modern Greek Criticism. Princeton: Princeton University Press.
40. Lankshear, C. and Knobel, M., ,1997, Literacies, texts and difference in the electronic
age, σε C.
41. Lankshear, J. Gee, M. Knobel and C. Searle (eds) Changing Literacies, Buckingham: Open
University Press.

54

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

42. Lei, J., & Zhao, Y., 2007, Technology uses and student achievement: A longitudinal study,
Computers & Education, 49: 284‐296.
43. Lemke, J., 1998, Metamedia literacy: transforming meanings and media, σε D. Reinking,
M.
44. Leu, D.J.J., 2000, Literacy and technology: deictic consequences for literacy education in
an information age σε M.L. Kamil, P.B. Mosenthal, P.D. Pearson & R. Barr (eds), Hand‐
book of Reading Research, Vol. 3, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
45. Locke T. & Andrews R., 2004, ICT and literature: A Faustian compact? σε Richard An‐
drews, The impact of ICT on literacy education, London ; New York : Routledge Falmer.
46. Love K., 1998) Old cyborgs, young cyborgs (and those in between), English in Australia,
121: 63–75./
47. Luo, Heng , 2011, Qualitative Research on Educational Technology: Philosophies, Meth‐
ods and Challenges, International Journal of Education, Volume: 3. Issue: 2, December.
48. May G., 1963. Le Dilemme du Roman aux dix‐huitieme siècle,Paris: Presses Universitaires
de France.
49. McCallum, R., Martin, P., Sc Aukerman, M. , 2003 December, CaI reads: The efficacy of
the small group intervention. Paper presented at the National Reading Conference,
Scottsdale, AZ.
50. McKenna, L. Labbo and R. Kieffer (eds) Handbook of Literacy and Technology: Transfor‐
mations in a Post‐typographic World, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
51. Morgan W., 2001, Computers for literacy: making the difference?, Asia Pacific Journal of
Teacher Education, 29: 31–47./
52. Moula E., 2012, Ε‐ literature as metonymy of postmodernism: emancipation or new
homage? Σε Tseles D.I.‐ Malafantis K.D., Pamouktsoglou A.I. (eds.), Education and Socie‐
ty: Research and innovation in new technologies, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική: 180‐190.
53. Moula E., 2010c, Teaching literature within the frame of the changed cultural conditions.
The challenge of the digital era, International Journal of Humanities, volume 8, Issue 3:
101‐112.
54. Mουλά Ε., 2010a, Η διδασκαλία της λογοτεχνίας απέναντι στις προκλήσεις της ψηφια‐
κής εποχής… και τάξης, I teacher, τεύχος 1: 35‐46.
55. NLT (National Literacy Trust), Young People and Reading, UK, 2005.
56. P Sassón‐Henry., 2007, Borges 2.0: From Text to Virtual Worlds, Νέα Υόρκη, Peter Lang
Publishing Group.
57. PISA 2009, Results: Students On Line Digital Technologies and Performance.
58. Reinking, D., 1997, Me and my hypertext:) A multiple digression analysis of technology
and literacy. Reading Teacher, 50, 626–643.
59. Reinking, D., McKenna, M., Labbo, L. & Kieffer, R. (eds), 1998, Handbook of Literacy and
Technology: Transformations in a Post‐typographic World, Mahwah, NJ: Lawrence Erl‐
baum Associates.
60. Schmidt, R., 2008, Really reading: What does accelerated reader teach adults and chil‐
dren? Language Arts, 85(3), 202‐211.
61. Scholes, R., 1985, Textual Power: Literary Theory and the Teaching of English, New Ha‐
ven: Yale University Press.
62. Sternberg, B. J., Kaplan, K. A., & Borck, J. E., 2007, Enhancing adolescent literacy
achievement through integration of technology in the classroom, Reading Research
Quarterly, 42(3): 416‐420.
63. Stray Christopher, 1998, Classics Transformed: Schools, Universities, and Society in Eng‐
land, 1830‐1960, Oxford University Press, N.Y.
64. Street, B. (2000): New literacies in theory and practice: What are the implication for lan‐
guagein education? Linguistics and Education 10 (1): 1‐24.

55

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

65. Street B.V., 2003, What's “New” in New Literacy Studies? Critical Approaches to Literacy
in Theory and Practice, Current Issues in Comparative Education,5: 77–91.
66. Suleiman S. R., 1983, Authoritarian Fictions. The ideological Novel as a Literary Genre,
New York: Columbia University Press.
67. Turner F. M. 1993, Contesting Cultural Authority: Essays in Victorian Intellectual Life,
Cambridge: CUP.
68. UKLA, Reading on Screen Research Report, UK Literacy Association, 2007.
69. Van Leeuwen, T., 2005, Introducing Social Semiotics. London: Routledge.
70. Vitti M., 1978, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Οδυσσέας.
71. Vygotsky, L.S. , 1978, Mind and society: The development of higher mental processes,
Cambridge, MA: Harvard University Press.
72. Ware, P., 2006, From sharing time to showtime! Valuing diverse venues for storytelling
in technology‐rich classrooms. Language Arts, 84(1): 45‐54.
73. West, A., 1994, The centrality of literature in S. Brindley (ed.) Teaching English, London:
Routledge.
74. Young people’s attitudes towards reading. Croydon: Nestlé Family Monitor, 2003.
75. Αποστολίδου Β., 1995, Η συγκρότηση και οι σημασίες της «εθνικής» λογοτεχνίας, Επι‐
στημονικό Συμπόσιο : Έθνος‐ Κράτος – Εθνικισμός (21‐22/1/1994), Εταιρεία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη.
76. Αρσενίου Ε., 2010, Η λογοτεχνία στην ηλεκτρονική εποχή, σε Σελίδες στην οθόνη ή σε
χαρτί (Το μέλλον της ανάγνωσης), Συλλογή κειμένων‐ επιμέλεια Δαρδανός Γ.Ε. Αθήνα:
εκδόσεις Gutenberg: 34‐37.
77. Βαρελάς Λ., 2005, Τα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και της
μεταφρασμένης λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1884‐2001): Συνοπτική
ιστορική ανασκόπηση των διαδικασιών συγκρότησης και έγκρισής τους, σε Γλώσσα και
Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο:
55‐76.
78. Γαραντούδης Ε., 2005, Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Θεωρία και πράξη, σε Γλώσσα και Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, Κώστας Μπαλάσκας‐ Κώστας Αγγελάκος (επ.), Αθήνα: Μεταίχμιο: 21‐33.
79. Γιαννικοπούλου Α. & Φώκιαλη Ε., 2011, Το εφηβικό μυθιστόρημα στην ηλεκτρονική ε‐
ποχή, σε Κανατσούλη Μ.‐ Πολίτης Δ. (επ.), Σύγχρονη Εφηβική Λογοτεχνία, Αθήνα: Πατά‐
κης: 207‐225.
80. Γκίκα Ε., 2010, Το διαδίκτυο ως μέσο επαναπροσδιορισμού της σχολικής ιστορικής
κουλτούρας, Νέα Παιδεία, τεύχος 135, 2010: 96‐107.
81. Δημητρούλια Τ., 2005, Λογοτεχνικές σπουδές και νέες τεχνολογίες. Η τυχαία συνάντη‐
ση μιας Ραπτομηχανής και μιας ομπρέλας σε ένα χειρουργικό τραπέζι, Κριτική, 9: 30‐
47.
82. Καλογήρου Τζίνα, 2005, Ανάμεσα στα αστέρια. Μεγάλοι συγγραφείς, μικροί αναγνώ‐
στες εν Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Αθήνα: Μεταίχμιo: 111‐130 (125)
83. Καψάλης Α. – Χαραλάμπους Δ., 1992, Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και Σύγχρονη
προβληματική, ιδ΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη: Έκφραση: 86‐88.
84. Κονδύλης Π. 1991, Η Παρακμή του αστικού Πολιτισμού, Αθήνα: Θεμέλιο.
85. Κουλούρη Χ., 1988, Ιστορία και Γεωγραφία στα Ελληνικά Σχολεία ( 1834‐ 1914), Γνωστι‐
κό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαί‐
ας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
86. Κουμπάρου‐ Χανιώτη Χ., 2003, Τα σχολικά εγχειρίδια των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων
στη Μέση Εκπαίδευση και η ιδεολογία τους (1917‐1977), διδακτορική διατριβή, Αθήνα:
Ιδιωτική έκδοση.

56

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

87. Κουτσογιάννης Δ., 2011, Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες,
Θεσσαλονίκη : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
88. Κωνσταντινίδης Γ.‐ Κερκίρη Τ., 2010, Τεχνολογία: Η υποδομή της εξατομικευμένης μά‐
θησης‐ μονόδρομος για τη διδασκαλία του μέλλοντος, Φιλόλογος τ.142, Οκτ. Νοεμβ.
Δεκεμβ. 2010: 656‐665.
89. Μαρμαρινού Πολίτου Ε., 1990, Σύγκριση: ένας γόνιμος τρόπος διδασκαλίας της Λογο‐
τεχνίας στο Λύκειο, Νέα Παιδεία, 53, 118‐124
90. Μαρωνίτης Δ.Ν., 2010, Η διαστροφή της λογοτεχνίας, σε Σελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί
(Το μέλλον της ανάγνωσης), Συλλογή κειμένων‐ επιμέλεια Δαρδανός Γ.Ε. Αθήνα: εκδό‐
σεις Gutenberg: 275‐278.
91. Μουλά Ε. – Χριστοδουλίδου Λ., 2013, Διαδίκτυο και φιλαναγνωσία: από τα doodles της
google στη λογοτεχνία, ως απόλαυση και αφετηρία δημιουργίας, Πανελλήνιο Συνέδριο
με διεθνή συμμετοχή: Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και προοπτι‐
κές», Αθήνα 7‐9 Μαρτίου 2013.
92. Μουλά Ε., 2010b, Ε‐ λογοτεχνία και θεωρία της αφήγησης ή πώς οι εξελίξεις επιτάσ‐
σουν νέες προσεγγίσεις, Ι‐ teacher, τεύχος1, Ιούνιος: 23‐34.
93. Μουλά Ε., 2006, Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για την αρχαία ελληνική γραμματεία; Πρω‐
τότυπο ή μετάφραση : ένα τεχνητό δίλημμα, Φιλολογική, τεύχος 96.
94. Παλαμάς Κ., «Η φαντασία και η Πατρίς», Άπαντα, τ. Β΄, Αθήνα: Γκοβόστης.
95. Παπάζογλου Ε., 2011, Η διδασκαλία της τραγωδίας στη Μέση Εκπαίδευση: Μερικά ηθι‐
κά διδάγματα, Φιλόλογος, τεύχος 143: 134‐150.
96. Πλάκας Δ., 1984, Η νεοελληνική λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διαβάζω,
86: 58‐68 (60).
97. Σπανός Γ., 1999, Η γλώσσα ως προσδιοριστικός παράγοντας της διδασκαλίας της λογο‐
τεχνίας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση , σε Γλώσσα και Εκπαίδευση (Απο‐
στολίδου Β.‐ Χοντολίδου Ε. (επ.), Αθήνα: Τυπωθήτω: 91‐101.
98. Τζιόβας Δ., 2007, Ο άλλος εαυτός, Αθήνα: Πόλις.
99. Τόγιας Β., (1988). Το μάθημα των Νέων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση. Ιστορική ανα‐
δρομή (1833‐1967), τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Ίδρυμα Μανό‐
λης Τριανταφυλλίδης: 247‐291.
100.
Φρυδάκη Ε., 2005, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα:
Κριτική.
101.
Χασάπη‐ Χριστοδουλίδου Ε., 2013, Οι νέες τεχνολογίες στην διδασκαλία των φιλο‐
λογικών μαθημάτων: Λογοτεχνία και e‐ λογοτεχνία, Φιλόλογος, τ.151, Ιαν.‐Μαρ. 2013,
118‐129.
102.
Χατζησαββίδης Σ. 2005, , Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυ‐
γραμματισμούς: νέες στάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας,
σε Κ. Μπαλάσκας & Κ. Αγγελάκος (επιστ. επιμ.) Γλώσσα και λογοτεχνία στην πρωτο‐
βάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο: 35‐52.

57

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

Ανάπτυξη δημιουργικότητας, αποκλίνουσας και συνθετικής σκέψης σε δυναμικά
περιβάλλοντα, μέσω δραστηριοτήτων, τύπου «πολλαπλών επιλύσεων»
Η περίπτωση της ισότητας ευθυγράμμων τμημάτων
Μαστρογιάννης Αλέξιος
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε
alexmastr@sch.gr
Περίληψη
Σε εποικοδομιστικά Περιβάλλοντα μάθησης, όπως τα Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας, μια
ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα, αυτά τα Συ‐
στήματα μπορούν να πριμοδοτήσουν τη δημιουργία δραστηριοτήτων «τύπου πολλαπλών
επιλύσεων», οι οποίες δυνητικά, αποτελούν ισχυρή συνιστώσα μιας αποτελεσματικής δι‐
δασκαλίας των Μαθηματικών. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, μέσω της λίπανσης
που προσφέρουν στην αποκλίνουσα και συνθετική σκέψη, αποτελεί κύριο και γαλαντόμο,
μαθησιακό δώρημα των πολλαπλών επιλύσεων. Η παρούσα εργασία ως μια απόπειρα μέ‐
τρησης, μέσω έμμεσης σύγκρισης, και με την επικουρία των λειτουργιών του Cabri, καταθέ‐
τει μια a‐priori ανάλυση ενδεικτικών στρατηγικών λύσης, σχετικών με την εξεύρεση ζευγών
ίσων ευθυγράμμων τμημάτων. Παρουσιάζονται 36 στρατηγικές σε 4 κατηγορίες, 3 σχετικές
με κύκλους, τρίγωνα, παράλληλες ευθείες αλλά και 1 ακόμα, όπου η χρήση απλών εντολών
αναδεικνύει το ρόλο των εργαλείων του Λογισμικού. Οι μαθητές, μέσω τέτοιων, πλουραλι‐
στικών παρεμβάσεων, μπορούν να εκφράζουν τη γνώση τους, τις διατομικές και ενδοατο‐
μικές διαφορές τους, αλλά και να αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος.
Λέξεις ‐ κλειδιά: Cabri, πολλαπλές επιλύσεις, ισότητα τμημάτων, δημιουργικότητα
Προβλήματα και Δραστηριότητες Πολλαπλών Επιλύσεων
Η μαθηματική εκπαίδευση θέτει ως κύριο στόχο τη δημιουργία αυτόνομων μαθητών, μέσω
της ανάδειξης ενός δυναμικού, παρωθητικού, μαθησιακού περιβάλλοντος. Εντός αυτού του
περιβάλλοντος παρότρυνσης (NCTM, 2000), οι μαθητές επιλύουν προβλήματα, που προκύ‐
πτουν στα Μαθηματικά αλλά και σε άλλα γριφώδη πλαίσια και ακολούθως δημιουργούν τη
νέα μαθηματική γνώση, μέσα από αυτές τις διαδικασίες επίλυσης. Ακόμη, η μάθηση με
κατανόηση και η ικανότητα των μαθητών κατά την εφαρμογή και προσαρμογή μιας ποικι‐
λίας κατάλληλων στρατηγικών, για την επίλυση προβλημάτων είναι εξίσου σημαντικά, εκ‐
παιδευτικά «ζητούμενα» (NCTM, 2000).
Σύμφωνα με τις εποικοδομιστικές θεωρήσεις για τη μάθηση, η επίλυση προβλημάτων είναι
καθοριστική για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώ‐
σεις των μαθητών, οι οποίες τροποποιούνται και προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να αρ‐
θεί η προβληματική κατάσταση. Ακόμη, ο εποικοδομισμός προτείνει η παρέμβαση του δα‐
σκάλου να είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι η γνώση δε μεταβιβάζεται, αλλά «οικοδομεί‐
ται» από το μαθητή. Έτσι, οι μαθητές ενεργοποιούνται και ανακαλύπτουν τεχνάσματα και
αναπτύσσουν προσωπικές μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων.
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Όταν οι μαθητές προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα ή να κατανοήσουν μια περίπλοκη
ιδέα, βιώνουν μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση ολοκλήρωσης, η οποία προσθέτει νότες επιθυ‐
μίας και μέθεξης για παραπέρα ενασχόληση με τα Μαθηματικά (NCTM, 2000). Μέσω κα‐
τάλληλα επιλεγμένων ασκήσεων, οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και προθυμία κατά
την επίλυση προβλημάτων αλλά και ευελιξία κατά τη διερεύνηση μαθηματικών ιδεών και
κατά την εξεύρεση και επινόηση εναλλακτικών λύσεων.
Οι σημαντικότερες μορφές προβλημάτων είναι οι καταστάσεις προβλήματα ή προβλήματα
του πραγματικού κόσμου (real life problems), τα ανοιχτά προβλήματα και τα προβλήματα
ανοιχτής έρευνας (Κολέζα & Μακρής & Σούρλας, 2000).
Το ανοιχτό πρόβλημα έχει σύντομη εκφώνηση, η οποία δεν παρακινεί και δεν προκρίνει
ορισμένη μέθοδο μελέτης ούτε συγκεκριμένη λύση. Τα προβλήματα αυτά απαιτούν επινοη‐
τικότητα, εφευρετικότητα και φαντασία κατά την επιλογή μιας (εκ των πολλών) στρατηγι‐
κής λύσης. Θεωρούνται δε, σπουδαία παιδαγωγικά εργαλεία, καθόσον παρέχουν γόνιμο
και «βιωματικό» έδαφος ανάδειξης της ομορφιάς των Μαθηματικών (Κόσσυβας, 1996). Οι
μαθητές μπορούν εύκολα να κάνουν δοκιμές, σκέψεις και πειραματισμούς, ώστε να οδη‐
γηθούν στη λύση.
Στην ίδια «συνομοταξία» ανήκουν και τα προβλήματα ανοιχτής έρευνας. Πρόβλημα ανοι‐
χτής έρευνας χαρακτηρίζεται αυτό, το οποίο επιδέχεται διαφορετικές λύσεις. Είναι σχεδόν
αυτονόητα επιβεβαιωμένο και κοινά αποδεκτό από τους δασκάλους των Μαθηματικών
(Leikin & Lev 2007) ότι οι μαθητές θα πρέπει να αποκτούν αλυσιδωτές εμπειρίες στην επί‐
λυση προβλημάτων με περισσότερους από έναν τρόπους, μέσω μιας σειράς σχετικών ανα‐
παραστάσεων και στρατηγικών λύσεων. Ο συνδυασμός των στρατηγικών μάλιστα, εμβαθύ‐
νει την κατανόηση και παρέχει, γενναιόδωρα, αποδοτικότερες τεχνικές και επαναληπτικά,
«παιδαγωγικά πυρά» για υπερφαλάγγιση των προβληματικών καταστάσεων.
Επιπλέον, οι διαφορετικές λύσεις αποτελούν ισχυρά ερείσματα και βασικά στοιχεία τού
μαθηματικού συλλογισμού (Leikin & Lev 2007) και επιπροσθέτως μπορεί να διευκολύνουν
την οικοδόμηση και την παραγωγή ενός δικτυωτού συναρτώμενων ιδεών, με δυνητικό επα‐
κόλουθο την ιχνηλάτηση και βαθύτερη αποκωδικοποίηση του δενδροδιαγράμματος της
γνώσης και ιδιαίτερα της εννοιολογικής (Große & Renkl, 2006; Silver et all, 2005). Αξιοπρό‐
σεκτη είναι και η διαπίστωση, ότι η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με διαφορετικούς
τρόπους είναι ένα εργαλείο για μαθηματικές διασυνδέσεις, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως ένα διαγνωστικό εργαλείο για αξιολόγηση της γνώσης (Levav‐Waynberg & Leikin,
2009).
Η υπόθεση, ότι η υιοθέτηση μεθόδων και δραστηριοτήτων τύπου πολλαπλών επιλύσεων
οδηγεί σε ευνοϊκότερα επακολουθήματα μάθησης, ενισχύεται από πολλές εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις και έρευνες (Bingolbali, 2011; Große & Renkl, 2006). Υποστηρίζεται ότι πλου‐
σιότερα μαθησιακά οφέλη αποκομίζονται από την επίλυση ενός προβλήματος με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους, σε σχέση με την επίλυση πολλών διαφορετικών προβλημάτων,
κατά ένα μόνο τρόπο (Lee, 2011; Silver et all, 2005).
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Οι πολλαπλές επιλύσεις μπορεί, ακόμη, να ιδωθούν ως περιπτώσεις πολλαπλών προοπτι‐
κών. Μια τέτοια θέαση παρακινεί για την εφαρμογή περισσότερο ελαστικών και αποτελε‐
σματικών μεθόδων, με κερδισμένη έτσι, τη μάθηση (Große & Renkl, 2006).
Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί, μέσω ερευνών, ότι οι διαφορετικές λύσεις σε ένα πρόβλημα υ‐
πηρετούν την ποιότητα των μαθημάτων και μετατρέπουν το σχολικό κλίμα σε έντονα,
«παιδαγωγικά τροπικό», συμβάλλοντας στη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των μαθητών
αλλά και στην αυτονομία τους (Bingolbali, 2011).
Οι δραστηριότητες πολλαπλών επιλύσεων μπορεί να χρησιμεύουν, επίσης, ως «εκπαιδευτι‐
κό αντίδοτο» στα δεσμευτικά, περιχαρακωμένα, στείρα και πνευματοκτόνα πλαίσια των
συμπεριφοριστικών συνταγών, από τις οποίες ακόμα και σήμερα, το Σύγχρονο Σχολείο, και
δη το ελληνικό, δεν έχει απογαλακτισθεί και απεξαρτηθεί.
Συνοπτικά, οι πολλαπλές ‐ εναλλακτικές επιλύσεις συνθέτουν ένα σημαντικό χαρακτηριστι‐
κό μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας των Μαθηματικών, δεδομένου ότι δραστηριότητες
που προάγουν και ενισχύουν την πολλαπλότητα των λύσεων διευκολύνουν τη διασύνδεση
μαθηματικών ιδεών, αιχμαλωτίζουν το μαθητικό ενδιαφέρον, εδραιώνουν τις μαθηματικές
γνώσεις, ενισχύουν τη μαθηματική κατανόηση και αναδεικνύουν τη δημιουργική σκέψη και
τη φαντασία (Κορδάκη & Ψώμος, 2012; Lee, 2011). Επιπλέον, οι δραστηριότητες πολλα‐
πλών επιλύσεων είναι ευέλικτες, αγχολυτικές, «χαρίζουν» ιλαρότητα, λόγω της παιγνιώ‐
δους μορφής που εγγενώς κομίζουν, προσφέρουν ελευθερία και ικανοποίηση μέσα από την
πρωτοτυπία των λύσεων. Ακόμη, απευθύνονται σε όλο το εύρος των μαθητικών ικανοτή‐
των, δίχως γνωστικούς αποκλεισμούς, εδραιώνουν το αίσθημα της αξιοσύνης και δίνουν τη
δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιούν πολλαπλά εργαλεία (Κορδάκη & Ψώμος,
2012).
Ας σημειωθεί, βέβαια, ότι παρά τη γενική παραδοχή, περί της μαθησιακά ωφέλιμης πολυ‐
τροπικότητας κατά τη λύση προβλημάτων, σπάνια υιοθετείται και παρατηρείται αυτή η μέ‐
θοδος, στις σχολικές αίθουσες. Η στενότητα και περιοριστικότητα του διαθέσιμου διδακτι‐
κού χρόνου, η πιθανή σύγχυση και συσκότιση των αδύναμων μαθητών ενώπιον της ποικι‐
λομορφίας των λύσεων, αλλά και η ενδεχόμενη ανία και έλλειψη ενδιαφέροντος των χαρι‐
σματικών μαθητών αποτελούν τους κυριότερους ανασχετικούς, κατασταλτικούς παράγο‐
ντες παραγκωνισμού της εφαρμογής των δραστηριοτήτων πολλαπλών επιλύσεων, ως μιας
αποτελεσματικής, μαθησιακής πρακτικής (Silver et all, 2005).
Πολλαπλές Επιλύσεις και Δημιουργικότητα
Τα ανοιχτά προβλήματα δεν έχουν προφανή, σωστή απάντηση και μπορούν να χωρισθούν,
γενικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε δύο τύπους. Στα προβλήματα με μια λύση, η ο‐
ποία επιτυγχάνεται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων και σε αυτά με τις πολλές και δια‐
φορετικές απαντήσεις (προβλήματα ανοιχτής έρευνας).
Η επίλυση προβλημάτων με διαφορετικούς τρόπους χαρακτηρίζει τη δημιουργικότητα της
μαθηματικής σκέψης, ενώ και κάποιες λύσεις μπορεί να είναι πιο κομψές, πιο αποτελεσμα‐
τικές και λιγότερο χρονοβόρες, σε σχέση με κάποιες άλλες (Leikin & Lev 2007).
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Οι δραστηριότητες τύπου «πολλαπλών επιλύσεων καλλιεργούν και αναπτύσσουν τη δη‐
μιουργικότητα των μαθητών, ένα ιδιαίτερο είδος σκέψης με πρωτοτυπία και ευελιξία. Η
δημιουργικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποκλίνουσα ή συνθετική σκέψη, η
οποία ενθαρρύνει και παρακινεί τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με όσο το
δυνατόν περισσότερους, πιθανούς τρόπους. Το είδος αυτό της σκέψης μελετήθηκε από τον
J. P. Guilford στα μέσα του περασμένου αιώνα, ο οποίος υποστήριξε ότι η αποκλίνουσα
σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να προτείνει και να παράγει μια δέσμη πιθανών
λύσεων, δηλαδή η δημιουργική παραγωγή πολλαπλών απαντήσεων, σε ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα (Fontana, 1996).
Παρά την πληθώρα των ορισμών, που έχουν παρουσιαστεί με σκοπό την εννοιολογική ο‐
ριοθέτηση και αποσαφήνιση, μια ανακεφαλαιωτική, αποσταγματική ματιά, προσφέρει 2
διακρίσεις για τη δημιουργικότητα (Leikin & Kloss, 2011): Από τη μια μεριά, η απόλυτη δη‐
μιουργικότητα, συνδεδεμένη με παγκόσμιας εμβέλειας ανακαλύψεις (π.χ η απόδειξη του
τελευταίου θεωρήματος του Fermat) και από την άλλη, η σχετική δημιουργικότητα, η οποία
καλύπτει τις ανακαλύψεις από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μέσα σε μια συγκεκριμένη ο‐
μάδα αναφοράς, που μέσω της φαντασίας δημιουργεί κάτι καινούργιο.
Η μαθηματική δημιουργικότητα στα σχολικά Μαθηματικά, η οποία αναπτύσσεται στο σχο‐
λείο συνδέεται συνήθως με την επίλυση ανοιχτών προβλημάτων και προβλημάτων ανοι‐
χτής έρευνας (Leikin & Kloss, 2011). Τελικά, η σπουδαιότητα αυτών των προβλημάτων και
των δραστηριοτήτων έγκειται πρώτα από όλα στο γεγονός ότι καταρρίπτουν το στερεότυπο
ότι κάθε πρόβλημα έχει μια μόνο, σωστή λύση. Επιτρέπουν επίσης σε κάθε μαθητή να ερ‐
γαστεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Εντούτοις, η πρώτιστη σημασία των προβλημάτων
αυτού του είδους είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μάθηση διάφορων στρατηγι‐
κών και έτσι, οι μαθητές να εμβαθύνουν στη μαθηματική γνώση και να αναπτύξουν τη δη‐
μιουργική, μαθηματική σκέψη τους (Klavir & Hershkovitz, 2008).
Δραστηριότητες Πολλαπλών Επιλύσεων σε Δυναμικά Περιβάλλοντα Γεωμετρίας
Σε εποικοδομιστικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως το Cabri‐Geometry, ο ρόλος των δραστη‐
ριοτήτων είναι καθοριστικός. Αρκετοί, βασικοί τύποι μαθησιακών, διερευνητικών δραστη‐
ριοτήτων, με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή και την οικοδόμηση γνώσης μπορούν να
σχεδιαστούν για να εκτελεσθούν από τους μαθητές στα πλαίσια αυτού του Δυναμικού Πε‐
ριβάλλοντος Γεωμετρίας (Κορδάκη, 2004; Kordaki & Mastrogiannis, 2007).
Το Cabri Geometry, εξαιτίας της ποικιλίας των εργαλείων και των λειτουργιών του, προ‐
σφέρεται ιδανικά, για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, τύπου πολλαπλών επιλύσεων. Είναι δυ‐
νατόν, μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, να καλυφθούν και να ενσωματωθούν σχεδόν όλα
τα μενού, οι λειτουργίες και οι εντολές του λογισμικού και περαιτέρω να μελετηθούν πλεί‐
στα γεωμετρικά θέματα και κεφάλαια αλλά και ολόκληρες γνωστικές ενότητες.
Ειδικότερα, η χρήση του Cabri κατά την εξερεύνηση των πολλαπλών επιλύσεων επιτρέπει
στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και να ανακαλύπτουν τα γεωμετρικά γεγονότα μό‐
νοι τους και να τα ενσωματώνουν, όπως και εκείνα που ανακαλύπτονται κατά τη διαδικα‐
σία της απόδειξης των υποθέσεων, σε ένα αξιωματικό σύστημα (Camargo & Samper &
Perry, 2007).
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Στα πλαίσια του Cabri Geometry, με επιπλέον σύμμαχο τα ποικίλα εργαλεία του λογισμι‐
κού, οι μαθητές μπορούν, εργαζόμενοι και κατά ομάδες, να επιλέξουν τα πλέον κατάλληλα
από αυτά, για να ενεργοποιήσουν τις γνώσεις τους, ώστε να επινοήσουν και να εισηγηθούν
διάφορες λύσεις. Έχουν παρουσιασθεί προτάσεις, δηλωτικές των δραστηριοτήτων αυτού
του τύπου. Η κατασκευή ζευγών ίσων γωνιών (Kordaki & Mastrogiannis, 2006) αλλά και η
κατασκευή όμοιων τριγώνων με όλους τους δυνατούς τρόπους (Mastrogiannis & Kordaki,
2006) είναι δύο ενδεικτικές περιπτώσεις.
Ισότητα Ευθυγράμμων Τμημάτων και κατασκευή τους σε Δυναμικό Περιβάλλον
Μια άλλη παραδειγματική περίπτωση δραστηριότητας πολλαπλών επιλύσεων θα μπορού‐
σε να ήταν η εξεύρεση ζευγών ίσων ευθυγράμμων τμημάτων, με όλους τους πιθανούς τρό‐
πους.
Η ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων και γενικά η μέτρησή τους είναι έννοια πολύ σημαντική
στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Mαθηματικών λόγω της πρακτικότητας και της
διεισδυτικότητας της μέτρησης σε πλείστες πτυχές της καθημερινής ζωής. Με τον όρο μέ‐
τρηση ορίζεται η απόδοση μιας αριθμητικής τιμής σε μια ιδιότητα ενός αντικειμένου, όπως
το μήκος π.χ. ενός μολυβιού (NCTM, 2000).
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με το NCTM, πρέπει να καθιστούν ικανούς
τους μαθητές να κατανοούν τις μετρήσιμες ιδιότητες των αντικειμένων και των μονάδων,
των συστημάτων και των διαδικασιών της μέτρησης. Ακόμα, οι μαθητές θα πρέπει να ε‐
φαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές, τα εργαλεία, τους τύπους και τις φόρμουλες, για να
υπολογίζουν τις μετρήσεις τους.
Παρόλη τη φαινομενικά εύκολη διαδικασία οποιασδήποτε μέτρησης, εντούτοις, πολλοί μα‐
θησιακοί σκόπελοι τη δυσχεραίνουν. Η διαφορετικότητα των μονάδων για διαφορετικές
ιδιότητες‐χαρακτηριστικά και η επιλογή της κατάλληλης, τα διαφορετικά, ανά την υφήλιο
μετρικά συστήματα, η προσεγγιστικότητα που περικλείει κάθε μέτρηση, η σύγχυση περιμέ‐
τρου και εμβαδού, η δυσκολία εκτιμήσεων είναι μερικά, ανασχετικά παρακωλύματα.
Μια άλλη δυσκολία έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, αφού κληροδοτήθηκε από τους
Πυθαγόρειους και μάλιστα αποτέλεσε αληθινή συμφορά γι’ αυτούς τους «αριθμολόγους»,
που πίστευαν ότι η ουσία κάθε όντος μπορεί να αναχθεί σε φυσικούς αριθμούς. Ήταν η α‐
νακάλυψη των άρρητων, ασύμμετρων αριθμών.
Δεν μπορούμε να βρούμε δυο φυσικούς αριθμούς τέτοιους, ώστε το τετράγωνο του ενός να
ισούται με το διπλάσιο του τετραγώνου του άλλου. Δηλαδή για x και y δεν ισχύει x2 = 2y2.
Μ’ άλλα λόγια ο √2 είναι αριθμός, ο οποίος δεν μπορεί να παρασταθεί με κλάσμα. Στην
πραγματικότητα οι Πυθαγόρειοι σκόνταψαν στη Γεωμετρία: ο λόγος της πλευράς ενός τε‐
τραγώνου προς μια από τις διαγωνίους του δεν εκφράζεται ως λόγος δυο φυσικών αριθ‐
μών. Απλούστερα διατυπωμένο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα τρίτο ευθύγραμμο οσοδήπο‐
τε μικρό, που να χωράει ακέραιες φορές και στη διαγώνιο του τετραγώνου και στην πλευρά
του, δεν υπάρχει δηλαδή κοινή μονάδα μέτρησης (κάτι που η κοινή λογική αδυνατεί να
συλλάβει). Εξού και ο χαρακτηρισμός τους ως «ασύμμετρα μεγέθη» ως «ασύμμετροι αριθ‐
μοί» (Εves, 1989; Bell, 1995).
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Γενικά βέβαια, ισχύει ότι για όλους τους αριθμούς, που δεν είναι τέλεια τετράγωνα αριθ‐
μών, οι τετραγωνικές τους ρίζες είναι άρρητοι. Ο πλέον γνωστός άρρητος αριθμός ακόμα
και στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου είναι ο αριθμός π (αν και δε χαρακτηρίζεται ως
τέτοιος). Ακόμα, τα παιδιά του Δημοτικού έρχονται σε επαφή με τετραγωνικές ρίζες, μέσα
από τα εμβαδά τετραγώνων, και με κυβικές ρίζες, όταν πραγματεύονται όγκους κύβων. Α‐
ξιοσημείωτο είναι ότι σε περιπτώσεις άρρητων αριθμών (π.χ. τετραγωνικές ρίζες), αν και
δεν εκφράζονται αριθμητικώς με ακριβή μορφή, εντούτοις παρίστανται, ακριβώς, με το μή‐
κος ενός ευθυγράμμου τμήματος. Η κατασκευή, όμως, αντίθετα, ενός ευθυγράμμου τμήμα‐
τος με μήκος π είναι αδύνατη εξαιτίας βέβαια της υπερβατικότητάς του, της μη δυνατότη‐
τας του, δηλαδή, να εκφραστεί ως ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης με ακέραιους συντελεστές
(Spiegel, 1982). Το ίδιο ισχύει για τον άρρητο αριθμό e (Κοτινάς & Μαστρογιάννης & Δαρ‐
ζάνου, 2008).
Το μήκος είναι, κατά πάσα πιθανότητα, το πρώτο γνώρισμα που καλούνται οι μαθητές να
υπολογίσουν. Ήδη από την ηλικία του Νηπιαγωγείου αρχίζουν τις εκτιμήσεις και τις συγκρί‐
σεις, διαδικασία που απαιτεί, ασφαλώς, αντιμεταθετικότητα, μεταβατικότητα και αντι‐
στρεψιμότητα σκέψης. Λάθη παιδιών αυτής της ηλικίας οφείλονται στην εστίασή τους στα
αρχικά ή στα τελικά σημεία των γραμμών, αγνοώντας το εσωτερικό διάστημα μιας γραμ‐
μής, με αποτέλεσμα οι παραστάσεις, που οικοδομούν για το μήκος μιας γραμμής, να τους
παρέχουν στρεβλές (δια)βεβαιώσεις (Παπανδρέου, 2000).
Σημαντική είναι η συνεισφορά των εκτιμήσεων στη μάθηση της μέτρησης, δεδομένου ότι
εστιάζουν στο χαρακτηριστικό που μετράται, παρέχουν κίνητρα για τις σχετικές δραστηριό‐
τητες μέτρησης και τέλος βοηθούν στην εξοικείωση με τις καθιερωμένες μονάδες (van de
Walle, 2005).
Γενικά όμως και δυστυχώς, κατά την τελευταία τριακονταετία τα αποτελέσματα της διδα‐
σκαλίας της μέτρησης του μήκους είναι απογοητευτικά. Σε έρευνες, μόνο το 14% παιδιών
3ης Δημοτικού έδωσαν σωστές απαντήσεις, για το μήκος ενός ευθυγράμμου τμήματος, στο
οποίο η άκρη του χάρακα δεν ταυτιζόταν με το άκρο του ευθυγράμμου τμήματος. Το ποσο‐
στό αυτό καλυτέρευε σε μαθητές 1ης Γυμνασίου και βελτιωνόταν σε 49%. Ακόμα, και ανά‐
στροφα «Τ», με ισομήκεις τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές, έχουν δοθεί για μέτρηση σε
μαθητές και διερευνήθηκαν οι προτάσεις και απαντήσεις τους. Φυσικά, σαν σε οφθαλμα‐
πάτη, η κατακόρυφη γραμμή φαινόταν μακρύτερη (Kamii, 2006). Εξάλλου, είναι γνωστές
μερικές, κλασικές και παρελκυστικές για τη μάθηση της μέτρησης του μήκους, οφθαλμαπά‐
τες, όπου ισομήκη τμήματα εξαπατούν το μάτι, αλλά και άλλες, όπου ευθύγραμμα τμήμα‐
τα, επιμελώς και παραπλανητικά…κρύβουν την παραλληλία τους.
Η μέτρηση, πάντως, επινοήθηκε από τους προγόνους μας, με σκοπό την πραγματοποίηση
έμμεσων συγκρίσεων. Σύμφωνα με την Kamii (2006), υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στις
προσεγγίσεις των μικρότερων μαθητών και στις προσεγγίσεις μέτρησης, που αναπτύχθηκαν
από την ανθρωπότητα, διαχρονικά. Έτσι τα μήκη μπορούν να συγκριθούν είτε μέσω μετα‐
βατικών συλλογισμών, χρησιμοποιώντας ολόκληρα τα μήκη, είτε μέσω του αριθμού των
επαναλαμβανόμενων μονάδων μέτρησης, για κάθε μήκος.
Στα Στοιχεία τού Ευκλείδη, στα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, δεν αποδίδονταν οι μετρήσεις
μέσω αριθμητικών τιμών, και στο βιβλίο 1, αναφέρονται ως «Κοιναί έννοιαι» τα παρακάτω
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σχετικά: α) «Τα τω αυτώ ίσα και αλλήλοις εστίν ίσα», β) «Και εάν ίσοις ίσα προστεθή, τα
όλα εστίν ίσα», γ) «Και εάν από ίσων ίσα αφαιρεθή, τα καταλειπόμενα εστίν ίσα», δ) «Και
τα εφαρμόζοντα επ' άλληλα ίσα αλλήλοις εστίν» και ε) «Και το όλον του μέρους μείζον ε‐
στίν». Τέλος, με θαυμαστές έμμεσες μετρήσεις καταπιανόταν και ο μεγάλος μαθηματικός
της αρχαιότητας Θαλής ο Μιλήσιος, μέσω όμοιων τριγώνων ή μέσω σκιών.
Ιστορικά, οι πρώτες απόπειρες μέτρησης, μέσω σύγκρισης, κατέφευγαν και στηρίζονταν
αναγκαστικά, στην ποικιλομορφία του ανθρώπινου σώματος. Οι ανακριβείς και αστάθμητες
αυτές μονάδες δηλώνονταν από βηματισμούς και, συνήθως, από αποστάσεις μεταξύ μερών
του σώματος. Για παράδειγμα, η απόσταση από τον αγκώνα μέχρι την άκρη του μεσαίου
δάχτυλου αποτελούσε τη μετρική μονάδα του πήχη, το άνοιγμα των χεριών την οργιά και το
πλάτος του αντρικού αντίχειρα την ίντσα. Φυσικά, από μια τέτοια αναφορά, ουδέποτε θα
πάρει πόδι το …πόδι αφού κατά πάσα πιθανότητα, το μήκος του υπήρξε ανέκαθεν, η κύρια
μονάδα μέτρησης. Βέβαια, για ιστορικούς λόγους οι ονομασίες αυτές κληρονομήθηκαν από
τις σύγχρονες, σημερινές κοινωνίες, απαλλαγμένες φυσικά, από την αναξιοπιστία τους.
Στα πλαίσια των Δυναμικών Περιβαλλόντων τώρα, και στην προκειμένη περίπτωση, οι μα‐
θητές καλούνται να παρουσιάσουν στην οθόνη ζεύγη ίσων ευθυγράμμων τμημάτων.
Μια τέτοια διαδικασία έχει καθαρά μαθηματικό αλλά και αρχαιοελληνικό, μυθολογικό υ‐
πόβαθρο. Αφενός, η ισομετρία είναι γεωμετρικός μετασχηματισμός κατά τον οποίο διατη‐
ρούνται τα μήκη, οι αποστάσεις, δηλαδή, των σημείων. Αποτελεί δε, ειδική περίπτωση ο‐
μοιομορφισμού στα Μαθηματικά. Αφετέρου είναι γνωστή η μυθολογική «προκρούστειος
κλίνη», όπου ο μυθικός ληστής Προκρούστης εξίσωνε το ανάστημα ξαπλωμένων περαστι‐
κών, με το μήκος ενός κρεβατιού, τεντώνοντάς τους ή αποκόπτοντας το προεξέχον μέρος
του σώματός τους, κατά περίπτωση.
Η δραστηριότητα θα μπορούσε να παρουσιασθεί ζητώντας από τους μαθητές να κατα‐
σκευάσουν ζεύγη ίσων ευθυγράμμων τμημάτων, με όσο το δυνατόν περισσότερους τρό‐
πους, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τα εργαλεία, που παρέχει το Cabri Geometry και
δικαιολογώντας κάθε στρατηγική λύσης τους.
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της εργασίας είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να εκφρά‐
ζουν τις διατομικές και ενδοατομικές διαφορές τους, σχετικά με την ισότητα των ευθυ‐
γράμμων τμημάτων και να ενσωματώνουν διαφορετικά είδη γνώσης για την έννοια της ισό‐
τητας, μέσω της χρησιμοποίησης των ποικίλων εργαλείων και λειτουργιών του Λογισμικού.
Επιπλέον, η ενίσχυση των διάφορων στυλ μάθησης και η ανάπτυξη και μελέτη μιας ευρείας
γκάμας περιπτώσεων αυτής της έννοιας, που σχεδόν μπορεί και να εξαντλούν τη γεωμετρι‐
κή ευκλείδεια γνώση, είναι επίσης υψηλής, μαθησιακής προτεραιότητας στόχοι
(Mastrogiannis & Kordaki, 2006).
Πιθανές Στρατηγικές Λύσεων
Μια a‐priori ανάλυση πιθανών και ενδεικτικών στρατηγικών λύσης και τα αντίστοιχα μαθη‐
σιακά οφέλη κατηγοριοποιημένα και ταξινομημένα, κατά γνωστικές, σχετικές ενότητες, πε‐
ριγράφονται παρακάτω:
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Χρήση απλών εντολών του Λογισμικού (και ως εξοικείωση με τις λειτουργίες του)
1. Οπτική επιβεβαίωση, με την κατασκευή δυο ευθύγραμμων τμημάτων, που η ισότη‐
τά τους επαληθεύεται και επικυρώνεται «με το μάτι».
2. Με αντιγραφή και επικόλληση
3. Κατασκευή ενός τμήματος, αυτόματη μέτρησή του και ακολούθως κατασκευή ενός
ισομήκους δεύτερου, μέσω του συρσίματος ενός άκρου του.
4. Μέσω αξονικής συμμετρίας, με την κατασκευή πρώτα ενός τμήματος και στη συνέ‐
χεια της αυτόματης εικόνας του
5. Μέσω μετατόπισης
6. Μέσω κεντρικής συμμετρίας
7. Μέσω περιστροφής
8. Μέσω ομοιοθεσίας με λόγο 2 και κέντρο ένα άκρο του τμήματος
9. Με την εντολή «Μέσον», ένα ευθύγραμμο τμήμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
10. Με την εντολή «Μεσοκάθετος», ένα τμήμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
11. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος.
12. Κατασκευή της διχοτόμου μιας γωνίας, κάθε σημείο της οποίας ισαπέχει από τις
πλευρές της.
13. Με την κατασκευή κανονικών ν‐γώνων, προκύπτουν 2 ομάδες ισάριθμων ίσων τμη‐
μάτων (πλευρές και ακτίνες)
14. Με τη λειτουργία «Μεταφορά μέτρησης» κατασκευάζεται ένα σημείο, που απέχει
δεδομένη απόσταση από ένα άλλο σταθερό. Η απόσταση αυτή θα μπορούσε να εί‐
ναι το μήκος του πρώτου ευθυγράμμου τμήματος.
15. Με τη λειτουργία «διαβήτης» κατασκευάζεται κύκλος με ακτίνα (ως το β΄ τμήμα)
ίση με δεδομένο ευθύγραμμο τμήμα.
16. Δημιουργία κύκλου με σημεία αναφοράς δυο οποιεσδήποτε ακτίνες του
17. Κατασκευή υψών, μεσοκαθέτων, διαμέσων ή διχοτόμων σε ένα ισοσκελές τρίγωνο
ή σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο
18. Με την εντολή «εμφάνιση αξόνων» προκύπτει απειρία ίσων τμημάτων, όπως και
19. Με την εντολή «νέοι άξονες» αλλά και
20. Με την εντολή «ορισμός πλέγματος»

Με τις παραπάνω πιθανές στρατηγικές λύσεις, που ο συνεχής δυναμικός μετασχηματισμός
των αντίστοιχων κατασκευών παρέχει απειρία λύσεων, καλύπτεται σημαντικός αριθμός
γεωμετρικών εννοιών (μετασχηματισμοί, μετρήσεις, εμβαδό, μήκος, στοιχεία τριγώνων,
διχοτόμος μιας γωνίας κ.λ.π) και μάλιστα, εξαντλείται σχεδόν το 1/3 του συνόλου των εντο‐
λών του λογισμικού, παρέχοντας, σαφή πλεονεκτήματα άμεσης, γρήγορης και αβίαστης
εξοικείωσης.
Στρατηγικές σχετικές με τον κύκλο
21. Δημιουργία ίσων τόξων αρχικά (μέσω μέτρησης), και στη συνέχεια κατασκευή των
ίσων χορδών τους
22. Οι εφαπτόμενες στα άκρα μιας χορδής (εκτός διαμέτρου) ενός κύκλου ισαπέχουν
23. Η κάθετη, που διέρχεται από το κέντρο ενός κύκλου, διχοτομεί οποιαδήποτε χορδή
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24. Δημιουργία κατακορυφήν γωνιών, με κοινό σημείο το κέντρο του κύκλου και ακο‐
λούθως δημιουργία των αντίστοιχων χορδών
25. Δημιουργία δυο ίσων επίκεντρων γωνιών (με την εντολή γωνία και με σύρσιμο) και
στη συνέχεια δημιουργία των αντίστοιχων χορδών τους. Ίσες επίκεντρες γωνίες
μπορούν να δημιουργηθούν και μέσω αξονικής συμμετρίας, ως προς μια πλευρά ή
ως προς μια διάμετρο.
26. Ίσες χορδές (που δημιουργούνται και μέσω αξονικής συμμετρίας ως προς μια διά‐
μετρο) ισαπέχουν από το κέντρο του κύκλου
27. Κατασκευή ενός αποστήματος και στη συνέχεια περιστροφή του, κατά οποιαδήπο‐
τε γωνία, γύρω από το κέντρο του κύκλου. Οι χορδές, που είναι κάθετες στα δύο
αυτά ίσα αποστήματα, είναι μεταξύ τους ίσες
28. Η διάκεντρος είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής δυο τεμνόμενων κύκλων

Με τις παραπάνω στρατηγικές λύσεις και μέσω της μελέτης τους, οι μαθητές πιθανόν να
κατανοήσουν, σχεδόν όλα τα στοιχεία του κύκλου, αλλά και διάφορες άλλες γεωμετρικές
έννοιες, όπως τους μετασχηματισμούς, τις κατακορυφήν γωνίες την καθετότητα, την ισότη‐
τα γωνιών κ.λ.π. Και εδώ η δυναμική μεταβολή κάθε σχετικής κατασκευής προσφέρει πλη‐
θώρα σχετικών λύσεων.
Στρατηγικές σχετικές με παράλληλες ευθείες
29. Κάθετα τμήματα μεταξύ παραλλήλων είναι μεταξύ τους ίσα
30. Τεμνόμενα ζεύγη παραλλήλων ευθειών δημιουργούν παραλληλόγραμμα με τις ίσες
απέναντι πλευρές τους
31. Οι διαγώνιοι παραλληλογράμμων διχοτομούνται
32. Οι διαγώνιοι ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες
Οι ιδιότητες και οι ορισμοί των παραλλήλων, των παραλληλογράμμων των τραπεζίων και
των διαγωνίων τους, καθώς επίσης η σπουδαία, καθημερινώς επιβεβαιούμενη ισότητα των
καθέτων τμημάτων μεταξύ παραλλήλων, είναι ενδεχόμενα, μαθησιακά ωφελήματα. Πάντα,
παραμένει βέβαια, η απειρία των περιπτώσεων, που προσφέρει η δυναμικότητα των κατα‐
σκευών.
Στρατηγικές σχετικές με τρίγωνα
33. Το τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών είναι το μισό της τρίτης πλευράς
34. Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου, που άγεται από την κορυφή της ορθής γωνίας
είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.
35. Σε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά απέναντι από γωνία 30ο ισούται με το μισό της υ‐
ποτείνουσας
36. Σχεδίαση τυχαίου τριγώνου, μέτρηση δυο γωνιών του, εξίσωση μέσω drag mode
(συρσίματος) των τιμών τους και παραγωγή ισοσκελούς τριγώνου

Τα στοιχεία του τριγώνου, τα είδη τους, οι μετρήσεις γωνιών, η παραλληλία, η καθετότητα
προσφέρονται για μελέτη με τις ενδεικτικές αυτές στρατηγικές επίλυσης. Κύριο χαρακτηρι‐
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στικό, όπως και στις προηγούμενες παραδειγματικές δημιουργίες, ο πλεονεκτικός, δυναμι‐
κός μετασχηματισμός των κατασκευών, που συνεπάγεται απειρία ομόλογων και ομοειδών
περιπτώσεων.
Συζήτηση, Προτάσεις, Συμπεράσματα
Οι δραστηριότητες πολλαπλών επιλύσεων, οι οποίες υλοποιούνται σε περιβάλλοντα Δυνα‐
μικής Γεωμετρίας, λειτουργούν διαμεσολαβητικά και αξιοποιούν σχεδόν όλα τα μενού και
τις λειτουργίες αυτών των εκπαιδευτικών λογισμικών, αλλά συνάμα, προσφέρονται και ως
παιδαγωγικά ενδιαιτήματα για την ευδοκίμηση πολλών στρατηγικών επίλυσης. Επιπλέον,
αναδεικνύονται και αναβαθμίζονται και ως ένα εκμαιευτικό, γενικό καταθετήριο της μαθη‐
ματικής γνώσης των μαθητών.
Η ισότητα, και γενικότερα η μέτρηση, των ευθυγράμμων τμημάτων αποτελεί σημαντικό,
μαθησιακό προμαχώνα και θεμελιώδη και καθημερινή, ανθρώπινη καταφυγή. Πέραν της
απόδοσης μιας αριθμητικής τιμής, η μέτρηση μπορεί να επιτευχθεί και με την ενεργοποίη‐
ση «ευκλείδειων πρακτικών», δηλαδή μέσω διαδικασιών σύγκρισης. Η ισότητα ευθυγράμ‐
μων τμημάτων μέσω παράπλευρων μεθόδων σύγκρισης, με συμμαχικό γωρυτό τα εργαλεία
του Cabri Geometry είναι μια ενδεικτική και δηλωτική δραστηριότητα πολλαπλών επιλύσε‐
ων. Μια a‐priori ανάλυση της εξεύρεσης και παρουσίασης στην οθόνη ζευγών ίσων ευθυ‐
γράμμων τμημάτων κατέδειξε την ύπαρξη 36 τουλάχιστον διαφορετικών στρατηγικών λύ‐
σης. Οι στρατηγικές αυτές μετέρχονται πλείστων γεωμετρικών ενοτήτων και θεμάτων και
ερείδονται σε πληθώρα γεωμετρικών εννοιών. Σχεδόν όλα τα γεωμετρικά σχήματα και τα
στοιχεία τους, οι γωνίες, οι μετασχηματισμοί, τα εμβαδά, η παραλληλία, η καθετότητα,
όπως και στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας είναι έννοιες και γεωμετρικά θέματα, που δυνη‐
τικά και αβίαστα μπορούν να μελετηθούν.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, ως μια εκ των ων ουκ άνευ μαθησιακή διαδικασία προβάλλει η
πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πραγματική τάξη, για την άντληση ισχυρότερων
και στερεότερων συμπερασμάτων.
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H παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνάφεια
με τη μετα‐ προοδευτική αγωγή και τη βιοπαιδαγωγική
Ρήγας Κωνσταντίνος
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
krigas@sch.gr
Περίληψη
Σύμφωνα με τις αρχές της βιοπαιδαγωγικής η μάθηση έχει εξελικτική, οντογενετική και κοι‐
νωνική διάσταση. Η οργανωμένη ανθρώπινη παρέμβαση ως διαδικασία διδασκαλίας και
μάθησης περιορίζεται στον παράγοντα περιβάλλον, επηρεάζει όμως και την εγκεφαλική
λειτουργία. Για ολιστική ανάπτυξη εγκεφάλου και ολοκληρωμένης προσωπικότητας απαι‐
τείται ένα πολυπαραγοντικό και διαθεματικό δυναμικό και αυθεντικό περιβάλλον με την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η παρέμβασή τους στην εκπαίδευση είναι σημαντική όχι
μόνο στην κύρια επεξεργασία του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και στις διαδικασίες συλ‐
λογής του μαθησιακού υλικού και του διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων της μάθησης.
Λέξεις – κλειδιά: Βιοπαιδαγωγισμός, παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ, διαθεματικότητα, ε‐
ποικοδομισμός, μετα‐προοδευτική παιδαγωγική, γνωστική μαθητεία, αυτορρυθμιστικοί
μηχανισμοί, καταστασιακή μάθηση, αμοιβαία διδασκαλία, αυθεντική μάθηση, συλλογή,
επεξεργασία, διαμοιρασμός, μεταγνώση, αναστοχαστικότητα.
Εισαγωγή
H κατανόηση του φαινομένου της μάθησης δεν είναι μια τελειωμένη υπόθεση (Δήμου,
1991). Αυτό είναι λογικό αφού ο λόγος είναι για χώρο των κοινωνικών επιστημών. Άλλωστε
στα περί μάθησης και γνώσης οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί γίνονται από το περιβάλλον
και στο περιβάλλον, αφού τα ακριβή της διαδικασίας δεν είναι άμεσα ορατά ή άμεσα υπο‐
λογίσιμα. Δηλαδή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα επιστημονική γνώση τέτοια και τόση ώστε να
είναι δυνατό να παρατηρούνται άμεσα οι διεργασίες που συμβαίνουν στον ανθρώπινο ε‐
γκέφαλο και γενικότερα στον ανθρώπινο οργανισμό τη χρονική στιγμή της μάθησης και της
δημιουργίας της γνώσης (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Βιοπαιδαγωγισμός
Μεγάλη συμβολή στην παιδαγωγική αλήθεια και στην εξήγηση του φαινομένου της μάθη‐
σης προτίθεται να προσθέσει ο βιοπαιδαγωγισμός. Είναι μια εκπαιδευτική ερμηνεία που
προσανατολίζει το μελετητή των παιδαγωγικών φαινομένων στο επίκεντρο της εξελικτικής,
οντογενετικής και κοινωνικής διάστασής της (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009). Οι
δύο πρώτες αποτελούν το βιολογικό παράγοντα και ο τρίτος τον κοινωνικό παράγοντα.
Η εξελικτική διάσταση μελετά τις αλλαγές που μορφοποίησαν το ανθρώπινο είδος και πώς
αλλάζει αναπτυσσόμενο ηλικιακά. Η οντολογική ερευνά τους γονιδιακούς μηχανισμούς και
τις ορμόνες που συμβάλλουν και ελέγχουν: συγκεκριμένες συμπεριφορές, τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας, την ευπλαστότητα του εγκεφάλου (ο οποίος δημιουργεί συνάψεις δια
βίου, με αυξανόμενη επιβράδυνση βέβαια κατά την ενηλικίωση του ατόμου, συνεπώς αυ‐
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ταπόδεικτη ανάγκη συνεχόμενης μάθησης) και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Διευκρινίζεται ότι για κάθε μορφή συμπεριφοράς δεν ενυπάρχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο
και το αντίστοιχο γονίδιο. Αντίθετα σημειώνεται πολυπλοκότητα λειτουργίας και συντονι‐
σμού των νευρώνων (νευρωτικών κυττάρων) και συνδυασμός γονιδιακών παραλλαγών με
αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009.
Kandel, Schwartz & Jessell, 2005). Έτσι αναδεικνύονται αντιστοιχίες πολυπλοκότητας περι‐
βαλλοντικής διάστασης και δομοανατομικών λειτουργιών με συνακόλουθη εξέλιξη σε θέ‐
ματα δόμησης συμπεριφοράς, νοημοσύνης και συναισθηματικότητας. Απόληξη αυτών και
της ολιστικής λειτουργίας του εγκεφάλου είναι η αναγκαιότητα του πολυπαραγοντικού
θέματος της διδασκαλίας που διαχρονικά εκφράζεται με την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδα‐
σκαλία και σύγχρονα με τη Διαθεματικότητα και την Ευέλικτη Ζώνη.
Ο περιβαλλοντικός παράγοντας εκπληρώνοντας την κοινωνική διάσταση της βιοπαιδαγωγι‐
κής, άρα και της μάθησης, εξηγείται από τη δυναμική της λειτουργίας του εγκεφάλου και
της εξάρτησής του από την εμπειρία. Αυτό ερμηνεύεται από την οργάνωση και την ανάπτυ‐
ξη συγκεκριμένων μερών του εγκεφάλου, δηλαδή την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη κυτ‐
τάρων συγκεκριμένου φλοιού, συνεπεία αντίστοιχων περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Αν και
αυτό δεν παραπέμπει σε «μονομερή λειτουργία» του εγκεφάλου (Αλαχιώτης & Καρατζιά –
Σταυλιώτη, 2009, ή όπως αλλιώς αποδίδεται στην επιστημονική ορολογία ως «εντοπισμέ‐
νης λειτουργίας», Καρπάθιος, 1998), αφού και σε εξειδικευμένα ερεθίσματα για την επε‐
ξεργασία τους ενεργοποιούνται και άλλες αισθητηριακές περιοχές του, εν τούτοις παρατη‐
ρείται αύξηση του συγκεκριμένου φλοιού και ανάπτυξη ικανότητας ή δεξιότητας σχετιζόμε‐
νη μ’ αυτά τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Παράδειγμα, ο ακουστικός φλοιός, όπου από
την εμπειρία αυξάνεται κατά 25% και κατ’ αυτήν την αιτία να παρουσιάζονται τα λεγόμενα
προικισμένα μουσικώς άτομα. Συμπερασματικά, μπορεί μεν κάποια άτομα για λόγους ο‐
ντολογικούς να έχουν ανεπτυγμένους συγκεκριμένους τομείς του εγκεφαλικού φλοιού,
μπορεί όμως αυτό να ενισχυθεί ή επίκτητα να δημιουργηθεί με τα ανάλογα ερεθίσματα.
Άρα για ολιστική ανάπτυξη του εγκεφάλου και πλούσια έκφραση του ατόμου απαιτείται
διαθεματική και πολυπαραγοντική περιβαλλοντική παρέμβαση, αφού ο εγκέφαλος λει‐
τουργεί ολιστικά (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Οι νέες τεχνολογίες με κατάλληλα ερεθίσματα, σ’ ένα δυναμικό οπτικά και ακουστικά κό‐
σμο, συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτόμου και εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλ‐
λοντος, συνεπώς και στην «ολιστική λειτουργία» του εγκεφάλου (Αλαχιώτης & Καρατζιά –
Σταυλιώτη, 2009, ή όπως αλλιώς αποδίδεται στην επιστημονική ορολογία: «του ενιαίου
πεδίου», Καρπάθιος, 1998). Απεμπολούν τη μονομέρεια της παραδοσιακής καθεστηκυίας
τάξης πραγμάτων μαθησιακού υλικού του μαυροπίνακα, των βιβλίων και του εκπαιδευτι‐
κού βερμπαλισμού. Τα αντικαθιστούν ή τα συμπληρώνουν με δυνατότητες διαδραστικές,
συνεργατικές και εποικοδομιστικές (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009, σελ. 71‐72).
Απαιτεί, όμως, κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση σύγχρονων τεκμηριωμένων,
ολοκληρωμένων και επιστημονικά οργανωμένων παιδαγωγικών παρεμβάσεων. Αυτό επι‐
τυγχάνεται με το εκπαιδευτικό σενάριο, στο οποίο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδα‐
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κτικής παρέμβασης και των μαθησιακών δραστηριοτήτων αποτυπώνει έναν ορθό παιδαγω‐
γικό τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ (Depover et. al., 2007. Μικρόπουλος, Μπέλου, 2010.
ΥΠΕΠΘ, 2012).
Πάντως, παρά την έντονες αμφιβολίες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Depo‐
ver et. al., 2007, σελ. 216), οι σύγχρονες επιστημονικές παραδοχές αποδέχονται την ύπαρξη
ενός «υπολογιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία και τη μάθηση» (ΥΠΕΠΘ, 2012, σελ.
37), που να δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό. Αυτός καλείται να
έχει θέση συντονιστή, εμψυχωτή και διευκολυντή, ενίοτε και καθοδηγητή. Αλλά και νέες
κοινωνικές συνθήκες για το μαθητή, ο οποίος πρέπει να είναι ικανός να ανταπεξέρχεται σ’
ένα περιβάλλον με συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Επιτακτική α‐
νάγκη είναι στο διδακτικο–μαθησιακό πλάνο να περιλαμβάνονται διαδικασίες που προη‐
γούνται και που έπονται της επεξεργασίας του γνωστικού αντικειμένου. Σ’ ένα νοητικό, εξη‐
γητικό και προσανατολιστικό σχεδιασμό είναι της αναζήτησης και συλλογής της πληροφο‐
ρίας, της δόμησης της γνώσης και του διαμοιρασμού της παραχθείσας γνώσης. Στοχεύουν
στην επίτευξη και «εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των γνώσε‐
ων» αναδεικνύοντας για τη μάθηση την καινοτομία, τη δυναμική, την παραγωγικότητας και
τη δυναμικής (Depover et. al., 2007). Εξετάζοντάς τες εντός πλαισίου ερμηνείας και για λό‐
γους συγκέντρωσης και χαρτογράφησης των προσπαθειών κατανόησης του συνόλου της
διδακτικής πράξης τις αντιστοιχούμε στα τρία επίπεδα της στοχαστικο‐ κριτικής ανάλυσης
της διδασκαλίας που προτείνεται στο Ματσαγγούρας (2011, α΄ μέρος): α) τεχνοκεντρική
ανάλυση δραστηριοτήτων της β) ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της και γ) αξιολογι‐
κή ανάλυση των συνεπαγωγών της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο αναλυτικά.
Α. Αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών και δεδομένων
Στο πολυσύνθετο πάζλ προϋποθέσεων της μάθησης αναδεικνύονται θέματα διάκρισης και
διαχείρισης των πηγών μάθησης και κατεύθυνσης της προσοχής του ενδιαφερόμενου ανα‐
φορικά με το είδος της γνώσης ή των πληροφοριών που εξυπηρετούν τους στόχους του
(Depover et. al., 2007, σελ. 85‐93). Ακολούθως τίθεται προβληματισμός σχετικά με την οι‐
κονομία των πληροφοριών που θα συλλεχθούν για επεξεργασία και παραγωγή τις επιδιω‐
κόμενης γνώσης, αφού για την εξυπηρέτηση του ίδιου στόχου σημειώνεται πληθώρα πη‐
γών και οι πληροφορίες είναι πολυδιάστατες. Επιγραμματικά, σ΄ αυτή τη φάση δύο κατη‐
γορίες θεμάτων κυριαρχούν: των γνωστικών διαδικασιών και της παιδαγωγικής αξιοποίη‐
σης των ΤΠΕ. Για την πρώτη οι βασικότερες είναι η παρατήρηση, η αναγνώριση των κατάλ‐
ληλων για τους στόχους δεδομένων και η ανάκληση στη μνήμη των απαιτούμενων γνωστι‐
κών στοιχείων για την επεξεργασία τους (Ματσαγγούρας, 2011, β΄ μέρος, σελ. 538‐542).
Τέλος, η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό συμβάλλουν αποφασιστι‐
κά στους τομείς αυτούς και δίνουν τη δυνατότητα σε άμεση πρόσβαση και διαχείριση των
πηγών μάθησης (Κόμης, 2004).
Β. Φάση επεξεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας. Δόμηση γνώσης
Είναι η σημαντικότερη φάση. Εδώ θα γίνει η διαχείριση ‐ διαπραγμάτευση και η παραγωγή
της γνώσης. Αυτό θα επιτευχθεί με τα ανάλογα νοητικά εργαλεία που διαθέτει ο ανθρώπι‐
νος οργανισμός, τη δυναμική του περιβάλλοντος και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομέ‐
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νων. Η φάση αυτή είναι πολυπαραγοντική και γι’ αυτό περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα
από διαφορετικές οπτικές γωνιές, που υπαγορεύουν την ανάλογη διδακτική παρέμβαση και
το είδος της μαθησιακής οργάνωσης. Παρακάμπτοντας τη διεπιστημονική συζήτηση για την
κατάκτηση ή τη δημιουργία της μάθησης και το σύνολο των παιδαγωγικών θεωριών, αλλά
και το θέμα διαχείρισης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων (Depover et. al., 2007,
σελ. 93‐101), στη συνέχεια αξιοποιούμε τις αρχές της μετα‐προοδευτικής παιδαγωγικής
(Ματσαγγούρας, 2011. Κουλουμπαρίτσι ;) σε σχέση με τις ΤΠΕ. Θεωρούμε ότι στόχο έχουν
την πραγματική παροχή άμεσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές και αυτό προ‐
σπαθούν να το επιτύχουν με έμμεσες μορφές διδασκαλίας έτσι ώστε οι μαθητές να ανα‐
πτύξουν πλαίσιο αυτονομίας και ικανότητες δόμησης δραστηριοτήτων διεύρυνσης της μά‐
θησης. Αυτές είναι ως ακολούθως:
1. Η γνωστική μαθητεία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών. Εξοικονομεί χρόνο
και δημιουργεί πλαίσιο γνωστικών επιτυχιών, αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης
(Maslow) στους μαθητές. Στηρίζεται και επιτυγχάνεται μέσα από έξι δομικά στοιχεία. Αυτά
συνδράμουν στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και στη στοχαστικοκριτική ανάλυση των εν‐
νοιών και στον τρόπο αξιοποίησης των λογισμικών.
Πρώτο είναι η προτυποποίηση. Οι μαθητές κυρίως με μικροδιδασκαλίες ανακαλύπτουν τη
λειτουργία των λογισμικών, διακριβώνουν το γνωστικό δυναμικό τους και κατανοούν το
γνωστικό αντικείμενο ή την έννοια.
Δεύτερο είναι η εξάσκηση στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding). Στο
στάδιο της άμεσης διδασκαλίας ή των δραστηριοτήτων με τα Φύλλα Εργασίας και κατά το
στάδιο των ομαδικών εργασιών, ο δάσκαλος με εξειδικευμένη και εξατομικευμένη παρέμ‐
βαση προσφέρει βοήθεια στους μαθητές εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται, σε πορεία
φθίνουσας παρέμβασης.
Το τρίτο δομικό στοιχείο της γνωστικής μαθητείας είναι η συλλογική εξάσκηση των μαθη‐
τών μέσω των ομάδων που δημιουργήθηκαν για την παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμι‐
κών. Αναγνωρίζοντας το ότι η μάθηση επιτυγχάνεται σε κοινωνικά πλαίσια αλληλεπίδρα‐
σης, η οποία δημιουργεί τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky), και με τη δυνα‐
μική της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Vygotsky) η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας
εκτός από τη γνωστική σύγκρουση (Piaget) προκαλεί και συνεργατική επικοινωνία (Vygot‐
sky). Συνεπώς οι μαθητές γίνονται ομάδα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω του λογι‐
σμικού για την επίλυση του κοινού στόχου τους και της κοινής ανάγκης τους.
Τέταρτο στοιχείο είναι η διαφοροποιημένη μάθηση. Έχει τις βάσεις της στις θεωρίες εποι‐
κοδόμησης της γνώσης και της αλληλεπίδρασης. Γίνεται από τον εμψυχωτή ή συντονιστή
της ομάδας, αλλά και μεταξύ συνομηλίκων που έχουν διαφορετικό γνωστικό φορτίο (προϋ‐
πάρχουσα γνώση). Στο πρακτικό φαινόμενο του να διδάσκονται το ίδιο γνωστικό αντικείμε‐
νο διαφορετικοί μαθητές εφαρμόζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία και διαφοροποιημένη
ανάλυση της γνώσης.
Πέμπτο στοιχείο είναι η ατομική εξάσκηση στη χρήση του λογισμικού και στην κατανόηση
των εννοιών. Κριτήριο για κάθε μαθητή αποτελεί η στοχαστικοκριτική ανάλυση των διαδι‐
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κασιών που ακολούθησε και η αυτοαξιολόγησή του για τον τρόπο αξιοποίησης του λογι‐
σμικού.
Τέλος στη φάση της ανάλυσης της ατομικής εξάσκησης, με μεταγνωστική (Flavell, 1976)
δυναμική θα δημιουργήσει ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και γνωστικό φορτίο για την αξιο‐
ποίηση των λογισμικών.
2. Οι αυτορρυθμιστικοί μηχανισμοί που αναπτύσσει το άτομο, όπως: σχεδιασμός, έλεγχος,
αξιολόγηση και επιθεώρηση συμβάλουν στη διαμόρφωση ατομικών προγραμματικών δια‐
δικασιών (Scardamalia & Bereiter, 1985, όπ. αναφ. στο Graham et. al., 2000) ή και διαμορ‐
φώνουν τις συνθήκες που οδηγούν σε στρατηγικές ρυθμίσεις της προσπάθειας και της απο‐
τελεσματικότητάς της (Scardamalia & Bereiter, 1985 . Zimmerman & Riesemberg, 1997, όπ.
αναφ. στο Graham et. al., 2000). Στην αυτορρυθμιζόμενη λειτουργία λαμβάνουν χώρα
τρεις διαδικασίες (Zimmerman & Riesemberg, 1997, όπ. αναφ. στο Graham et. al., 2000).
Αυτές προσαρμοζόμενες στις ΤΠΕ, από εμάς, αναφέρονται: 1) Στο περιβάλλον, δηλαδή στο
κοινωνικό πλαίσιο που πρεσβεύει το λογισμικό και στις ευκαιρίες που δίνει για διαδραστι‐
κότητα και αυθεντική μάθηση. 2) Στους κανονισμούς για το λογισμικό και τον ασκούμενο,
στα πλαίσια των στόχων που τέθηκαν. 3) Στο γνωστικό φορτίο του λογισμικού και συγκε‐
κριμένα στην προστιθέμενη γνωστική αξία του, την οποία όμως ο μαθητής διακρίνει, επιλέ‐
γει τους τομείς που κρίνει ότι εξυπηρετούν τους στόχους του, το επεξεργάζεται και παράγει
μάθηση σύμφωνα με τις ανάγκες του, μέσα από διαδικασία τριών φάσεων επίτευξης της
αυτορρύθμισης (Schunk & Zimmerman, 1998): Προηγείται η φάση των προ‐ μαθησιακών
διαδικασιών προετοιμασίας, ρύθμισης και ανάπτυξης ατομικών μαθησιακών στρατηγικών.
Δεύτερον τίθεται σε εφαρμογή η γνωστική τακτική που σχεδιάστηκε. Ο κύκλος συμπληρώ‐
νεται με τη φάση της μεταγνωστικής διαδικασίας αποτίμησης της τακτικής που προηγήθηκε
και εφαρμογής των εμπειριών και γνώσεων που αποκομίσθηκαν.
3. Η Καταστασιακή μάθηση επιτυγχάνεται από τη συσχέτιση «των στόχων και των μορφών
γνωστικής δράσης με τα στοιχεία του μαθησιακού αντικειμένου και του πλαισίου μάθησης,
κατά τους γνωστικούς ψυχολόγους» (Ματσαγγούρας, 2005, σελ. 505). Πιο διευκρινιστικά
στην καταστασιακή μάθηση τοποθετούνται η ομαδικότητα, ο διάλογος και οι εταιρικές με‐
θοδολογικές διεργασίες επεξεργασίας της γνωστικής έννοιας και των σχεδίων μαθησιακής
εργασίας. Ενισχύει τα μοντέλα της γνωστικής μαθητείας και της αμοιβαίας διδασκαλίας με
στοιχεία της επικοινωνιακής μορφής μάθησης, του πολυεγγραμματισμού και της εκμετάλ‐
λευσης της επικοινωνιακής περίστασης σε χώρους αυθεντικής μάθησης και σε πραγματικά
κοινωνικά και φυσικά πλαίσια. Ώθηση και νέο κλίμα ενδιαφέροντος σ’ αυτό δίνουν τα κοι‐
νωνικά μέσα δικτύωσης και τα συνεργατικά υπολογιστικά περιβάλλοντα, όπου οι μαθητές
στα πλαίσια της ομάδας, της εκμετάλλευσης της επικοινωνιακής περίστασης και της εξυπη‐
ρέτησης των αμοιβαίων αναγκών αλληλο‐επικοινωνούν, συνδιαλέγονται, συν‐κοινοποιούν
και συν – παράγουν μάθηση ως κοινό δυναμικό κτήμα.
4. Η Αμοιβαία διδασκαλία επιτυγχάνεται με αυθεντικές και καταστασιακές μαθησιακές
διαδικασίες σε ομαδική οργάνωση της σχολικής εργασίας. Τα μέλη θεωρούνται συνυπεύ‐
θυνα στην επιλογή των στόχων, στη διάκριση του γνωστικού αντικειμένου, στην αξιοποίηση
των τεχνουργημάτων, στην επιλογή των γνωστικών δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση
της παραχθείσας γνώσης, εξυπηρετώντας κοινές ανάγκες.
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5. Η Αυθεντική μάθηση αναφέρεται σε καταστάσεις που αναδύονται και δημιουργούνται
μέσα σε πραγματικά κοινωνικά πλαίσια με γνωστικούς στόχους πραγματικούς και όχι τους
επίπλαστους της προοδευτικής και της δασκαλοκεντρικής παιδαγωγικής. Στα λογισμικά
ανοιχτού τύπου διακρίνονται διαδικασίες διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της
γνώσης, ενώ τα λογισμικά μοντελοποίησης ή προσομοίωσης, όπως και τα εννοιολογικής
χαρτογράφησης και τα δημιουργικότητας αποτελούν δυναμικά περιβάλλοντα αυθεντικής
μάθησης αφού ο εκπαιδευόμενος «διαθέτει έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας καθώς και
πλήρη έλεγχο του υπολογιστή» (Depover et. al., 2007, σελ. 151).
Γ. Διαμοιρασμός: επεξεργασία, ερμηνεία και παρουσίαση της πληροφορίας
Το υπολογιστικό περιβάλλον με τις δυνατότητες διαμοιρασμού της γνώσης που το διακρίνει
(Depover, Karsenti,& Κόμης, 2007, σελ. 102‐112), ως το πλέον σύγχρονο δυναμικό ψηφιακό
τεχνολογικό επίτευγμα, με διαδικασίες σε ευρείες διαστάσεις και σε ταχύτατο χρόνο ενι‐
σχύει την ίδια τη μάθηση, διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες τους ατόμου, ενισχύει τις
ικανότητές του, αναπτύσσει τις δεξιότητές του και εν τοιαύτη περιπτώσει δίνει ουσία και
νόημα σε κάθε ανθρώπινη πράξη. Πέραν αυτών είναι και ισχυρή μεταγνωστική και αυτορ‐
ρυθμιστική διαδικασία. Το ίδιο το άτομο ή η ομάδα, ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών,
που θα παράγει γνωστικό υλικό και θα το διαμοιράσει, πρώτον στο κύριο στάδιο των δρα‐
στηριοτήτων θα αναθεωρεί και θα ελέγχει τα παραγόμενα, γνωρίζοντας την μελλοντική
κοινή θέα της εργασίας του. Αλλά ακόμα γνωρίζοντας ότι αυτή η κρίση δεν θα γίνεται ως
αυτοματοποιημένη αυτορρύθμιση δράσεων ρουτίνας, τουναντίον ως κοινό κτήμα, ενισχύε‐
ται το κοινό συναίσθημα, η προσφορά της δημιουργίας και το ομαδικό στοιχείο, συνεπώς
και το συναίσθημα της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας. Δηλαδή, πρώτον θα λει‐
τουργήσει η μετασυγγραφική δραστηριότητα επανεξέτασης και βελτίωσης της δημιουργίας
(Graves, 1983. Ματσαγγούρας, 2004. Χατζηγιάννη, 1999). Δεύτερον θα εισπράξει την ίδια
την κριτική που θα επιφέρει ο διαμοιρασμός και η κοινή αξιοποίησή του. Αυτό θα ενισχύσει
το στοιχείο της διαδραστικότητας, της συνδιαλλαγής και της κοινωνικοποίησης. Τρίτον, εί‐
ναι το στοιχείο το οποίο από τη στιγμή που κάποιο έργο «ξεφύγει» από το δημιουργό του
πλέον εκτίθεται σε κοινή θέα, κριτική και αποδοχή αυτόματα αποστασιοποιείται από την
αρχική πηγή παραγωγής του. Τέλος θα αναπτύξει αναδραστική τεχνική (Benincasa 2008) με
μεταγνωστικά (Flavell 1976), αναστοχαστικά (Benincasa 2008), ανατροφοδοτικά (feedback)
και αυτορρυθμιστικά στοιχεία (Zimmerman 1998). Συνεπώς ως κάποιον βαθμό ή από κά‐
ποιο σημείο και μετά θα είναι ένα τρίτο στοιχείο για το άτομο ή την ομάδα που το δη‐
μιούργησε. Έτσι και οι ίδιοι με νοηματοδοτούμενες διεργασίες αυτοέκφρασης μετεξελίσσο‐
νται σε δεύτερους κριτές του έργου τους. Με ότι αυτό σημαίνει σχετικά με την αυτοπραγ‐
μάτωση, την αυτοδιόρθωση, την αυτοπεποίθηση και την αυτορρύθμιση. Τελικά για την
ίδια την ουσία της μάθησης.
Συμπέρασμα
Η γνώση ως απόλυτη αξία και δυναμική απαιτεί διεύρυνσή της, διάχυση και διαμοιρασμό,
δια‐κοινωνική επικοινωνία και στοιχεία αναγνώρισης της κοινοκτημοσύνης. Τα θετικά αυ‐
τής της θέσης δεν προσμετρούνται σε μια αθροιστική γραμμική παράσταση, αλλά παρου‐
σιάζονται σε πλεγματική αλληλεξαρτώμενη μορφή διαδραστικών κοινωνικών και ατομικών
σχέσεων. Στο σχολείο αυτό επιτυγχάνεται από τις μορφές και τις αρχές μάθησης που προ‐
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τάσσει η μετα‐προοδευτική παιδαγωγική με την αντίστοιχη αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τα υπολο‐
γιστικά περιβάλλοντα προσφέρουν αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης στη βάση της κοινωνικής
διάστασης που εξηγεί και ερμηνεύει η βιοπαιδαγωγική, όπου η λειτουργία της αυτορρύθ‐
μισης για παραγωγική μάθηση αναδεικνύει την ολική επίτευξη των παιδαγωγικών και των
εκπαιδευτικών στόχων.
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Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, απαραίτητο εφόδιο
στη χρηστική λειτουργία των σύγχρονων προκλήσεων
Καντάς Κωνσταντίνος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αιγαίου
kkantas@sch.gr

Περίληψη
Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση, ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ραγδαία
εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και δεν υπάρχει καμία διαφωνία ότι οι υπολογιστές και οι
δικτυακές τεχνολογίες, λόγω του χαρακτήρα τους και των διαστάσεων που έχουν
αποκτήσει, διαπερνούν σταδιακά το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι
παρούσες σε μεγάλο μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, παρατηρείται
ενοποίηση σε διακριτούς τεχνολογικούς κλάδους της πληροφορίας, της επικοινωνίας και
των οπτικοακουστικών μέσων.
Η σταδιακά αυξανόμενη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών επηρεάζει
την κοινωνία και οδηγεί αναπόφευκτα στην αντίληψη ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να
αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες σε αυτές τις τεχνολογίες. Υπό αυτό το
πρίσμα η πρόσβαση στους υπολογιστές και στην τεχνολογία θα βοηθήσει ώστε να
αποφευχθούν ανισότητες, μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και πρόσθετες δυσκολίες
ένταξης στο κόσμο της εργασίας.
Βάσει των παραπάνω το παρόν άρθρο έχει στόχο να παρουσιάσει την αναγκαιότητα
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους ανθρώπους, προκειμένου αυτές να
καταστούν σημαντικά εφόδια στις σύγχρονες καθημερινές προκλήσεις.
Λέξεις ‐ κλειδιά : νέοι, ψηφιακές δεξιότητες, κοινωνία της πληροφορίας, νέες τεχνολογίες
Εισαγωγή
Η ολοένα και συνεχόμενη ανάπτυξη και διάδοση του διαδικτύου συντελεί στους γρήγορους
ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης. Πολλοί νέοι, εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών. Με δεδομένο ότι το 90% των νέων θέσεων εργασίας απαιτεί εξαιρετικές
ψηφιακές δεξιότητες και βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού καθίσταται φανερό για
ποιον λόγο η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ήδη από τα πρώτα σχολικά χρόνια του
παιδιού είναι υψίστης σημασίας. Μαθήματα που ενσωματώνουν βασικές ψηφιακές
δεξιότητες, καθώς και μαθήματα που επικεντρώνονται συγκεκριμένα στη χρήση της
τεχνολογίας, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες στην πράξη, ενισχύουν την
αυτοπεποίθησή τους, η οποία είναι απαραίτητη για να υποστηρίξουν τόσο τη μάθησή τους,
όσο και αργότερα τις δυνατότητές τους στο χώρο εργασίας (Arrend, 2002).
Βάσει των παραπάνω συμπεραίνεται ότι η εκπαίδευση οφείλει να μεταλλαχθεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να καλύπτει τις νέες ψηφιακές ανάγκες των παιδιών. Αυτό ως ένα βαθμό έχει
επιτευχθεί στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αρκετοί
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εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, ως εποπτικό μέσο στη διδασκαλία τους.
Παρόλα αυτά, η αλλαγή αυτή βρίσκεται ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο, καθώς απατούνται
ακόμα πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να πει κάποιος ότι τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία
σήμερα κατακτούν, πέραν των άλλων, και ψηφιακές δεξιότητες (Gillen & Barton, 2009).
Ωστόσο αναγνωρίζεται σήμερα ευρέως ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και η εξοικείωση με την
τεχνολογία συνιστούν διαβατήριο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Όταν μπορεί κάποιος από
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη να παραγγείλει αυτό που θέλει και να το πληρώσει μέσω
του διαδικτύου, γίνεται κατανοητό ότι τα δεδομένα άλλαξαν, οι αποστάσεις μίκρυναν και η
παγκόσμια αγορά δεν έχει πια όρια. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αναγκάζει τις επιχειρήσεις
να επενδύσουν στο διαδίκτυο (Nayyar , 2006).
Ορισμός ψηφιακών δεξιοτήτων
Με τον όρο «δεξιότητες» νοούνται οι αποκτηθείσες ικανότητες, γνώσεις και εμπειρίες ενός
ατόμου, που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να εκτελέσει ένα έργο. Με τον όρο λοιπόν
«ψηφιακές δεξιότητες», μπορούν να οριστούν οι αποκτηθείσες ικανότητες, γνώσεις και
εμπειρίες ενός ατόμου, να χειριστεί τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες. Οι ψηφιακές
δεξιότητες, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές,
συναισθηματικές), περιλαμβάνουν (Hague & Payton, 2010):
Τη δημιουργικότητα: αφορά στη σκέψη και τη φαντασία του ατόμου να χρησιμοποιεί τις
νέες τεχνολογίες, για να αναπαραστήσει τη γνώση με ποικίλες μορφές και τρόπους.
Την κριτική σκέψη και την αξιολόγηση: αφορά στην ικανότητα του ατόμου να είναι σε θέση
να αμφισβητήσει, να αναλύσει, να ελέγξει και να αξιολογήσει τα ψηφιακά μέσα.
Την πολιτιστική και κοινωνική κατανόηση. Αφορά στην επίγνωση του κοινωνικού και
πολιτισμικού πλαισίου, εντός του οποίου τα ψηφιακά μέσα δημιουργούνται και
χρησιμοποιούνται.
Τη συνεργασία. Αφορά στην επιτυχή εργασία με άλλους, προκειμένου να επιτύχουν αλλά
και να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες.
Την ικανότητα να αναζητηθούν και να επιλεχθούν πληροφορίες. Αφορά στον καθορισμό
των πληροφοριών που απαιτούνται για μια εργασία, στην εύρεση των σχετικών
πληροφοριών, στην κριτική επιλογή τους.
Την αποτελεσματική επικοινωνία. Αφορά στην έκφραση συναισθημάτων, στην κατανόηση
των διαφορικών εννοιών μιας λέξης και στην επίγνωση της εκπροσώπησης του κοινού
(Hague & Payton, 2010).
Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν τρεις μορφές:
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α) τον ψηφιακό Αλφαβητισμό, ο οποίος αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή των
συστημάτων και συσκευών ΤΠΕ από το άτομο στο χώρο εργασίας και στην προσωπική ζωή,
β) τις δεξιότητες επαγγελματιών ΤΠΕ, που αφορούν στην έρευνα, την ανάπτυξη, εμπορία,
πώληση, ενσωμάτωση, εγκατάσταση, διαχείριση, υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων
ΤΠΕ και
γ) τις δεξιότητες διοίκησης και επιχειρηματικότητας, που αφορούν στην αποτελεσματική
διεξαγωγή επιχειρηματικών, διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών για την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων (Hague & Williamson, 2009).
Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
Οικογένεια
Η ενασχόληση των παιδιών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τα ερεθίσματα που λαμβάνουν από την οικογένειά τους, όπως συμβαίνει
δηλαδή με οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση. Εάν δηλαδή η οικογένεια παροτρύνει το παιδί
να ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες, τότε είναι πιο πιθανό να αναπτύξει και ψηφιακές
δεξιότητες (Cassell & Jenkins, 1998).
Με την παρότρυνση της οικογένειας, συνδέεται άμεσα και το οικονομικό επίπεδο, το οποίο
αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα, που φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη ή μη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ένα παιδί. Εάν οι γονείς προέρχονται από τα
μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώματα, οπότε διαθέτουν κάποια οικονομική άνεση, τότε
είναι περισσότερο πιθανό, το παιδί από μικρή κιόλας ηλικία να έχει εξοικειωθεί με τη
χρήση των νέων τεχνολογιών, σε αντίθεση με ένα παιδί χαμηλότερο οικονομικού επιπέδου
(Huyer & Sikoska, 2003).
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το μορφωτικό επίπεδο, δεδομένου ότι η χρήση των νέων
τεχνολογιών, απαιτεί τη γνώση αγγλικών. Επομένως παιδιά, οι γονείς των οποίων
γνωρίζουν ξένες γλώσσες και κυρίως αγγλικά, είναι επίσης πιο πιθανό να είναι
εξοικειωμένα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σε αντίθεση με τα παιδιά, οι γονείς των
οποίων είναι χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου (Huyer & Sikoska, 2003).
Σχολείο
Η μεγάλη εξέλιξη των ΤΠΕ στην εποχή μας, την έχει αναμφισβήτητα χαρακτηρίσει ως την
εποχή της πληροφορίας. Τα νέα μέσα έχουν δώσει στον άνθρωπο την ευκαιρία να συλλέγει
και να προσφέρει πληροφορίες και να λαμβάνει και να παρέχει γνώση, παρακάμπτοντας
δυσκολίες και περιορισμούς που δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να το κάνει, όπως η
γεωγραφική τοποθεσία. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μας μέσω αυτών των εξελίξεων
σε κοινωνία της πληροφορίας, τις έχει προσδώσει και άλλα χαρακτηριστικά αφού μέσω των
πληροφοριών που συλλέγουμε, απαιτείται πλέον να αποκτήσει και άλλες πιο
πολυσυλλεκτικές, πλουραλιστικές και πολιτισμικές διαστάσεις (Heibloner, 1995).
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Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν μέσω των ΤΠΕ και έχουν επηρεάσει όλες τις κοινωνικές
και γνωσιακές πτυχές δεν θα μπορούσαν να μην επιδράσουν και στον χώρο της
εκπαίδευσης αφού πλέον απαιτείται αναπροσαρμογή και αναδιαμόρφωση τόσο των
περιεχομένων και των μεθόδων, όσο και των τρόπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Ο
άνθρωπος σήμερα, λόγω των χαρακτηριστικών της κοινωνίας μας που προαναφέραμε,
εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να λάβει μέσω της εκπαίδευσης, καλείται να
αποκτήσει και άλλες δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εκπαίδευσης που την διαφοροποιεί από το
παρελθόν είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν αρκεί μόνο να λάβει την εκπαίδευση που
θεωρεί απαραίτητη αλλά να μπορεί να συμμετέχει σε μία συνεχόμενη εκπαίδευση, η οποία
θα του προσδίδει συνεχώς νέες δεξιότητες για να μπορέσει να συμπορευτεί με τις
κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις (Ξωχέλλης, 2002).
Στην Αγγλία, οι νέες τεχνολογίες θεσπίστηκαν ως υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο. Η
αγγλική κυβέρνηση θεωρεί ότι η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες και ο ψηφιακός
αλφαβητισμός προάγουν τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, προετοιμάζουν τους
μαθητές για την αγορά εργασίας και τους δείχνουν πόσο ενδιαφέρον είναι το μάθημα αυτό.
Πιστεύουν επίσης ότι οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν όλους τους
ανθρώπους και ειδικά τους χαμηλότερης οικονομικής τάξης, να ανέλθουν οικονομικά και
κατ’ επέκταση κοινωνικά. Σύμφωνα με τους κατοίκους στην Αγγλία, οι ψηφιακές δεξιότητες
προσφέρουν στο άτομο 25% περισσότερες πιθανότητες να βρει δουλειά και να κερδίζει
10% περισσότερα από όσους δεν κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες (Fox, 2011).
Φύλο και ψηφιακές δεξιότητες
Το φύλο φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων,
αρκεί να σκεφθεί κάποιος ότι στον επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής υπερτερούν σε
πολύ μεγάλο βαθμό οι άνδρες. Το παραπάνω εύλογα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
γυναίκες στερούνται βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα τις βοηθούσαν να
ανελιχθούν επαγγελματικά (Cooper & Weaver, 2003).
Η έλλειψη ωστόσο της τεχνολογικής εμπειρίας δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ανάμεσα στα
δύο φύλα. Οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν επιπλέον επαγγελματικές
δεξιότητες προσαρμόζονται στις ανάγκες της τεχνολογίας αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης
της αποτρέπει απ’ το να συνεισφέρουν στην διαμόρφωσή της. Με αυτόν τον τρόπο η
τεχνολογία παραμένει στα χέρια των ανδρών που την διαμορφώνουν ανάλογα με τις
ανάγκες του φύλου τους και καθιστώντας την απαγορευμένη για τις γυναίκες (Morse,
1996).
Το πρόβλημα στον επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής επιδεινώνεται και από το ότι οι
γυναίκες δεν την επιλέγουν ακαδημαϊκά ως μετέπειτα επάγγελμα. Όπως και στην
εκπαίδευση έτσι και στον επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής, δεν λαμβάνεται υπόψη
και ο διαφορετικός τρόπος μάθησης που έχουν τα δύο φύλα. Οι γυναίκες είναι λιγότερο
τολμηρές από τους άνδρες και θέλουν οι κινήσεις τους και αυτά που μαθαίνουν να είναι
κατανοητά και επεξηγηματικά και να έχουν μία αιτία και έναν λόγο. Από την άλλη οι άνδρες
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είναι πιο τολμηροί και τείνουν να μαθαίνουν μέσω του πειραματισμού χωρίς να
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα λάθη που μπορεί να γίνουν (Turkle & Papert, 1990).
Σύμφωνα με τους μελετητές όταν η χρήση του υπολογιστή είναι αυστηρά ιδιωτική, δηλαδή
δεν είναι κανένας άλλος παρών, η διαφορά που καταδεικνύεται ανάμεσα στα δύο φύλα
είναι εξαιρετικά μικρή. Όταν όμως η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται μπροστά
σε κοινό, τότε η πίεση μπορεί να μεταβάλλει τόσο τον τρόπο που σκέφτονται όσο και τα
συναισθήματά τους. Αν υπάρχει άγχος και αβεβαιότητα στην χρήση του υπολογιστή είναι
πολύ εύκολο να έρθουν στην επιφάνεια σε δημόσιο χώρο και να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα.
Εξάλλου, υπάρχουν και κοινωνικά στερεότυπα στα οποία δημοσίως τα φύλα καλούνται να
αντεπεξέλθουν. Έτσι για τα αγόρια δεν νοείται η αποτυχία στην χρήση των υπολογιστών
ενώ για τα κορίτσια μία αποτυχία είναι αναμενόμενη (Cooper & Weaver, 2003).
Ακόμα και ως ενήλικοι, τα δύο φύλα δέχονται κοινωνικές πιέσεις και επιδράσεις που
διαμορφώνουν τη σχέση τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μία από αυτές τις
κοινωνικές επιδράσεις είναι ότι οι γυναίκες λόγω της θέσεως που έχουν στην κοινωνία και
την οικογένεια έχουν λιγότερο χρόνο και οικονομικούς πόρους ώστε να μπορέσουν να
ασχοληθούν με την τεχνολογία ισότιμα όπως και οι άνδρες (Turkle & Papert, 1990).
Μια νέα εποχή στις ψηφιακές δεξιότητες
Οι κοινωνικο‐οικονομικές και φυλετικές διαφορές, στη σημερινή εποχή, προσπαθούν να
περιοριστούν ολοένα και περισσότερο, μέσω της διά βίου μάθησης. Σήμερα, όλο και
περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως, υιοθετώντας μια
νέα στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες.
Η δια‐βίου μάθηση αναφέρεται σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης και περιλαμβάνει κάθε
είδους μάθηση που μπορεί να λάβει σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Σε
κείμενα πολιτικής η δια‐βίου μάθηση αναφέρεται κυρίως σε δραστηριότητες μετά την
υποχρεωτική εκπαίδευση και έχει συνδεθεί με την ανάγκη διαρκούς ανανέωσης των
γνώσεων και απόκτησης καινούριων (Κόκκος, 2005).
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως έννοια είναι περισσότερο οριοθετημένη από αυτήν της δια‐βίου
μάθησης. Η UNESCO κατατάσσει στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων διάφορες
δραστηριότητες. Τις δραστηριότητες αυτές τις χωρίζει σε πέντε κατηγορίες: στη
συμπληρωματική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση σε
κοινωνικά θέματα, στην εκπαίδευση για την πολιτική και κοινωνική ζωή και στην
εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη (Βεργίδης & Καραλής, 2004: 13).
Με βάση την διαπίστωση ότι η διασύνδεση της εκπαίδευσης ενηλίκων με τις μη τυπικές και
άτυπες μορφές μάθησης είναι ιδιαίτερα στενές αναδεικνύεται ο πρωτεύων ρόλος της
εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην υποστήριξη των νέων
ψηφιακών δεξιοτήτων και την άμβλυνση των συνεπειών του κοινωνικού δυϊσμού (Κόκκος,
2005:108).
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Οι ψηφιακές δεξιότητες στον βαθμό που αποτελούν τμήμα των βασικών δεξιοτήτων θα
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μάθησης των μη τυπικών και άτυπων συστημάτων
(European Commission, 2001).
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων σχετικά με την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων
είναι ιδιαίτερα δύσκολος καθώς θα πρέπει να έχει αναπτύξει ο ίδιος τις δικές του
ικανότητες, αλλά και να είναι σε θέση να επαναπροσανατολίσει τους ενήλικους
εκπαιδευόμενους σε σκέψεις, διαδικασίες και πρακτικές διαφορετικές από αυτές που είχαν
συνηθίσει μέχρι σήμερα (Κόκκος, 2005).
Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έντονη κινητικότητα σε επίπεδο πρωτοβουλιών για
την ενίσχυση πολιτικών ισότητας και εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο της κοινωνίας, της
εκπαίδευσης και της εργασίας. Η πληροφορική έχει εισβάλλει τα τελευταία χρόνια στην
κοινωνία σε τόσο μεγάλο βαθμό που η έλλειψη δεξιοτήτων σε αυτή, θεωρείται ισοδύναμη
με την αναπηρία και τον αναλφαβητισμό.
Μέσα από το παρόν άρθρο καταδείχθηκε ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία σήμερα είναι
εξοικειωμένα με τους υπολογιστές, εάν βέβαια συντρέχουν οι απαραίτητες συνθήκες εντός
της οικογένειας. Στην αντίθετη περίπτωση τα παιδιά αυτά εξοικειώνονται στο σχολείο με
τους υπολογιστές. Τα στερεότυπα όμως του φύλου υπάρχουν. Ένα αγόρι με ένα
ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι μία οικεία εικόνα, ενώ ένα κορίτσι αντίστοιχα είναι κάτι που
ξενίζει. Το αποτέλεσμα είναι τα κορίτσια να δέχονται κοινωνικές επιδράσεις και στερεότυπα
που διαχωρίζει τον ρόλο τους από την χρήση υπολογιστών.
Η ζήτηση ωστόσο σήμερα για εργαζομένους με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να εργαστούν
στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον έχει αυξηθεί, κάνοντας πέρα τις διακρίσεις που υφίστανται
τα δύο φύλα στη χρήση των υπολογιστών. Σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σήμερα, η
κατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων, είναι κορυφαία προτεραιότητα.
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Διαδραστική ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη διδασκαλία της ζω‐
γραφικής στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου με χρήση Power‐
Point
Παΐζη Όλγα
Φιλόλογος, M.Ed
olpaizi@yahoo.gr

Περίληψη
To άρθρο αυτό έχει ως στόχο την ανάδειξη της δημιουργίας διαδραστικής ψηφιακής εκπαι‐
δευτικής δραστηριότητας ως εναλλακτική μορφή διδασκαλίας της διδακτικής ενότητας της
ζωγραφικής στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου με τη χρήση του λογισμι‐
κού Microsoft PowerPoint και ενός υπολογιστή μέσα στην τάξη. Αρχικά, παρατίθεται το θε‐
ωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η επιλογή αυτής της εναλλακτικής μορφής.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το διαδραστικό παιχνίδι με τίτλο «Ας εξερευνήσουμε τη ζω‐
γραφική στον κόσμο και την Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα», στο οποίο οι μαθητές/μαθήτριες
συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία μέσω ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού
τύπου που τίθενται από την εφαρμογή. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην τάξη και
τη χειρίζεται ο εκπαιδευτικός. Το έπαθλο θα είναι η δημιουργία ενός πάζλ στην τάξη. Επί‐
σης, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας της ψηφιακής δραστηριότητας και
το ανέβασμα της εφαρμογής στο διαδίκτυο. Τέλος, προβάλλονται τα θετικά σημεία αυτής
της ένταξης στη μαθησιακή διδακτική διαδικασία.
Λέξεις – κλειδιά: Διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι, Γ΄ Γυμνασίου, Ιστορία, Ζωγραφική, Pow‐
erPoint, Slidebloom
Θεωρητικό Πλαίσιο
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοι‐
νωνιών έχει επιδράσει σημαντικά στη ζωή του ανθρώπου. Αυτή η ανάπτυξη επηρέασε και
την εκπαίδευση και σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιούμε τις ΤΠΕ στη διδα‐
σκαλία χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Σήμερα, οι μαθητές/τριες
είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία σε σύγκριση με παλαιότερα. Η χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία θεωρείται από τα ισχυρότερα εργαλεία (Papert, 1980) του εκπαιδευτικού και
του μαθητή για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας
(Μικρόπουλος, Τ. & Μπέλλου, Ι., 2010). Τα εργαλεία αυτά καλλιεργούν δεξιότητες μέσω της
ψυχαγωγίας, προάγουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, διευκολύνουν την ανατροφοδότη‐
ση και τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει
στόχο να διευρύνει τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών/τριών (Ράπτης Α. & Ράπτη Α.,
2007), να εμπλουτίσει τους τρόπους διδασκαλίας και να βοηθήσει τα παιδιά να βιώσουν
θετικές εμπειρίες μάθησης (Clemens, 1987). Κατά συνέπεια, η χρήση των ΤΠΕ και πολυμέ‐
σων στην τάξη συμβάλλει στη διατύπωση ευκρινών στόχων με νοηματική αλληλουχία και
ενδιαφέρον για τους εμπλεκόμενους (Dimitracopoulou, 1999). Οι σύγχρονες απόψεις της

85

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

Διδακτικής τονίζουν ότι οι έννοιες οικοδομούνται από τους εκπαιδευόμενους με τη δη‐
μιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008).
Για την υλοποίηση του γενικού σκοπού ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προτείνονται
τέσσερις κεντρικοί άξονες χρήσης (ΥΠΕΠΘ, 1997):
 Ο υπολογιστής ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο
 Ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας
 Ο υπολογιστής ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών
 Ο υπολογιστής ως μέσο για τον πληροφορικό αλφαβητισμό.
Σο παρόν άρθρο ο υπολογιστής χρησιμοποιείται με την έννοια του εποπτικού μέσου διδα‐
σκαλίας σε συνδυασμό με τον υπολογιστή ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο.
Ειδικότερα, στο μάθημα της Ιστορίας, τα εποπτικά μέσα βοηθούν στην αισθητοποίηση των
αφηρημένων ιστορικών πληροφοριών σε όλες τις φάσεις της διδακτικής προσέγγισης. Οι
εφαρμογές της πληροφορικής συμβάλουν ουσιαστικά στην ενεργοποίηση του ενδιαφέρο‐
ντος των μαθητών/τριών και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας
(Ο.Ε.Δ.Β., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού) καθώς και
στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και καλλιέργεια δεξιοτήτων σημαντικών για την ιστορική
επιστήμη (Γιακουμάτου, 2006, Μαυροσκούφης, 2008).
Με βάση όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκε μια ψηφιακή διαδραστική δραστηριότητα στο μά‐
θημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες επιδιώκε‐
ται:
 Να γνωρίσουν τα κυριότερα ρεύματα που εκδηλώθηκαν στο χώρο της ζωγραφικής
κατά τον 19ο αιώνα.
 Να κατανοήσουν τους όρους νεοκλασικισμός, ρομαντισμός, ρεαλισμός και ιμπρε‐
σιονισμός.
 Να γνωρίσουν τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα της τέχνης και συγκεκρι‐
μένα της ζωγραφικής.
 Να αποτιμήσουν την επίδραση των κυριότερων ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών ρευμά‐
των στην ελληνική πνευματική δημιουργία του 19ου αιώνα (Ο.Ε.Δ.Β., Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού ‐ ΔΕΠΠΣ,2003).
Παρουσίαση διαδραστικής ψηφιακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας
Η παρούσα διαδραστική ψηφιακή δραστηριότητα σχεδιάστηκε στα πλαίσια του μαθήματος
της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου ως εναλλακτική μορφή διδασκαλίας
ξεφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο από την παραδοσιακή διδασκαλία και ενσωματώνοντας
στη διδακτική διαδικασία τις ΤΠΕ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι διδασκαλίας έχει τίτλο «Ας εξε‐
ρευνήσουμε τη ζωγραφική στον κόσμο και την Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα». Οι διδακτικές
ενότητες που αφορά είναι η 25η και η 26η (εικόνα 1 ‐ 2).
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Εικόνα 1 ‐ 1η Διαφάνεια – Τίτλος παιχνιδιού

Εικόνα 2 ‐ 2η Διαφάνεια – Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι
Δομή
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενότητες, οι οποίες είναι οι
ακόλουθες:
 Κλασικισμός – Νεοκλασικισμός (εικόνα 3)
 Ρομαντισμός (εικόνα 4)
 Ρεαλισμός (εικόνα 5)
 Ιμπρεσιονισμός (εικόνα 6)
 Η ζωγραφική στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (εικόνα 7) (Ο.Ε.Δ.Β., Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο μαθητή)
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Εικόνα 3
3η Διαφάνεια – Κλασικισμός

Εικόνα 4
12η Διαφάνεια ‐ Ρομαντισμός

Εικόνα 5
27η Διαφάνεια ‐ Ρεαλισμός

Εικόνα 6
35η Διαφάνεια – Ιμπρεσιονισμός

Εικόνα 7
72η Διαφάνεια – Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα

Στις ενότητες υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Σε
κάθε διαφάνεια υπάρχουν και πληροφοριακά στοιχεία για την καλύτερη εξέλιξη της μαθη‐
σιακής διαδικασίας. Οι μαθητές/τριες διαβάζουν τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
επιλέγουν κατά την κρίση τους τη σωστή απάντηση. Αν απαντήσουν σωστά, λαμβάνουν μή‐
νυμα επιβεβαίωσης δίνοντάς τους πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζουν
στην επόμενη ερώτηση. Αν απαντήσουν λάθος, εμφανίζεται ένα μήνυμα με διαφορετικές
φράσεις κάθε φορά που τους αναφέρει ότι δεν τα κατάφεραν και τους παραπέμπει να κοι‐
τάξουν τη σωστή απάντηση (εικόνα 8, 9, 10, 11).
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Εικόνα 8
Παράδειγμα ερώτησης πολλαπλής επιλογής

Εικόνα 9
Παράδειγμα απαντήσεων

Εικόνα 10
Παράδειγμα απαντήσεων

Εικόνα 11
Παράδειγμα απαντήσεων

Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δίνεται στους μαθητές/τριες η δυνατότητα να αναπτύξουν
τις ιδέες τους και να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο μέσα από τη συζήτηση. Αν οι απα‐
ντήσεις καλύπτουν την ερώτηση, τότε ο εκπαιδευτικός πατά το «κουμπί» με τον τίτλο «επι‐
τυχία», αν δεν απαντήσουν σωστά, τότε πατά το κουμπί με τον τίτλο «αποτυχία». Η διαφά‐
νεια που περιέχει την αποτυχία, παροτρύνει τους μαθητές/τριες να διαβάσουν τη σωστή
απάντηση (εικόνα 12, 13, 14).

Εικόνα 12
Παράδειγμα ερώτησης
ανοικτού τύπου

Εικόνα 13
Παράδειγμα απαντήσεων ‐ επιτυχία

Εικόνα 14
Παράδειγμα απαντήσεων ‐ αποτυχία

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και δύο διαφάνειες που περιέχουν καθαρά πληροφοριακό υλικό,
όπως για παράδειγμα οι προσωπογραφίες του Νικηφόρου Λύτρα, του Κωνσταντίνου Βολα‐
νάκη και του Νικόλαου Γύζη, που πατώντας πάνω στην εικόνα οι μαθητές/τριες μεταφέρο‐
νται στη βιογραφία του καθενός ζωγράφου (εικόνα 15).
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Εικόνα 15
Παράδειγμα διαφάνειας πληροφοριακού υλικού

Σε κάθε ερώτηση που απαντούν σωστά κερδίζουν κομμάτια από ένα πάζλ που απεικονίζει
έναν πίνακα ζωγραφικής με απώτερο στόχο τη δημιουργία του πάζλ στο τέλος της δραστη‐
ριότητας. Ο πίνακας ζωγραφικής είναι έργο του Νικηφόρου Λύτρα με τίτλο «Επιστροφή
από το πανηγύρι» (εικόνα 15). Ο εκπαιδευτικός δίνει τα κομμάτια κάθε φορά που διεκπε‐
ραιώνουν σωστά τη δοκιμασία. Προηγουμένως έχει εκτυπώσει έναν πίνακα σε μεγάλο μέ‐
γεθος χαρτιού και στη συνέχεια τον έχει κόψει μικρά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια θα τα
ενώσουν οι μαθητές/τριες πετυχαίνοντας τον τελικό στόχο.

Εικόνα 16
111η Διαφάνεια – Το πάζλ

Τονίζεται ότι η διδασκαλία γίνεται μέσα από την εφαρμογή χωρίς να έχει επέλθει καμιά
προηγούμενη εισήγηση από τον εκπαιδευτικό. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο το
διδάσκονται για πρώτη φορά. Επομένως, ο εκπαιδευτικός διδάσκει μέσω της ενεργούς
συμμετοχής των μαθητών το μάθημα εμπλέκοντας τους μαθητές σ’ ένα ευχάριστο μαθη‐
σιακό περιβάλλον.
Διαδικασία δημιουργίας της ψηφιακής δραστηριότητας
Διάρθρωση της δραστηριότητας
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Η ψηφιακή δραστηριότητα αποτελείται από 111 διαφάνειες. Η 1η διαφάνεια του Power‐
Point περιέχει τον τίτλο, το μάθημα, την τάξη και τις διδακτικές ενότητες. Η 2η διαφάνεια
παρουσιάζει τους ειδικούς διδακτικούς στόχους. Η 3η διαφάνεια περιέχει τον τίτλο για την
ενότητα του κλασικισμού – νεοκλασικισμού και οι διαφάνειες 4 – 11 τις ερωτήσεις της ενό‐
τητας. Η 12η διαφάνεια περιέχει τον τίτλο για την ενότητα του ρομαντισμού και οι διαφά‐
νειες 13 – 26 τις ερωτήσεις της ενότητας. Η 27η διαφάνεια περιλαμβάνει τον τίτλο για την
ενότητα του ρεαλισμού και οι διαφάνειες 28 – 34 τις ερωτήσεις της ενότητας. Η 35η διαφά‐
νεια περιέχει τον τίτλο για την ενότητα του ιμπρεσιονισμού και οι διαφάνειες 36 – 67 τις
ερωτήσεις της ενότητας. Οι διαφάνειες 68 – 71 περιέχουν μια ανακεφαλαίωση σε όσα πα‐
ρουσιάστηκαν με μορφή ερώτησης. Η 72η διαφάνεια περιέχει τον τίτλο για την ενότητα της
ζωγραφικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα και οι διαφάνειες 73 – 110 τις ερωτήσεις της
ενότητας. Τέλος, η 111η διαφάνεια περιέχει την εικόνα του πίνακα ζωγραφικής.
Υλοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά σημεία για το σχεδιασμό της
εφαρμογής. Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε με το λογισμικό Microsoft PowerPoint 2010.
Περιέχει υπερσυνδέσεις για τη βέλτιστη πλοήγηση από τη μια διαφάνεια στην άλλη με ένα
«κουμπί» που έχει τη μορφή βέλους. Επίσης, οι εικόνες έχουν εφέ κίνησης και έχει δη‐
μιουργηθεί προσαρμοσμένη προβολή για να φαίνονται μόνο οι τίτλοι και οι ερωτήσεις κατά
τη ροή της παρουσίασης.
Δημιουργία διαφανειών: Όταν ανοίγουμε την εφαρμογή μεταφερόμαστε στο περιβάλλον
του PowerPoint, όπου υπάρχει μία διαφάνεια (εικόνα 17). Για να προσθέσουμε και άλλες
διαφάνειες από τη γραμμή εντολών επιλέγουμε « Δημιουργία διαφάνειας» και στη συνέ‐
χεια «Διάταξη» για να διαλέξουμε τη μορφή που θα έχει η διαφάνειά μας (εικόνα 18). Στη
συνέχεια εμπλουτίζουμε την παρουσίασή μας με το υλικό μας.

Εικόνα 17
Έναρξη εφαρμογής

Εικόνα 18
Δημιουργία διαφάνειας – Διάταξη

Μετατροπή μιας ερώτησης σε «κουμπί μετάβασης σε μια διαφάνεια»: Επιλέγουμε την ε‐
ρώτηση κάνοντας δεξί κλικ. Στη γραμμή εντολών, επιλέγουμε «Εισαγωγή <Υπερ‐σύνδεση»
(εικόνα 19). Στη συνέχεια, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τίτλο «εισαγωγή υπε‐
σύνδεσης» και επιλέγουμε «θέση μέσα στο έγγραφο». Εκεί, επιλέγουμε τη διαφάνεια που
επιθυμούμε να μεταβούμε (εικόνα 20).
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Εικόνα 19
Δημιουργία Υπερ‐σύνδεσης

Εικόνα 20
Εισαγωγή Υπερ‐σύνδεσης

Δημιουργία «κουμπιών» για τη μετάβαση από τη μια διαφάνεια στην άλλη: Από τη γραμμή
εντολών επιλέγουμε «Εισαγωγή <Σχήματα <Κουμπιά ενεργειών». Στα «Κουμπιά ενεργειών»
επιλέγουμε αυτό που θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε το «Πίσω ή Προη‐
γούμενο» και το «Εμπρός ή Επόμενο» (εικόνα 21). Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο «κου‐
μπί» και αφήνοντάς το στη διαφάνεια, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τίτλο «Ρυθμίσεις
ενέργειας». Εκεί, επιλέγουμε «Υπερ‐σύνδεση με» και από την αναδυόμενη λίστα επιλέγου‐
με «Διαφάνεια» και κατόπιν τη διαφάνεια στην οποία θέλουμε να μεταβούμε (εικόνα 22).

Εικόνα 21
Επιλογή «Κουμπιού ενεργειών»

Εικόνα 22
Δημιουργία Υπερ‐σύνδεσης

Εφέ κίνησης: Με το αντικείμενο επιλεγμένο, επιλέγουμε την εντολή «Κινήσεις < Προσθήκη
κίνησης» και διαλέγουμε το εφέ που επιθυμούμε (εικόνα 23). Μπορούμε να εντάξουμε
στην παρουσίασή μας πολλά εφέ. Επίσης, για να εμφανίζονται τα εφέ μόνα τους, χωρίς
κλικ, επιλέγουμε από το μενού «Κινήσεις» «Έναρξη» και από την αναδυόμενη λίστα «Μετά
το προηγούμενο» ώστε να ανοίγει κατευθείαν μετά την προηγούμενη διαφάνεια (εικόνα
24).
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Εικόνα 23
Δημιουργία εφέ κίνησης

Εικόνα 24
Δημιουργία αυτόματης εμφάνισης

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής: Από τη γραμμή εντολών επιλέγουμε «Προβολή
παρουσίασης < Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης < Προσαρμοσμένες προβολές» (ει‐
κόνα 25). Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τίτλο «Προσαρμοσμένες προβολές» και επι‐
λέγουμε «Δημιουργία». Στο παράθυρο διαλόγου με τίτλο «Ορισμός προσαρμοσμένης προ‐
βολής» ονομάζουμε την προσαρμοσμένη προβολή και επιλέγουμε τις διαφάνειες που θέ‐
λουμε πατώντας το «κουμπί» με τίτλο «Προσθήκη». Στη συνέχεια, πατάμε οκ <Κλείσιμο
(εικόνα 26).

Εικόνα 25
Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής

Εικόνα 26
Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής

Αποθήκευση αρχείου: Για να κλειδώσουμε το αρχείο PowerPoint για να μη μπορεί να το
επεξεργαστεί κάποιος άλλος , ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. Επιλέγουμε «Αρχείο
<Αποθήκευση ως» και στη λίστα «Αποθήκευση ως τύπος» επιλέγουμε «Προβολή του
PowerPoint». Έτσι, όταν κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο στα Windows, θα ανοίγει αυτόματα
σε Προβολή παρουσίασης.

Εικόνα 27
Αποθήκευση αρχείου
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Ανέβασμα εφαρμογής στο Διαδίκτυο
Η εφαρμογή Slidebloom ανεβάζει παρουσιάσεις στο διαδίκτυο διατηρώντας όλα τα εφέ
κίνησης εκτός από την προσαρμοσμένη προβολή. Παρουσιάζει δηλαδή τις διαφάνειες τη
μια μετά την άλλη. Γι’ αυτό το λόγο έβαλα «κουμπιά ενεργειών» σε κάθε ερώτηση ώστε ο
χρήστης πατώντας πάνω σ’ αυτό να μεταβαίνει στην επόμενη ερώτηση. Η διαδικασία είναι
απλή. Μεταβαίνουμε στη σελίδα: https://www.slideboom.com, πατάμε register και κάνου‐
με εγγραφή των στοιχείων μας. Στη συνέχεια, επιλέγουμε upload < browse <upload. Στο νέο
παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε την κατηγορία και τη γλώσσα και πατάμε υποβολή. Το α‐
ποτέλεσμα είναι μια παρουσίαση στο διαδίκτυο με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ιστοσελί‐
δα ή blog (Εικόνα 28 και 29). Την παρουσίαση μπορεί να τη δει κανείς στο ακόλουθο URL:
http://users.sch.gr/olpaizi/autosch/joomla15/index.php/mathimata‐gymnasiou/118‐g‐
gymnasiou/istoria/1537‐diadrastikh‐phifiakh‐ekpaideutikh‐drasthriothta‐istorias‐gia‐th‐
didaskalia‐ths‐zografikhs‐g‐gumnasiou.html

Εικόνα 28
Παρουσίαση στο Slidebloom

Εικόνα 29
Ενσωμάτωση στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Συμπεράσματα
Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής μορφής διδασκαλίας έδωσε άλλη παιδαγωγική διάσταση
στο μάθημα της Ιστορίας. Οι μαθητές μεταμορφώθηκαν σε ερευνητές που προσπαθούσαν
να εξερευνήσουν τον κόσμο της ζωγραφικής. Αδιάφοροι μαθητές συμμετείχαν στη διδακτι‐
κή διαδικασία και μάλιστα με ενεργό ρόλο. Ο στόχος της δημιουργίας του πάζλ επιτεύχθηκε
από τους μαθητές/τριες και υπήρξε ισχυρό κίνητρο για την εμπλοκή τους στη ψηφιακή
δραστηριότητα. Οι υπολογιστές και η εικόνα είναι μέρος της ζωής των σημερινών παιδιών
και αυτός ο τρόπος διδασκαλίας τους προσελκύει. Μ’ έναν απλό υπολογιστή και εγκατα‐
στημένο το λογισμικό Microsoft PowerPoint ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη
διδασκαλία του και να προκαλέσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών του στην εκ‐
παιδευτική πράξη. Οι πληροφορίες αλληλεπιδρούν με τους μαθητές/τριες, καθώς παρά‐
γουν γνώση και δεν την αναπαράγουν απλώς. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών η διδα‐
σκαλία ενισχύεται και αναμορφώνεται η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση (Yelland,
2006).
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Η διδασκαλία των φυτών με τη χρήση των ΤΠΕ
Μια διδακτική πρόταση
Τζοβλά Ειρήνη
Δασκάλα, M.Ed.
etzovla@yahoo.gr

Περίληψη
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αποτελεί ένα σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ στο
πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος σε μαθητές Α΄ Δημοτικού. Στόχος της
είναι να αποτελέσει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, μέσα από την οποία οι μικροί
μαθητές εμπλέκονται δημιουργικά και κατακτούν γνώσεις σχετικά με τα φυτά αλλά παράλ‐
ληλα κατακτούν νέους γραμματισμούς και γνωρίζουν τον κριτικό γραμματισμό. Η πρόταση
έχει χρονική διάρκεια πέντε διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται τόσο, στην αίθουσα
διδασκαλίας όσο και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Οι διδακτικές πρακτικές
που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στην ανάπτυξη στάσεων αυτενέργειας και δεξιοτήτων
συνεργασίας.
Λέξεις ‐ κλειδιά: Διδασκαλία Μελέτης Περιβάλλοντος, ΤΠΕ, νέοι Γραμματισμοί, κριτικός
γραμματισμός
Εισαγωγή
Η διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος επιτρέπει την εμπλοκή των ΤΠΕ
στην μαθησιακή διαδικασία και τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εκπαι‐
δευτικών τις εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Η
αξιοποίησή τους σήμερα γίνεται με πολλαπλούς τρόπους. Στη συγκεκριμένη πρόταση οι
ΤΠΕ αξιοποιούνται κυρίως ως γνωστικά εργαλεία (cognitive tools). Με τον όρο γνωστικά
εργαλεία περιγράφονται εκείνα τα εργαλεία που υποστηρίζουν τη δόμηση, αναπαράσταση
και οικοδόμηση της γνώσης (Jonassen, 1992, 2004). Το παιδαγωγικό ρεύμα που υποστηρίζει
τη χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων είναι ο επικοδομισμός, ο οποίος πρεσβεύει τη
μάθηση ως οικοδόμηση γνώσης μέσα από την εμπειρία και μέσα από την πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τους μαθητές (Vygotsky, 1978).
Στο συγκεκριμένο σενάριο γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν δραστηριότητες βασισμένες
σε φύλλα εργασίας, ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές από παραδοσιακούς τρόπους προ‐
σφοράς της γνώσης (μετωπική και δασκαλοκεντρική διδασκαλία) σε περισσότερο ανακαλυ‐
πτικούς και δυναμικούς τρόπους (ομαδική εργασία, μαθητοκεντρικό μοντέλο), οι οποίοι θα
τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν νέες ταυτότητες, αλλά και να γίνουν μέλη κοινοτήτων
γραμματισμού( Χατζησσαβίδης, Αλεξίου, 2012).
Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου
Η σύλληψη της παρούσας διδακτικής πρότασης δημιουργήθηκε στην προσπάθεια αναζήτη‐
σης νέων δυναμικών μεθόδων διδασκαλίας που εμπλέκουν δημιουργικά τους μαθητές στη
απόκτηση της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να θέτει διαρκώς νέα ερωτήματα, να πειρα‐
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ματίζεται με νέες μεθόδους, να σκέπτεται πώς μπορεί να κάνει μια δραστηριότητα με δια‐
φορετικό τρόπο και να διαμεσολαβεί ανάμεσα στον μαθητή και στη γνώση, διευκολύνοντας
τον μαθητή να μάθει (Vygotsky,1978). Η πρόταση ακολουθεί τους παραπάνω άξονες και
εμπλέκει τους μαθητές σε μια διαδικασία αναζήτησης, δημιουργίας και συγκρότησης της
γνώσης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων να μάθει δηλ.τον μα‐
θητή πώς να μαθαίνει.
Το σενάριο βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης(γνωστικές και τις κοινωνιογνωστικές
θεωρίες), όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αξιοποιούν προσωπικά τους βιώ‐
ματα και γνώσεις και βαθμιαία οδηγούνται στο προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.
Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση οι μαθητές οδηγούνται στην επίλυση προβλημά‐
των και εξάγουν τα βασικά συμπεράσματα.
Στις μέρες μας τονίζεται η σημασία που έχουν για τη μαθησιακή διαδικασία οι κοινωνιο‐
γνωστικοί ρόλοι που εκδηλώνουν και συνεισφέρουν τα μέλη μιας ομάδας τάξης ή υποομά‐
δων αυτής (Horan ,1999). Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση δίνει έμφαση στην
κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του μαθήματος
της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η ερευνητική βιβλιογραφία (Driver et al.,2000, Driver et al.,
1993) δείχνει ότι τα παιδιά ακόμη και από την ηλικία του νηπιαγωγείου έχουν αξιοθαύμα‐
στους τρόπους σκέψης σχετικά με τον φυσικό κόσμο που βασίζονται στις άμεσες εμπειρίες
τους π.χ. παρατηρώντας φυτά να αναπτύσσονται ή ζώα να μεγαλώνουν. Εκμεταλλευόμενοι
οι εκπαιδευτικοί αυτή την προϋπάρχουσα γνώση μπορούν να οικοδομήσουν σε αυτά που
τα παιδιά ήδη γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν.
Ως μοντέλο διδασκαλίας προτείνεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», η φθί‐
νουσα καθοδήγηση και η διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση στα πλαίσια των οποίων οι
μαθητές, με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν
συνεργατικά και ατομικά τη νέα γνώση.
Στο παρόν σενάριο αξιοποιούνται το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration,
το λογισμικό αξιολόγησης Hot Potatoes, το πρόγραμμα μουσικής και βίντεο Windows Me‐
dia Player και το λογισμικό ζωγραφικής Revelation Natural Art. Το σενάριο λειτουργεί συ‐
μπληρωματικά και παράλληλα προς τις εργασίες του σχολικού εγχειριδίου και, όπως και
όλα τα σενάρια που προσπαθούν να εμπλέξουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ, επιδιώκει να κα‐
ταλάβει ένα συγκεκριμένο χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και να συμβάλλει στη «δια‐
μόρφωση της υποκειμενικότητας των εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή» (Χο‐
ντολίδου, 2012: 60).
Ο εκπαιδευτικός μετατοπίζεται από το ρόλο του «κατέχοντος» ενός γενικής αξίας νοήμα‐
τος, στο ρόλο του διευκολυντή, συντονιστή καθοδηγητή της μαθησιακής διαδικασίας. Σύμ‐
φωνα με τον Vygotsky (1993) σε κάθε άτομο υπάρχει ένας βαθμός ετοιμότητας για την επί‐
τευξη πιο δύσκολων ή διαφορετικής ποιότητας έργων. Η διδασκαλία θα πρέπει να οδηγεί
το παιδί σε πιο προχωρημένο επίπεδο ικανοτήτων από ότι βρίσκεται, αξιοποιώντας το δυ‐
ναμικό και την ετοιμότητά του (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης). Ο ρόλος, λοιπόν, του εκπαι‐
δευτικού κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
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Το διδακτικό σενάριο
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν τα γνωστικά αντι‐
κείμενα της Μελέτη Περιβάλλοντος, των ΤΠΕ, της Ζωγραφικής και της Μουσικής.
Τάξεις στις οποίες απευθύνεται
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί θέμα
της γενικής θεματικής ενότητας της Μελέτης Περιβάλλοντος «Ερευνούμε το φυσικό περι‐
βάλλον», της ενότητας 1 «Τα φυτά του τόπου μας» και της υποενότητας «Ποια φυτά ζουν
στον τόπο μου;» .
Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Ε.Π.Σ., αφού αναφέρεται σε συ‐
γκεκριμένη διδακτική ενότητα, οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται άπτονται του συγκεκριμέ‐
νου αναλυτικού προγράμματος και υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 4‐5 ατόμων, (ομαδοσυνεργατική μάθη‐
ση). Οι ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες, επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, τόσο στη σχολι‐
κή μάθηση, όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, κυρίως στους τομείς της κοινω‐
νικής και της γνωστικής ανάπτυξης (Ματσαγγούρας, 2000). Εξάλλου η συνεργατική μάθηση
θεωρείται ότι ενισχύσει τη μάθηση και την αποτελεσματικότητα στην επίδοση των μαθητών
(Gillies& Ashman, 2000)καθώς και την κοινωνική αλληλεπίδραση βοηθώντας τους μαθητές
να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στους συμμαθητές τους (Johnson & Johnson,
1986).
Η σύνθεση των ομάδων γίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος θα λάβει υπόψη
τις τεχνολογικές δεξιότητες των μαθητών, ώστε οι ομάδες να είναι αναλόγου επιπέδου με‐
ταξύ τους. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή απαιτούνται ένας προβολέας και 5 Η/Υ, που
θα έχουν εγκατεστημένα το εκπαιδευτικό λογισμικό Inspiration, το πρόγραμμα ζωγραφικής
Revealation Natural Art και το λογισμικό Hot Potatoes.
Γνωστικά προαπαιτούμενα
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή







Έντυπες πηγές (περιοδικά, βιβλία, φωτογραφίες)
Εποπτικό υλικό (παρουσίαση πραγματικών φυτών, φρούτων και λαχανικών)
Φύλλα εργασίας
Λογισμικά
Προβολέας
Εκτυπωτής
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Σκοπός
Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι η ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης, της κριτικής
και δημιουργικής σκέψης, της εξοικείωσης των μαθητών με διαδικασίες και κριτήρια
επιστημονικής μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα και τις δυνατότητες των
παιδιών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Διδακτικοί στόχοι
Τα παιδιά ως προς το γνωστικό αντικείμενο επιδιώκεται:





Να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και να περιγράφουν γνωστά φυτά της περιοχής
τους.
Να τα κατατάξουν σε κατηγορίες.
Να γνωρίσουν καρπούς γνωστών φυτών.
Να απολαύσουν αισθητικά τις γνώσεις γύρω από τα φυτά.

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών






Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ.
Να εξοικειωθούν με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης.
Να γνωρίσουν λογισμικά εννοιολογικών χαρτών.
Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση λογισμικών για αισθητική απόλαυση ακούγο‐
ντας μουσική και ζωγραφίζοντας.
Να έρθουν σε επαφή με λογισμικά αξιολόγησης.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία







Να αξιοποιήσουν την ομαδική συνεργασία και να διαπραγματευτούν μέσα από αυ‐
τήν.
Να αναλάβουν ρόλους στα πλαίσια της ομάδας.
Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική – βιωματική μάθηση.
Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμό‐
τητα τους.
Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση.
Να μάθουν να επιχειρηματολογούν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
Εκτιμώμενη διάρκεια

Σχετικά με τη διάρκεια της πρότασης, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 5 διδακτικές ώρες.
Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ
Η εισαγωγή των ΤΠΕ και η πιο εκτεταμένη εφαρμογή τους στις αίθουσες που διδάσκεται το
μάθημα των Φυσικών Επιστημών μπορεί, υπό τις απαραίτητες παιδαγωγικές προϋποθέ‐
σεις, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διδακτική –μαθησιακή διαδικασία (Σολωμονί‐
δου,2006).Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά, να διευρύ‐
νουν τις γνώσεις τους, να τις οργανώσουν και να τις συνθέσουν. Επίσης, προσφέρουν γρή‐
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γορη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πηγές, επιτρέπουν την οπτικοποίηση και μεγαλώνουν
το εύρος του υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στη συγκεκριμένη πρόταση επιλέγονται τα λογισμικά Inspiration και Revealation Natural Art
γιατί είναι ανοιχτού χαρακτήρα και μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις
βαθμίδες και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ακόμα η χρήση τους ενδείκνυται σε μικρές
ηλικίες γιατί είναι ευχάριστα και παραστατικά περιβάλλοντα εργασίας και ο «παιχνιώδης»
χαρακτήρας τους ελκύει το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών. Το λογισμικό Hot Potatoes
είναι κλειστού τύπου και χρησιμοποιείται βοηθητικά για την αξιολόγηση των μαθητών και
το πρόγραμμα Windows Media Player χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή μουσικών
κομματιών που συνεισφέρουν στο σενάριο.

Λεπτομερής παρουσίαση του σεναρίου
Οι μαθητές ασχολούνται με τις παρακάτω δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας ανά δι‐
δακτική ώρα.
1η διδακτική ώρα‐ Ολομέλεια
Η πρώτη ώρα στοχεύει στον έλεγχο της προγενέστερης γνώσης των παιδιών. Αρχικά ο εκ‐
παιδευτικός επιδεικνύει διαφορά είδη φυτών, που έχει φέρει ο ίδιος ή οι μαθητές στη σχο‐
λική αίθουσα ή/ και προσκομίζει έντυπο υλικό (περιοδικά, βιβλία, φωτογραφίες) που αφο‐
ρά σε διάφορα είδη φυτών και καλεί τους μαθητές να τα ονομάσουν και να αναφέρουν
τους καρπούς τους. Στη συνέχεια ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση των παιδιών μέσα
από το διάλογο, συγκεντρώνει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες των παιδιών με την
τεχνική του ιστογράμματος, δημιουργώντας έναν εννοιολογικό χάρτη στο Inspiration με
ονόματα δέντρων, θάμνων, λουλουδιών, φρούτων και λαχανικών που τα παιδιά αναφέ‐
ρουν. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην ολομέλεια της τάξης στην αίθουσα διδα‐
σκαλίας με τη χρήση προβολέα. Ο εκπαιδευτικός εκτελεί χρέη γραμματέα και πληκτρολογεί
τις λέξεις που οι μαθητές αναφέρουν. Εναλλακτικά η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να εκχωρη‐
θεί σε κάποιον μαθητή που γράφει με ευχέρεια. Εξαρτάται από το ποιες δεξιότητες θέλει ο
εκπαιδευτικός να αναπτύξει και από το χρόνο που θέλει να διαθέσει. Αυτό αποτελεί το
φύλλο εργασίας 1.

Φύλλο εργασίας 1: Εννοιολογικός χάρτης με ομάδες φυτών
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2η διδακτική ώρα‐ Ομάδες
Την επόμενη ώρα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4‐5 ατόμων, στις οποίες δίνουν οι
ίδιοι ένα όνομα και μεταβαίνουν στην αίθουσα πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη
εγκαταστήσει τα φύλλα εργασίας στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών των μαθητών.
Η κάθε ομάδα ενεργοποιεί το φύλλο εργασίας 2, στο οποίο περιέχονται εικόνες φυτών και
ζητά από αυτές να γράφουν το όνομα του συγκεκριμένου φυτού στο αντίστοιχο πλαίσιο και
αν αυτό απαντάται στον τόπο μας( φύλλο εργασίας 2). Η δραστηριότητα αυτή πέρα από
τους γνωστικούς στόχους εξυπηρετεί και στόχους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας της
κάθε ομάδας όπως και στόχους νέων γραμματισμών και καλλιεργεί τον κριτικό γραμματι‐
σμό.

Φύλλο εργασίας 2: Εικόνες φυτών

3η διδακτική ώρα‐ Ομάδες
Την 3η διδακτική ώρα ως επέκταση των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου δίνονται
στους μαθητές τα φύλλα εργασίας 3 και 4,τα οποία αποτελούν φύλλα αξιολόγησης με το
λογισμικό Hot Potatoes (κουΐζ και σταυρόλεξο) και στα οποία οι μαθητές καλούνται στο 3ο
φύλλο εργασίας να κατατάξουν το κάθε φυτό στην κατηγορία που ανήκει και στο 4ο φύλλο
εργασίας να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο σχετικά με τους καρπούς γνωστών φυτών.
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Φύλλο εργασίας 3: Αξιολόγηση με τη χρήση του λογισμικού Hot Potatoes

Φύλλο εργασίας 4: Αξιολόγηση με τη χρήση του λογισμικού Hot Potatoes

4η διδακτική ώρα‐ Ομάδες
Τη 4η ώρα οι μαθητές ακούνε μέσα από το πρόγραμμα Windows Media Player τα μελο‐
ποιημένα κομμάτια α)του Ο. Ελύτη «χρυσοπράσινο φύλλο» και «του μικρού κορι‐
τσιού»(Μενεξές), και β)του Γ.Ρίτσου «κυκλάμινο» και ζωγραφίζουν με το πρόγραμμα ζω‐
γραφικής Revealation Natural Art, ένα θέμα σχετικό με όσα έμαθαν, κάποιο αγαπημένο φυ‐
τό ή ένα πάρκο, μια αυλή, ένα λιβάδι με φυτά ή ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με την ενότητα
που πραγματεύτηκαν. Στόχος της δραστηριότητας είναι αφενός οι μαθητές χαλαρώσουν και
να απολαύσουν αισθητικά τραγούδια που σχετίζονται με τα φυτά και αφετέρου να αφή‐
σουν τη φαντασία τους ελεύθερη να δημιουργήσει, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν
και να εντάξουν στο έργο της ομάδας τους στοιχεία από τις γνώσεις που απέκτησαν.
5η διδακτική ώρα‐ Ολομέλεια
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Την τελευταία ώρα οι ομάδες συνέρχονται στην ολομέλεια και ορίζουν εκπρόσωπο, ο οποί‐
ος θα παρουσιάσει το έργο της κάθε ομάδας. Εκτυπώνουν τη ζωγραφιά τους και ο εκπρό‐
σωπος την παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν
τις παρουσιάσεις και κάνουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τα έργα που παρουσιά‐
ζονται. Οι εκτυπωμένες δημιουργίες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης
ή/και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Στόχος της δραστηριότητας είναι τόσο οι μαθητές να
αναπτύξουν επιχειρηματολογικό λόγο και ικανότητες παρουσίασης όσο και να καλλιεργη‐
θούν νέοι γραμματισμοί( εκτύπωση).
Τα φύλλα εργασίας δίνονται και εκτυπωμένα στους μαθητές, ώστε αυτοί να έχουν τη δυ‐
νατότητα να προσφεύγουν σε αυτά αν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Λαμβάνεται υπό‐
ψη ότι οι μαθητές δεν έχουν κατακτήσει πλήρως το μηχανισμό της γραφής, γιαυτό και οι
εργασίες είναι αναλόγου επιπέδου και δυσκολίας.
Φύλλα εργασίας
1ο Φύλλο εργασίας

Κάνουμε κλικ εδώ

φυλλο εργασίας 1 αρχικό.isf

Αναφέρετε φυτά που ανήκουν στην κάθε ομάδα.
(Στο 1ο φύλλο εργασίας η εκπαιδευτικός εκτελεί χρέη γραμματέα και γράφει στα αντίστοι‐
χα πλαίσια τα ονόματα των φυτών που η κάθε ομάδα υπαγορεύει. Οι απαντήσεις των μα‐
θητών φαίνονται με τον προβολέα.)

2ο Φύλλο εργασίας

Κάνουμε κλικ εδώ

φυλλο εργασιας 2 αρχικο.isf

Κάνε κλικ πάνω σε κάθε φυτό που φαίνεται στο φύλλο εργασίας. Στο πλαίσιο που εμφανί‐
ζεται πληκτρολόγησε το όνομα κάθε φυτού και τη λέξη ΝΑΙ αν το συναντάμε στον τόπο μας
ή ΟΧΙ αν δεν το συναντάμε.
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3ο Φύλλο εργασίας

Κάνουμε κλικ εδώ

ΤΕΣΤΕΜΠΕ∆ΩΣΗΣ.htm

Δίπλα σε κάθε εικόνα υπάρχει ένα παράθυρο με ερωτηματικά. Πατώντας στο τοξάκι ανοίγει
και επιλέγεις όποια από τις τέσσερις λέξεις ταιριάζει στην εικόνα.
Το ίδιο κάνεις και για τις επόμενες εικόνες. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει το κουμπί που
γράφει ΕΛΕΓΧΟΣ. Όταν τελειώσεις το πατάς για να δεις αν οι απαντήσεις σου είναι σωστές.

4ο Φύλλο εργασίας
Κάνουμε κλικ εδώ

KARPOI.htm

Στην οθόνη που εικονίζεται βλέπουμε ένα σταυρόλεξο. Πατάμε κλικ στους αριθμούς που
αντιστοιχούν σε κάθε ερώτηση που υπάρχει κάτω από το σταυρόλεξο. Μόλις πατήσουμε
τον πρώτο αριθμό πάνω δεξιά εμφανίζεται η ερώτηση και από κάτω ένα κουτάκι. Εμείς
πληκτρολογούμε(γράφουμε) στο κουτάκι την απάντηση και πατάμε ENTER. Αμέσως βλέ‐
πουμε την απάντηση που δώσαμε μέσα στο σταυρόλεξο. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει το
κουμπί που γράφει ΕΛΕΓΧΟΣ. Όταν τελειώσεις το πατάς για να δεις αν η απάντηση σου εί‐
ναι σωστή. Το ίδιο κάνεις και για τις επόμενες ερωτήσεις του σταυρόλεξου.
5ο Φύλλο εργασίας
Κάνουμε κλικ πάνω σε κάθε τίτλο και ακούμε το τραγούδι
Χρυσοπράσινο φύλλο,
μενεξές,
κυκλάμινο
και στη συνέχεια
Κάνουμε κλικ πάνω εδώ
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ζωγραφική.rna

και ζωγραφίζουμε κάποιο αγαπημένο φυτό ή ένα πάρκο, μια αυλή, ένα λιβάδι με φυτά ή
ο,τιδήποτε άλλο έχει σχέση με όσα μάθαμε.

Αξιολόγηση της πρότασης
Το σενάριο στοχεύει να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο από μαθητές της ηλικίας που α‐
πευθύνεται. Προσδοκά να τους εμπλέξει δημιουργικά και να τους εμπνεύσει. Για το λόγο
αυτό χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά και δραστηριότητες προσιτά και στα πλαίσια των δυνα‐
τοτήτων των μαθητών, τα όποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευχέρεια και άνεση από
αυτούς και στοχεύουν να αναπτύξουν αυτοί εγγράμματες μαθητικές ταυτότητες. Κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου ο εκπαιδευτικός παρατηρώντας τη συμμετοχή και
το ενδιαφέρον των μαθητών μπορεί να τροποποιήσει τα φύλλα εργασίας εάν οι μαθητές δε
δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον και προβληματισμό. Για το σκοπό αυτό τα φύλλα εργασίας
είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και να επιτρέπουν στον
εκπαιδευτικό να επιλέξει εκείνα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μα‐
θητών του. Στο σενάριο αξιοποιούνται πόροι που σχετίζονται με τις ΤΠΕ για να προωθη‐
θούν μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους. Ο εκπαιδευτικός, όμως, θα πρέπει να μερι‐
μνήσει ιδιαίτερα για τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, εποικοδομητικής συ‐
νεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές με απώτερο στόχο την αυτόνομη δρα‐
στηριοποίησή τους.
Σημείωση: Στο παραπάνω κείμενο το αρσενικό γραμματικό γένος (π.χ. οι μαθητές) περι‐
λαμβάνει και το θηλυκό για λόγους οικονομίας και αποφυγής επαναλήψεων.
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Μοτίβα έντεχνου συλλογισμού στο μάθημα των θρησκευτικών
με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε
Αλμπανάκη Ξανθή
Eκπαιδευτικός Β/θμιας εκπ/σης, Msc Νομικής, υποψήφια διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ
xalbanaki@gmail.com
Περίληψη
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η αξιοποίηση της τεχνικής του Artful thinking, το ο‐
ποίο αποτελεί ένα μοντέλο διδακτικής προσέγγισης για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκα‐
λία. Η τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα
σπουδών έχει σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και της μάθησης. Στη συγκεκριμένη δράση
έχει μελοποιηθεί ο ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου με σκοπό την ένταξη και α‐
ξιοποίησή του στο μάθημα των θρησκευτικών σε συνδυασμό με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Λέξεις ‐ κλειδιά: Artful thinking, μουσική, θρησκευτικά

Εισαγωγή
Η διαθεματική προσέγγιση έχει σα στόχο ουσιαστικά την κατάργηση των διαφορετικών µα‐
θηµάτων και την αντικατάστασή τους από δράσεις και εργασίες που σχετίζονται ταυτόχρο‐
να με διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράµµατος (Θεοφιλίδης, 1997). Με αυτόν τον
τρόπο τα σχολικά µαθήµατα αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοσυµπληρώνονται, κατανοούνται
καλύτερα και η σχολική γνώση βαθµιαία ενιαιοποιείται, χωρίς όμως να καταργείται, µε α‐
ποτέλεσμα ο µαθητής να αποκτά µια ολιστική εικόνα της πραγματικότητας (Ματσαγγού‐
ρας, Η. 2002α). Τέλος αξιοποιούνται θέµατα και ζητήµατα, που παρουσιάζουν είτε προσω‐
πικό ενδιαφέρον για τους µαθητές είτε γενικότερο.
Η τεχνική του Artful Thinking αναπτύχθηκε από το Harvard Project Zero
(http://pzweb.harvard.edu/research/ArtThink.htm), ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο προ‐
σέγγισης για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών και μουσι‐
κών έργων, οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέ‐
ψης και τη μάθηση. Άλλωστε η μουσική και ο πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζονται σε
συγκεκριμένες διδακτικές ώρες αλλά να διαπνέουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και οι
μαθητές να συνειδητοποιούν την αξία της τέχνης και την εμπλοκή της σε πολλές εκφάνσεις
της ζωής.
Η ιδέα που διέπει το σενάριο είναι η ανάδειξη των θεμελιωδών αρχών προσέγγισης του
θρησκευτικού γνωστικού αντικειμένου μέσα όμως από ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την
ανάπτυξη μιας πολυαισθητηριακής αντίληψης. Βασικό άξονα αποτέλεσαν οι ενότητες του
μαθήματος των Θρησκευτικών, που αναφέρονται στις Πρωτοχριστιανικές κοινότητες και
στη ζωή του Απ. Παύλου με πρωτεύον στοιχείο την Αγάπη ώστε να αναδειχθούν βασικές
έννοιες μέσα όμως από τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού.
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Εκπαιδευτική αξιοποίηση «Μοτίβων έντεχνου συλλογισμού» (Artful Thinking)
στο μάθημα των θρησκευτικών
Κάθε θρησκεία εκφράζει την αλήθεια της και μέσα από τη γλώσσα της Τέχνης επικοινωνώ‐
ντας τόσο με τη θρησκευτική κοινότητά της όσο και με τους έξω από αυτήν (Α.Π Σπουδών
Θρησκευτικών, 2011). Η οπτικοποίηση όμως αυτή που επιχειρείται μπορεί να γίνει τώρα
κομιστής της ίδιας μάθησης και όχι απλά μία προσπάθεια υφαρπαγής του βλέμματος.
Η εμπλοκή των δύο γνωστικών πεδίων (θρησκευτικών και μουσικής) έρχεται αβίαστα και
φυσικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστιανισμός είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με τη
Βυζαντινή και την παραδοσιακή μουσική. Υπήρξε πραγματική πρόκληση να ενταχτεί στο
μάθημα των θρησκευτικών η μουσική, που τόσο πολύ αγαπάνε οι μαθητές και να συνδυα‐
σθεί με βιωματικές και πολυμεσικές δραστηριότητες.
Η μουσική όμως δεν αποτέλεσε απλά ένα ακόμη εργαλείο για την υποβοήθηση της διδα‐
σκαλίας αλλά προχώρησε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Στόχος ήταν η συσχέτιση με απώτερο
σκοπό τη σύνθεση και γι΄ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν κοινά εργαλεία (επιστολή Απ.
Παύλου, ύμνος‐μουσική, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές. Τ.Π.Ε).
Στους
στόχους
της
αξιοποίησης
«Μοτίβων
έντεχνου
συλλογισμού»
(http://pzweb.harvard.edu/research/research.htm) στο μάθημα των Θρησκευτικών συγκα‐
ταλέγονται ανάμεσα στα άλλα η προσέγγιση του ορθόδοξου ήθους ως εκκλησιαστική ε‐
μπειρία, η εμβάθυνση της θεολογίας του Απ. Παύλου με τη ζωή, η σύνδεση της μουσικής με
τη θεολογία. Βασικός γνώμονας υπήρξε πάντα η ενεργός εμπλοκή του μαθητή σε ποικίλες
διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες, η αξιοποίηση εγκάρσιων δράσεων και η καλ‐
λιέργεια δημιουργικής σκέψης, έκφρασης, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης.
Ταυτότητα μουσικού έργου
Παρακάτω παρατίθενται κάποια στοιχεία για την ταυτότητα του μουσικού έργου ώστε να
μπορεί ο αναγνώστης να έχει μία πλήρη εικόνα καθώς υπάρχει και διαθέσιμο στη διεύθυν‐
ση
του
ιστολογίου
του
μαθήματος
των
θρησκευτικών:
http://blogs.sch.gr/speaker/2011/12/20/%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7‐
%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF/.
Τίτλος: Ύμνος της Αγάπης (για αφηγητή, μετζο‐σοπράνο και ορχήστρα)
Δημιουργός: Καραφυλλίδης Βαγγέλης
Έτος: 2006
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά
Ενορχήστρωση: 2 Φλάουτα, 2 Όμποε, 2 Κλαρινέτα, 2 Φαγκότα, 2 Κόρνα, Τύμπανα, 1α Βιο‐
λιά, 2α Βιολιά, Βιόλες, Βιολοντσέλα, Κοντραμπάσα
Κατηγορία: Τραγούδι με συνοδεία Ορχήστρας (Άρια)
Συντελεστές: Στην ηχογράφηση ακούγεται η σοπράνο Στέλα Γκουτσάνου
Διάρκεια: 4:50 (περίπου)
Βραβεύσεις: Β΄ Βραβείο στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Βόλου (κατηγορία Άσμα με
συνοδεία)
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Διαδικασία εφαρμογής στο μάθημα των θρησκευτικών
Η δράση υλοποιήθηκε κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄ τάξης
Γυμνασίου με άξονα τις θεματικές ενότητες «Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες» και «Από‐
στολος Παύλος» στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη κατανόηση εννοιών μέσω της
Μουσικής καθώς και στη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών.
Στόχος της δραστηριότητας υπήρξε η συσχέτιση με απώτερο σκοπό τη σύνθεση και γι΄αυτό
το λόγο χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές του Artufulthinking, επιστολή, μουσική, ομαδοσυ‐
νεργατικές τεχνικές (σκέψου, συζήτησε, μοιράσου) και η διαθεματική/διεπιστημονική προ‐
σέγγιση. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και
εφαρμόσθηκε διεπιστημονική προσέγγιση σύμφωνα με το μοντέλο Trans disciplinarily
(supra disciplinarily) ώστε να σπάσουν τα εσωτερικά διακριτικά των μαθημάτων και να επι‐
τευχθεί μία εσωτερική μεταρρύθμιση. Το σενάριο τέλος έχει αναπτυχθεί επίσης σύμφωνα
με τις θεωρίες της διαθεματικότητας, του δομικού και του κοινωνικού εποικοδομιτισμού.
Υπήρξε ακόμη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία, όπως επεξεργαστής κειμένου, προ‐
σωπικό ιστολόγιο, φυλλομετρητής, power point, e‐mail, δικτυακές εφαρμογές (movie
maker, power point), projector.
Οι μαθητές αφού είχαν διδαχθεί τα κεφάλαια για τις πρωτοχριστιανικές κοινότητες και αυ‐
τά που αφορούν το έργο του Απ. Παύλου έπρεπε να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά γνω‐
ρίσματα της χριστιανικής αγάπης χθες και σήμερα μέσα όμως από μία δυναμική πολιτισμι‐
κή προσέγγιση ενώ κύριο μέλημα αποτέλεσε η αξιοποίηση απόψεων ή διδασκαλιών της
Εκκλησίας για εφαρμογή τους στη ζωή.
Εκτός από την πραγμάτευση του κύριου θέματος μέσα από το έργο, ο ύμνος στάθηκε α‐
φορμή για να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των μαθητών για τις συνθήκες που
επικρατούν σήμερα και για τις σχέσεις των ανθρώπων καθώς και ένα άλλο πλήθος θεμάτων
που έφερε στο προσκήνιο ο ύμνος (ζήλεια, πάθη, μοναξιά, κατάθλιψη). Οι μαθητές τροπο‐
ποίησαν τις απόψεις τους και υπερέβησαν στερεότυπα ενώ οδηγήθηκαν και σε προσωπικές
συνθέσεις.
Η προσέγγιση μέσα από τη μουσική ενεργοποίησε την τάξη και έβγαλε από το καβούκι τους
τα ντροπαλά παιδιά ή αυτά που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά στα μαθήματα. Οι μαθητές
αισθάνθηκαν οικεία ακούγοντας ένα μουσικό έργο και κάποια από τα παιδιά ήδη γνώριζαν
τον ύμνο. Ο εσωτερικός διάλογος που αναπτύχθηκε στον κάθε μαθητή, βοήθησε να αναδυ‐
θούν όχι μόνο οι φανερές αλλά και οι κρυμμένες του πλευρές και δημιούργησε προϋποθέ‐
σεις για σύνθεση σε ένα άλλο επίπεδο. Ο εσωτερικός αυτός διάλογος τέθηκε ως βάση για
τον διαπροσωπικό διάλογο που ακολούθησε στη διάρκεια του μαθήματος.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι θα άκουγαν τον ύμνο της Αγάπης ( Α΄ Κορ. του Απ. Παύλου)
μελοποιημένο από τον καθηγητή μουσικής που τους διδάσκει πιάνο. Στόχος ήταν να ακού‐
σουν προσεκτικά το μουσικό κομμάτι και να καταγράψουν σε μία κόλλα χαρτί δέκα λέξεις
που θα τους ενέπνεε. Το έργο είναι γραμμένο για αφηγητή, μέτζο‐σοπράνο και ορχήστρα, ο
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αφηγητής απαγγέλει το κείμενο, πριν ξεκινήσει η μουσική για να δοθεί έμφαση και προτε‐
ραιότητα στο λόγο.
Στη συνέχεια οι μαθητές άκουσαν για δεύτερη φορά τον ύμνο και του ζητήθηκε να κατα‐
γράψουν άλλες δέκα λέξεις (εμβάθυνση). Μέσω αυτής της τεχνικής οι μαθητές επιβράδυ‐
ναν τη σκέψη τους και ενθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν πέρα από το πρώτο άκουσμα και
την εντύπωση που αρχικά προκαλεί. Η τέχνη άλλωστε δεν αποκαλύπτει το προφανές αλλά
καλεί τον θεατή σε μία αναζήτηση. Αυτά τα εμπόδια, όπως παρουσιάζει ο Goodman
(http://pzweb.harvard.edu/research/research.htm) ζητήσαμε από τα παιδιά να ξεπεράσουν
και να αναδείξουν, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Οι μαθητές παρατήρησαν (ακουστικά στη
συγκεκριμένη περίπτωση) και κατόπιν επισήμαναν στοιχεία του έργου που τους δόθηκε.

Ο Goodman παρουσιάζει τα «παραγωγικά εμπόδια»
εφόσον η τέχνη δεν αποκαλύπτει το προφανές αλλά
καλεί τον θεατή σε μία αναζήτηση...
Κριτική στάση

Συνολική θέαση
Εξέταση

Αιτιολόγηση
Παρατήρηση

Ερώτηση

Εμβάθυνση
Περιγραφή

Σύγκριση
Έρευνα
Ξανθή Αλμπανάκη

Σχήμα 1: Παραγωγικά εμπόδια

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

Σχήμα 2: Χάρτης ακρόασης

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

Σχήμα3: Οπτικοποίηση του ύμνου στης Αγάπης
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Συμπεράσματα
Η μουσική, καθώς και τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού αποτελούν δραστηριότητες που
συμμετέχουν εύκολα όλοι οι άνθρωποι και εμπεριέχουν διαδικασίες που μπορούν να ενι‐
σχύσουν τις αρχές της συνεργατικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι εκπαι‐
δευτικοί μπορούν να παίρνουν αφορμές μέσα από ορθόδοξα χριστιανικά κείμενα για προ‐
βολή διαθεματικών/διαπολιτισμικών προσεγγίσεων. Τα περισσότερα μαθήματα άλλωστε
του σχολικού προγράμματος ενδείκνυνται για μια διαπολιτισμική προσέγγιση και ειδικά η
λογοτεχνία (Αποστολίδου 2002).
Οι συγκεκριμένες δράσεις συμβάλουν στην προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη
των μαθητών και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρήθηκε επικοινωνιακή προσέγγιση σε
διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσα από βιωματικές τεχνικές και αξιο‐
ποίηση εγκάρσιων δράσεων επιτεύχθηκε η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στην ανάπλαση
των δικών του ή άλλων κειμένων μονοτροπικών ή πολυτροπικών και η εμπλοκή του σε ποι‐
κίλες διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες ενώ οι μαθητές ξεδίπλωσαν τα αισθήματά
τους και εκφράστηκαν χωρίς το συνεχή φόβο ότι θα κάνουν λάθος (Μητακίδου, 2001).
Η δράση αναμόρφωσε και ανασχεδίασε μιας καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση στο μά‐
θημα των θρησκευτικών αλλά και της μουσικής συνδέοντας βιωματικά την τέχνη του λόγου
με την τέχνη της μουσικής. Η καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση ενός θεωρητικού μαθή‐
ματος μέσα από το μοτίβο «μετάδοση‐πρόσληψη γνώσης‐ερωτήσεις» έδωσαν τη θέση τους
στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και εμπλοκή σε βιωματικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με την ολιστική μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν να επεξεργάζονται νοήματα, ιδέες,
ερεθίσματα, συναισθήματα ατομικών και ομαδικών εμπειριών και καλούνται να γράφουν,
να διαβάζουν και να συζητούν μέσα σε φυσικό, φιλικό περιβάλλον. Ο διδάσκων όμως δεν
ανοίγει απλώς την κάμαρα με τα μυστικά αλλά καλεί τον μαθητή να βρει μόνος του το δρό‐
μο και να ξετυλίξει το μίτο της Αριάδνης για να εμπλακεί στην αναζήτηση μίας σύγχρονης
ερμηνευτικής εκδοχής των κειμένων.
Στον τομέα της μουσικής οι μαθητές προσέγγισαν βιωματικά μουσικές έννοιες, όπως ρυθ‐
μός, τονικό ύψος, συνήχηση (μινόρε – ματζόρε συγχορδία) και επιχειρήθηκε η αναγνώριση
βασικών μουσικών εννοιών (ρυθμός, μελωδία, αρμονία/υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, τα‐
χύτητα και άρθρωση) σε σχέση όμως με το τι μήνυμα θέλει να περάσει ο δημιουργός του
μουσικού έργου με το συγκεκριμένο στιλ μουσικής ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται
διαισθητικά τον τρόπο, που τα μουσικά στοιχεία συνδυάζονται και οργανώνονται με συγκε‐
κριμένους τρόπους για να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα.
Οι μαθητές μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης είχαν πρόσβαση οι
ίδιοι σε πληροφορίες τις οποίες αξιολογούσαν και αξιοποιούσαν. Ενθαρρύνθηκαν επίσης
να κάνουν διάλογο μεταξύ τους κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη των νέων και έγινε συ‐
σχέτιση των πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη σύνθεση τους σε ένα δεύτερο επίπεδο
διαθεματικής εντάσεως (συσχέτιση‐σύνθεση).
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Συνολικά κατά τη διάρκεια της δράσης η θεολογική γνώση συνδέθηκε αβίαστα με τη ζωή
και καλλιεργήθηκε η μεταγνώση με επίγνωση των διαδικασιών της μάθησης (Kayashima &
Inaba, 2003). Η διδακτική διαδικασία είναι αρχικά περισσότερο απαιτητική επιτυγχάνεται
όμως μία σταδιακή μετατροπή της τάξης σε κοινότητα δημιουργικής μάθησης κάτι που
πρέπει να αποτελεί και το ζητούμενο για κάθε μαθησιακή διαδικασία.
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Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για την «κατάδυση» των μαθητών
στο μικρόκοσμο των αερίων
Κυριακόπουλος Νικόλαος
Μ.Sc. Φυσικός, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
nkyriak@gmail.com

Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε
μαθητές της Β’ Λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης κατά διδασκαλία του
μαθήματος της Φυσικής. Συγκεκριμένα μελετήθηκε μια διδακτική παρέμβαση που
αφορούσε σε διδασκαλία με ΤΠΕ των νόμων των αερίων, της θερμοδυναμικής ισορροπίας
και της αντιστρεπτής μεταβολής και πραγματοποιήθηκε 3 διαδοχικές χρονιές σε σύνολο 64
μαθητών. Στη συνέχεια αναλύεται η διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε (σχέδιο
μαθήματος και φύλλο εργασίας), παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν
κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν.
Τέλος εκφράζονται κάποιες γενικότερες σκέψεις και προβληματισμοί σε σχέση τις
μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας.
Λέξεις‐κλειδιά: Ιδανικό αέριο, θερμοδυναμική ισορροπία, αντιστρεπτές μεταβολές,
μακρόκοσμος, μικρόκοσμος, ΤΠΕ, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, ομαδοσυνεργατικότητα.
Εισαγωγή
H κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα αέριο περιγράφεται μακροσκοπικά από την πίεση
(P), τον όγκο (V) και τη θερμοκρασία του (T). Τα μεγέθη αυτά (πίεση ‐ όγκος ‐ θερμοκρασία)
για ορισμένη ποσότητα n mole αερίου δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά
συσχετίζονται. Η μακροσκοπική συμπεριφορά όμως των αερίων είναι άμεσα συνδεδεμένη
με τη δομή τους και το πώς τελικά αυτά συμπεριφέρονται σε μικροσκοπικό επίπεδο. Έτσι
ανακύπτει μια πρώτη σημαντική δυσκολία κατά τη διδασκαλία των νόμων των αερίων η
οποία σχετίζεται με το πώς θα προσεγγίσουν οι μαθητές των μικρόκοσμο των αερίων. Οι
δυσκολίες όμως δε σταματούν εδώ, αφού οι μαθητές καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι και
με τα νοησιακά πρότυπα όχι της φύσης αλλά των ίδιων των φυσικών, όπως είναι το ιδανικό
αέριο και οι αντιστρεπτές μεταβολές (Κασσέτας 2000). Στο σημείο αυτό οι φυσικοί έχουν
για τη διδασκαλία τους έναν πολύ καλό και δυνατό σύμμαχο! Τις ΤΠΕ και τα αντίστοιχα
προγράμματα προσομοίωσης, που τους δίνουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν το
μικρόκοσμο και να πραγματοποιήσουν τις νοησιακές τους ανησυχίες.
Ροή διδασκαλίας
Σχέδιο μαθήματος
Διδακτικοί στόχοι (Ιωάννου κ.α. 1999):
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Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει:
‐ Να διαπιστώνουν την αναλογία α) μεταξύ P και 1/V για n,T=σταθερά (Νόμος Boyle) β)
μεταξύ P και T για n,V=σταθερά (Νόμος Charles) και γ) μεταξύ V και T για n,P=σταθερά
(Νόμος Gay‐Lussac).
‐ Να σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις P‐V, P‐T και V‐T.
‐ Να συνδέουν τη μη μεταβολή των θερμοδυναμικών μεταβλητών (P,V,T) με το χρόνο με
κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας.
‐ Να αναγνωρίζουν την αντιστρεπτότητα μιας μεταβολής και να πραγματοποιούν με τη
βοήθεια του λογισμικού ισόθερμες, ισόχωρες και ισοβαρείς αντιστρεπτές μεταβολές.
Διδακτική μεθοδολογία:
Καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Οι μαθητές καθοδηγούνται μέσα από συγκεκριμένες
δραστηριότητες ενός φύλλου εργασίας, έτσι ώστε να «ανακαλύψουν» τη νέα γνώση.
Εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας:
Δύο διδακτικές ώρες.
Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών:
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ως προαπαιτούμενες
γνώσεις τις καταστάσεις της ύλης, τις έννοιες/μεγέθη δύναμη, πίεση, όγκος,
θερμοκρασία και τις μονάδες μέτρησής τους, τη σχέση που συνδέει τη δύναμη με την
πίεση και τη χάραξη γραφικών παραστάσεων.
Λογισμικό που χρησιμοποιείται:
Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη βοήθεια του λογισμικού «Σύνθετο Εργαστηριακό
Περιβάλλον» (Σ.Ε.Π.). Το λογισμικό Σ.Ε.Π. αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του
Υπουργείου Παιδείας "ΝΑΥΣΙΚΑ" (Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Σ.Ε.Π). Στο εικονικό
εργαστήριο θερμοδυναμικής προσομοιώνονται αρκετές μεταβολές των αεριών με
παράλληλη απεικόνιση της κίνησης των μορίων του αερίου.

Σχήμα 1: Λογισμικό Σ.Ε.Π.‐Περιβάλλον εργαστηρίου θερμοδυναμικής.
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Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, λογισμικό Σ.Ε.Π. , φύλλο εργασίας.
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων και δουλεύουν
ομαδοσυνεργατικά. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το λογισμικό ΣΕΠ και κάθε ομάδα
καταγράφει τις μετρήσεις, τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά της, σύμφωνα με τις
οδηγίες ενός φύλλου εργασίας.
Φύλλο εργασίας
Το φύλλο εργασίας που ακολουθεί αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του φύλλου
εργασίας που δόθηκε στους μαθητές και εμπεριέχει τόσο τις προτεινόμενες
απαντήσεις, όσο και το σκεπτικό της καθοδήγησης που ακολουθήθηκε σε κάθε
δραστηριότητα.
Νόμος του Boyle (Μπόιλ, 1627‐1691)‐ Ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή.
Δραστηριότητες:
1. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται στο εικονικό εργαστήριο της
θερμοδυναμικής, πείραμα ισόθερμης μεταβολής με 1mol αερίου He υπό σταθερή
θερμοκρασία Τ1=293Κ και οι μαθητές συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα τιμών (πίνακας
1).
V(x10‐3m3)
5
10
15
20
25

P  V(N  m)
2434
2434
2434,5
2434
2435

P(x105N/m2)
4,868
2,434
1,623
1,217
0,974

Πίνακας 1.

Με βάση τις μετρήσεις του πίνακα 1, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω
ερωτήματα:
‐Τι παθαίνει η πίεση, όταν ο όγκος του αερίου αυξάνεται;
Απ.: Η πίεση του αερίου μειώνεται καθώς αυξάνεται ο όγκος του.
‐ Για κάθε ζεύγος μετρήσεων (V,P) τι παρατηρείτε για το γινόμενο P  V ;
Απ.: Το γινόμενο P  V παραμένει σταθερό.
Με βάση τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές στις παραπάνω ερωτήσεις, συμπληρώνουν
το παρακάτω κείμενο που αποτελεί το νόμο του Boyle.
«Η πίεση (P) ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερμοκρασία (Τ) παραμένει
σταθερή είναι …………αντιστρόφως………… …….ανάλογη ……. με τον όγκο του (V).
Η μαθηματική διατύπωση είναι:
....  .... για n, T=σταθ.
... P ...  ... V ...  ... .... ή ... P ... 
.... V ...

Η μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου στην οποία ο όγκος και η πίεση αλλάζει, αλλά η
θερμοκρασία παραμένει σταθερή ονομάζεται ισόθερμη.»
Ουσιαστικά αυτό που επιτυγχάνεται από την παραπάνω δραστηριότητα, είναι ότι οι
μαθητές μέσα από την πραγματοποίηση ενός εικονικού πειράματος και την επεξεργασία
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των μετρήσεων, καθοδηγούνται ώστε να «ανακαλύψουν» το νόμο του Boyle. Στο φύλλο
εργασίας ακολουθεί το διάγραμμα P‐V όπως το παρατηρούν οι μαθητές κατά την εξέλιξη
του φαινομένου.

2. Οι μαθητές μέσα από ένα δεύτερο πείραμα ισόθερμης μεταβολής 1mol αερίου He υπό
σταθερή θερμοκρασία Τ2=363Κ και λαμβάνοντας τις αντίστοιχες μετρήσεις αναγνωρίζουν
το ρόλο της τιμής της σταθερής θερμοκρασίας ως παραμέτρου της ισόθερμης μεταβολής.

3.Οι μαθητές σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις P‐T και V‐T και για τις δύο τιμές
σταθερής θερμοκρασίας.
4.Οι μαθητές καλούνται να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του 1mol αερίου He σε Τ1=293Κ και
τον όγκο του σε 25x10‐3m3. Αφήνουν να περάσει λίγο ο χρόνος (1‐2 λεπτά) και ρωτώνται αν
παρατηρούν μεταβολή στη τριάδα των θερμοδυναμικών μεταβλητών (P,V,T). Η απάντηση
είναι αρνητική και στο σημείο αυτό ο διδάσκων εισάγει την έννοια της θερμοδυναμικής
ισορροπίας, ως εξής: « Όταν σε ένα θερμοδυναμικό σύστημα (αέριο σε δοχείο) οι
θερμοδυναμικές μεταβλητές (P,V,T) που το περιγράφουν διατηρούνται σταθερές με το
χρόνο, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας»
5. Σε συνέχεια της δραστηριότητας 4, ζητείται από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν μια
ισόθερμη μεταβολή 1mol αερίου He σε Τ1=293Κ από 25x10‐3m3 έως και 5x10‐3m3 με βήμα
5x10‐3m3 και να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα 2.
V(x10‐3m3)
25
20
15
10
5

P(x105N/m2)
0,974
1,217
1,623
2,434
4,868
Πίνακας 2
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Κατόπιν οι μαθητές συγκρίνουν τους πίνακες 1 και 2 και καλούνται να διατυπώσουν το
συμπέρασμά τους.
Απ. Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία επαναφέρουμε το σύστημα και το περιβάλλον του
στην αρχική κατάσταση, περνώντας από διαδοχικές καταστάσεις θερμοδυναμικής
ισορροπίας.
Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο διδάσκων και ονομάζει πλέον μια τέτοια μεταβολή ως
αντιστρεπτή μεταβολή.
Νόμος του Charles (Σαρλ, 1746‐1823) ‐Ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή.
Δραστηριότητες:
Η δομή και η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων είναι όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε κατά
την ισόθερμη μεταβολή. Έτσι κατά την 1η δραστηριότητα οι μαθητές εκτελούν στο εικονικό
εργαστήριο της θερμοδυναμικής, πείραμα ισόχωρης μεταβολής με 1mol αερίου He υπό
σταθερό όγκο V1=5x10‐3m3. Από την εκτέλεση του πειράματος λαμβάνουν ζεύγη τιμών (Τ,Ρ)
και υπολογίζουν κάθε φορά το πηλίκο Ρ/Τ. Έτσι διαπιστώνουν την αναλογία μεταξύ πίεσης
και θερμοκρασίας και διατυπώνουν το νόμο του Charles ως εξής.
«Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου ο όγκος διατηρείται σταθερός είναι
……ανάλογη…… με την απόλυτη θερμοκρασία του.
Η μαθηματική διατύπωση είναι:
... P ...
 ...  ... ή
... T ...

... P ....  ...  ...  ... T ... για n, V=σταθ.

Η μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου στην οποία η θερμοκρασία και η πίεση αλλάζει
αλλά ο όγκος παραμένει σταθερός, ονομάζεται ισόχωρη.»

Κατά τη 2η δραστηριότητα οι μαθητές μέσα από ένα δεύτερο πείραμα ισόχωρης
μεταβολής 1mol αερίου He υπό σταθερό όγκο V2=10x10‐3m3 και λαμβάνοντας τις
αντίστοιχες μετρήσεις αναγνωρίζουν το ρόλο της τιμής του σταθερού όγκου ως
παραμέτρου της ισόχωρης μεταβολής. Κατά την 3η δραστηριότητα οι μαθητές
σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις P‐V και V‐T και για τις δύο τιμές σταθερού όγκου.
Τέλος κατά την 4η και 5η δραστηριότητα οι μαθητές διαπιστώνουν την ύπαρξη
καταστάσεων θερμοδυναμικής ισορροπίας καθώς και την αντιστρεπτότητα της ισόχωρης
μεταβολής 1mol αερίου He σε V1=5x10‐3m3 .
Νόμος του Gay‐Lussac (Γκέι‐Λουσάκ, 1778‐1850) ‐Ισοβαρής αντιστρεπτή μεταβολή.
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Δραστηριότητες:
Η δομή και η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων είναι όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε κατά
την ισόθερμη μεταβολή. Έτσι κατά την 1η δραστηριότητα οι μαθητές εκτελούν στο εικονικό
εργαστήριο της θερμοδυναμικής, πείραμα ισοβαρούς μεταβολής 2mol αερίου He υπό
σταθερή πίεση P1=1,520x105N/m2. Από την εκτέλεση του πειράματος λαμβάνουν ζεύγη
τιμών (Τ,V) και υπολογίζουν κάθε φορά το πηλίκο V/Τ. Έτσι διαπιστώνουν την αναλογία
μεταξύ όγκου και θερμοκρασίας και διατυπώνουν το νόμο του Gay‐Lussac, ως εξής: «Ο
όγκος ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η πίεση διατηρείται σταθερή, είναι
……ανάλογος…… με την απόλυτη θερμοκρασία του.
Η μαθηματική διατύπωση είναι:
... V ...
 ....  ... ή ... V ...  ...  ...  ... T ... για n, P=σταθ.
... T ....

Η μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου στην οποία η θερμοκρασία και ο όγκος αλλάζει
αλλά η πίεση παραμένει σταθερή, ονομάζεται ισοβαρής.»
Κατά τη 2η δραστηριότητα οι μαθητές μέσα από ένα δεύτερο πείραμα ισoβαρούς
μεταβολής 2mol αερίου He υπό σταθερή πίεση P2=2,026x105N/m2 και λαμβάνοντας τις
αντίστοιχες μετρήσεις αναγνωρίζουν το ρόλο της τιμής της σταθερής πίεσης ως
παραμέτρου της ισοβαρούς μεταβολής. Κατά την 3η δραστηριότητα οι μαθητές σχεδιάζουν
τις γραφικές παραστάσεις P‐V και P‐T και για τις δύο τιμές σταθερής πίεσης. Τέλος κατά την
4η και 5η δραστηριότητα οι μαθητές διαπιστώνουν την ύπαρξη καταστάσεων
θερμοδυναμικής ισορροπίας καθώς και την αντιστρεπτότητα της ισοβαρούς μεταβολής
2mol αερίου He σε Ρ1=1,520  105N/m2.

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας καταγράφηκαν από το διδάσκοντα παρατηρήσεις που
αφορούσαν τόσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Σ.Ε.Π. όσο και στην
αποτελεσματικότητα του φύλλου εργασίας. Επίσης στο τέλος της διδασκαλίας ζητήθηκε
από τους μαθητές να αξιολογήσουν τη διδακτική προσέγγιση μέσω ερωτηματολογίου.
Παρακάτω ακολουθούν οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατόπιν
επεξεργασίας.
1) Παρατήρηση: Κατά την πραγματοποίηση των εικονικών πειραμάτων, οι μαθητές
προσέγγισαν τις μεταβολές των αερίων και μακροσκοπικά μετρώντας πίεση, όγκο και
θερμοκρασία αλλά και μικροσκοπικά, έστω και με ποιοτικό χαρακτήρα, αφού είχαν τη
δυνατότητα να συνδέουν κάθε φορά τις τιμές των μακροσκοπικών μεταβλητών με τις
κινήσεις των μορίων του αερίου μέσω της προσομοίωσης.
Συμπέρασμα: Με το περιβάλλον προσομοίωσης οι μαθητές ανέπτυξαν τη φυσική τους
διαίσθηση μιας και τους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν την πολυπόθητη «κατάδυση» στο
εσωτερικό του μικρόκοσμου των αερίων και να διαπιστώσουν τελικά ότι η μικροσκοπική
συμπεριφορά των αερίων συνεπάγεται και την μακροσκοπική απόκρισή τους.
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2) Παρατήρηση: Στα εικονικά πειράματα χρησιμοποιήθηκε ένα ιδανικό αέριο (αέριο He) και
πραγματοποιήθηκαν αντιστρεπτές μεταβολές κάτι που στο πραγματικό εργαστήριο είναι
εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Έτσι υλοποιήθηκε ένας διδακτικός στόχος που με καμία
άλλου είδους διδασκαλία δε θα μπορούσε να επιτευχθεί.
Συμπέρασμα: Γενικά με τα προγράμματα προσομοίωσης είναι δυνατό να αποκτούν
υπόσταση επινοήσεις της ανθρώπινης σκέψης, οι οποίες έχει αποδειχθεί, ότι αποτελούν
μια γόνιμη πρακτική τόσο για την επιστήμη όσο και για τη διδακτική της. Άλλωστε τα
συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η θεωρητική επεξεργασία των «ανύπαρκτων» αυτών
πραγμάτων αποτελούν συχνά θεμέλιο για τη μελέτη της συμπεριφοράς των αντικειμένων
που ανήκουν στον κόσμο του πραγματικού (Κασσέτας 2000).
3) Παρατήρηση: Οι μαθητές ταυτόχρονα με την πραγματοποίηση των εικονικών
πειραμάτων παρακολουθούσαν το πώς αποτυπώνονταν τα πειραματικά ζεύγη τιμών (V,P),
(T,P) και (T,V) στα αντίστοιχα διαγράμματα P‐V, P‐T και V‐T.
Συμπέρασμα: Με αυτή τη δυνατότητα που παρέχει το πρόγραμμα Σ.Ε.Π. οι μαθητές
μπόρεσαν να διαπιστώσουν σχετικά εύκολα ότι οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης ενός φαινομένου και όχι ένα μαθηματικό «τρίκ» που
έπεται του φαινομένου.
4) Παρατήρηση: Η διδασκαλία με ΤΠΕ ολοκληρωνόταν κάθε φορά μέσα στην εκτιμώμενη
διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών.
Συμπέρασμα: Η διδασκαλία με ΤΠΕ συνήθως δεν κρύβει «εκπλήξεις», όταν μάλιστα
υλοποιείται μέσω ενός καλά δομημένου και ευέλικτου φύλλου εργασίας. Έτσι η διδασκαλία
ολοκληρώνεται μέσα στον εκτιμώμενο χρόνο των δυο ωρών.
5) Παρατήρηση: Κατά τη διδασκαλία με ΤΠΕ το 81% των μαθητών βρήκε αρκετά ελκυστικό
το περιβάλλον προσομοίωσης, εξοικειώθηκε γρήγορα με το χειρισμό του και ακολούθησε
τις οδηγίες του φύλλου εργασίας εύστοχα. Το υπόλοιπο 19% των μαθητών περίμεναν κάτι
ποιο εντυπωσιακό, χωρίς όμως να προτείνουν κάτι συγκεκριμένο.
Συμπέρασμα: Οι μαθητές έδειξαν εξοικειωμένοι, δεκτικοί και έτοιμοι να αλληλεπιδράσουν
με ένα πρόγραμμα προσομοίωσης και να ανακαλύψουν τη νέα γνώση μέσω μιας
μαθητοκεντρικής διαδικασίας.
6) Παρατήρηση: Όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να τοποθετηθούν γενικότερα πάνω στη
διδακτική προσέγγιση στην οποία συμμετείχαν, ένας μικρός αριθμός μαθητών σε ποσοστό
περίπου 20% διατύπωσαν την άποψη ότι η διδασκαλία αν και ήταν πρωτότυπη και
κατανοητή δεν τους βοήθησε να καταλάβουν κάτι περισσότερο σε σχέση με το να είχαν
παρακολουθήσει μια δασκαλοκεντρικού τύπου διδασκαλία. Οι ίδιοι μαθητές συνεχίζοντας
τη σκέψη τους παρατήρησαν ότι η εργασία σε ομάδες δεν τους προσέφερε περισσότερη
βοήθεια και ότι θα δούλευαν το φύλλο εργασίας το ίδιο καλά ακόμα και μόνοι τους. Να
σημειωθεί ότι οι μαθητές που έκαναν αυτές τις παρατηρήσεις είχαν αρκετά καλή πορεία
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ήταν επιμελείς και έλυναν ασκήσεις με σχετική
ευκολία.
Συμπέρασμα: Στους μαθητές είναι βαθιά ριζωμένη η δασκαλοκεντρικού τύπου διδασκαλία
με αποτέλεσμα ορισμένοι όχι μόνο να μην αναζητούν μια νέα τύπου διδασκαλία που έχει
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στο κέντρο το μαθητή αλλά αρκετές φορές να εκφράζουν και δυσαρέσκεια σε κάτι
διαφορετικό. Επίσης αναδεικνύεται η αδυναμία αλλά και η απροθυμία μιας ικανής μερίδας
μαθητών να δουλεύουν σε ομάδες. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο αν
αναλογιστούμε ότι οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά. Η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εκφράζει μια ολόκληρη εκπαιδευτική και διδακτική
φιλοσοφία η οποία πρέπει να υποστηρίζεται και να εφαρμόζεται από πολύ μικρές τάξεις.
Γενικότερες σκέψεις ‐ επίλογος
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών αναδεικνύει νέες
διδακτικές πρακτικές, οι οποίες σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική φιλοσοφία που
πρέπει να διέπει μια διδασκαλία, θέτουν στο κέντρο τον μαθητή και καθιστούν τον
καθηγητή καθοδηγητή και εμψυχωτή. Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως και πλήθος
παρόμοιων μελετών, ουσιαστικά δείχνει ότι οποιοδήποτε διδακτικό μονοπάτι έχει στο
κέντρο τους μαθητές, αν και είναι δύσκολο και απαιτητικό, στο τέλος αποζημιώνει τόσο το
διδάσκοντα όσο και τους μαθητές.
Άλλωστε ας έχουμε στο μυαλό μας ότι:
Μέσα από μια μαθητοκεντρική διδασκαλία ίσως κάποιος διδάσκων και να αποτύχει. Αν
όμως δεν την εφαρμόσει ποτέ, τότε σίγουρα δεν θα γευτεί ποτέ την επιτυχία της!
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Νέες τεχνολογίες και πολιτισμός
H εικονική πραγματικότητα συναντά το μουσείο
Καλοφορίδης Βασίλειος
Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη συμβολή των νέων τεχνολογιών
στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα και να αναδείξει την εφαρμογή αυτών ως
βασική εκπαιδευτική συνιστώσα στο πλαίσιο της σύγχρονης μουσειακής πολιτικής ως μορ‐
φή άτυπης εκπαίδευσης. Η εργασία μελετά και αναλύει τη χρήση της εικονικής πραγματι‐
κότητας στο μουσειακό τοπίο ως δυναμικό εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας του μου‐
σείου με το κοινό.
Λέξεις‐Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Μουσείο, Εικονική πραγματικότητα, Εικονικό Συνεργατι‐
κό Περιβάλλον
Εισαγωγή
Στη σημερινή εποχή οι πολιτιστικοί οργανισμοί καταλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανά‐
πτυξη και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και επιδιώκουν να ικανοποιήσουν θεμε‐
λιώδεις εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και επικοινωνιακές λειτουργίες. Η χρήση της τεχνολο‐
γίας στον χώρο του πολιτισμού συμβάλει αποτελεσματικά στην εκπλήρωση των στόχων των
πολιτιστικών οργανισμών και αποτελεί σημαντικό αρωγό στην άμεση ανταπόκριση αυτών
σε νέες κοινωνικές τάσεις και απαιτήσεις παρέχοντας συγχρόνως πλήρεις και άρτιες προτά‐
σεις επικοινωνίας και μάθησης (Οικονόμου, 2004: 1 ; Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 262).
Η αναζήτηση νέων οδών στον πολιτισμικό τομέα αποτελεί μια διαρκή και αμετάβλητη
επιδίωξη της σύγχρονης κοινωνίας. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (στο εξής
ΤΠΕ) αποτελούν ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα των πολιτιστικών οργανισμών και μουσείων.
Η συνεχώς αυξανόμενη αξιοποίηση του διαδικτύου ως ένα ευρύ περιβάλλον αμφίδρομης
επικοινωνίας με το κοινό παρέχει καινοφανείς τρόπους παρουσίασης και προώθησης των
πολιτιστικών δράσεων καθώς και προσέλκυσης του κοινού αναπτύσσοντας έτσι ένα νέο
μορφωτικό σύστημα. Ο μοναδικός ρόλος του παγκόσμιου ιστού στη διαχείριση της πολιτι‐
σμικής κληρονομιάς συγκροτείται όχι μόνο στη δυνατότητα πρόσβασης σε απρόσιτες πλη‐
ροφορίες αλλά κυρίως στην ανέλιξη της πολλαπλότητας των σχέσεων ανάμεσα στα αντικεί‐
μενα, τους ανθρώπους και τις διευρύνσεις που μπορούν να δώσουν οι άνθρωποι σ’ αυτά
(Μπαντιμαρούδης, 2011: 263 ; Πυρπύλη, 2008: 89 ; Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 264).
Μουσεία και νέες τεχνολογίες
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Στα πλαίσια του πλήρη επανακαθορισμού της αποστολής του μουσείου για την αναδια‐
μόρφωση του σε ένα ενεργό οργανισμό ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού ιστού,
το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας αλλάζει την παραδοσιακή του ταυτότη‐
τα και αξιοποιεί τις ΤΠΕ προκειμένου να διευρύνει τη μάθηση που ήδη προσφέρει. Η αξιο‐
ποίηση των ΤΠΕ από μουσεία, με στόχο τη μάθηση, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία γί‐
νεται ολοένα και πιο συστηματική τα τελευταία χρόνια διεθνώς, εμπλουτίζοντας τη μου‐
σειακή εμπειρία και προσφέροντας πλούσιο, θελκτικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθη‐
σης (Μανώλη, 2010: 263‐266 ; Μπούνια, κ.ά., 2010: 335 ; Παυλογεωργάτος, κ.ά., 2006: 21).
Η εφαρμογή των ΤΠΕ στα μουσεία άρχισε κυρίως από τη διαχείριση των συλλογών και την
καταγραφή των αντικειμένων και διευρύνθηκε στο τομέα των πολυμέσων και στις εφαρμο‐
γές για παρουσίαση και ερμηνεία σε εκθέσεις. Σήμερα τα μουσεία έχουν πλέον τη δυνατό‐
τητα να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους αποκτώντας
μια τελείως διαφορετική διάσταση και αυξάνοντας κατακόρυφα τη δυνατότητα τους να
ανταποκριθούν με πληρότητα στους στόχους τους. Τα μουσεία διαθέτουν πλέον ένα ευρύ
φάσμα δικτυακών πηγών οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά υπηρεσιών όπως: πρόσβαση
στις μόνιμες και περιοδικές εικονικές εκθέσεις με δυνατότητα ξενάγησης και συμμετοχής σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, σύνθεση δεδομένων και εικόνων, εικονική περιήγηση, αναλυ‐
τικές πληροφορίες για τις εκθέσεις, απ’ ευθείας πρόσβαση στους καταλόγους των εκθέσε‐
ων, ακουστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών, βάσεις δεδομένων με σημειώσεις που σχετίζο‐
νται θεματικά με το αντικείμενο του οργανισμού κ.α. Οι όροι «ψηφιακό μουσείο», «εικονι‐
κό μουσείο» και «κυβερνομουσείο» χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση για να τιτλοφορή‐
σουν τη διαφορετική μορφή που οι διάφορες μουσειακές λειτουργίες αποκτούν, όταν χρη‐
σιμοποιούν τις νέες δικτυακές τεχνολογίες. Αυτές οι μουσειακές λειτουργίες μπορεί να ποι‐
κίλλουν από την ψηφιακή τεκμηρίωση των συλλογών, την ερμηνεία τους μέσω τρισδιάστα‐
των αναπαραστάσεων και εικονικών περιβαλλόντων και την παρουσίαση της ερμηνείας
αυτής στο κοινό, κυρίως στο κοινό που βρίσκεται εκτός μουσείου (Αρβανίτης, 2004: 185‐
186 ; Οικονόμου, 2003: 123 ; Μπούνια, 2004: 17‐27 ; Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 265).
Οι νέες τεχνολογίες όπως αναφέρει ο Μπαλτζής (2006), καθιερώνουν νέα είδη τέχνης και
νέες μεθόδους καλλιτεχνικής δημιουργίας, νέους τρόπους σύνθεσης και ερμηνείας καλλιτε‐
χνικών αγαθών οι οποίοι στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα επιφέρουν μια εκ θεμε‐
λίων αναδόμηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας και του πολιτιστικού γίγνεσθαι. Τα μου‐
σεία εισάγουν πέρα από τα συμβατικά πλέον οπτικοακουστικά και πολυμεσικά συστήματα,
εντυπωσιακά διαδραστικά εκθέματα, προκειμένου να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό
και να προσφέρουν πολύπλευρες και ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Η ένταξη της
διαδραστικής τεχνολογίας στην «άτυπη» εκπαίδευση προβληματίζει το μουσείο και δη‐
μιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο που διαχωρίζεται η εκπαιδευτική δυνατότητα από την
απλή ψυχαγωγία καθώς και για το βαθμό στον οποίο το μουσείο μπορεί να επιτύχει την
ομαλή σύζευξη τεχνολογίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας ώστε με την άμεση συμμετοχή
του επισκέπτη να μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του. Η διαδραστικότητα που προ‐
σφέρουν οι νέες τεχνολογίες συντελεί στην καλλιτεχνική δημιουργία και την επικοινωνία
του δημιουργού με το κοινό καθώς ο αποδέκτης κάθε καλλιτεχνικού έργου μετασχηματίζε‐
ται σε αυτοτελή και αυτενεργή μονάδα που συμμετέχει και μορφοποιεί την πολιτιστική ε‐
μπειρία (Μπαλτζής, 2006: 345‐376 ; Ρούσσου, 2008: 251‐252).
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H ευρεία διάδοση της τεχνολογίας στο μουσειακό χώρο οδηγεί στην αντιμετώπιση των επι‐
σκεπτών αλλά και γενικότερα των χώρων πολιτισμού υπό ένα νέο πρίσμα, εκείνο των δυνα‐
τοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών καθώς το προφίλ του
κοινού σήμερα έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει τόσο ως προς την εξοικείωση με τις
προαναφερόμενες τεχνολογίες, όσο και ως προς τις δυνατότητες πρόσβασης στην πληρο‐
φορία. Αντίστοιχα η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών ανοίγει νέες προοπτικές αλλά και
θέτει νέα ζητήματα ως προς τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου ενός χώρου πολιτισμού,
τους περιορισμούς, και τις ανάγκες που προκύπτουν. Οι ΤΠΕ σήμερα ταυτίζονται ολοένα
και περισσότερο στη συνείδηση διαφορετικών ομάδων κοινού με την ανάπτυξη της κοινω‐
νίας και των εκσυγχρονισμό των θεσμών. Στο μουσειακό χώρο υπηρετώντας λειτουργίες
προσανατολισμού και πλοήγησης, ενημέρωσης, ερμηνείας, εξατομικευμένης ξενάγησης και
ψυχαγωγίας οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό και στην υποστήριξη της μουσειακής ε‐
μπειρίας με τη μορφή βιωματικής και συμμετοχικής προσέγγισης των εκθεμάτων από το
κοινό δηλ. της αλληλεπίδρασης του κοινού με τα μουσειακά εκθέματα. Ενσαρκώνουν έτσι
ένα ωφέλιμο εργαλείο με εκτεταμένες επιλογές και διευρυμένο φάσμα ανταπόκρισης κα‐
θώς αναπτύσσουν νέους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης, οι οποίοι επιτρέπουν στους
επισκέπτες να εξερευνήσουν τον πλούτο και το εύρος της γνώσης με το δικό τους ύφος και
σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς
(Γιαννούτσου & Αβούρης, 2010: 695 ; Γκαζή & Νικηφορίδου, 2008: 375 ; Ρούσσου, 2006: 60
; Χιώτη, 2010: 707).
Βασικές αρχές της εικονικής πραγματικότητας
Οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές της σύγχρονης εποχής προσφέρουν απεριόριστες δυνατό‐
τητες μάθησης και ανάπτυξης της κοινωνίας και του πολιτισμού μας. Σε αυτό σημαντική
είναι η συμβολή της εικονικής πραγματικότητας η οποία αποτελεί μία σημαντική τεχνολο‐
γική ανακάλυψη που επιτρέπει την διάδραση ανθρώπου υπολογιστή με ένα φυσικό τρόπο
χωρίς την χρήση στατικών επιφανειών διεπαφής. Σήμερα η Εικονική Πραγματικότητα χρη‐
σιμοποιείται σε πολλές δραστηριότητες και συνήθως με παραπλανητικούς τρόπους. Αρχικά
ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη λεγόμενη Immersive Virtual Reality, κατά την
οποία ο χρήστης βυθίζεται πλήρως σε ένα τρισδιάστατο κόσμο που έχει αποκλειστικά δη‐
μιουργηθεί από έναν υπολογιστή. Με λίγα λόγια η Εικονική Πραγματικότητα είναι ένα in‐
terface ανθρώπου και υπολογιστή που βιώνεται από τον άνθρωπο με τρόπο φυσικό και
ενστικτώδη. Η εικονική πραγματικότητα όπως αναφέρεται στην Ιατρού (2003) ορίζεται ως
ένα περιβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστή, ισχυρά αλληλεπιδραστικό, που παρέχει
στο χρήστη δράση και επικοινωνία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης γίνεται συμμέ‐
τοχος σε έναν «εικονικά πραγματικό» κόσμο, πλοηγείτε ελεύθερα, αγγίζει αντικείμενα,
παίρνει πληροφορίες και προκαλεί μεταβολές στο συνθετικό περιβάλλον με τις ενέργειες
του (Ιατρού, 2003: 48‐49 ; Λαζακίδου κ.ά., 2004: 39 ; Οικονόμου, 2006: 215).
Η εικονική πραγματικότητα προϋποθέτει ολική συμμετοχή των αισθήσεων και είσοδο σε
ένα περιβάλλον παράλληλης πραγματικότητας. Στόχος ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι
να δημιουργήσει στο χρήστη την ψευδαίσθηση ότι είναι φυσικά τοποθετημένος σε ένα
συνθετικά παραγόμενο περιβάλλον μέσω της αναπαράστασης του από μια οντότητα (εν‐
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σάρκωση/avatar). Τα εικονικά περιβάλλοντα διέπονται από τρεις βασικές έννοιες: την εμ‐
βύθιση (immersion), την αλληλεπίδραση interaction) και την πλοήγηση (navigation) και βα‐
σίζονται σε τρεις βασικές συνιστώσες: το περιεχόμενο (content) στο οποίο εντάσσονται τα
αντικείμενα (objects) και τα ενεργά ή δρώντα στοιχεία (actors), τη γεωμετρία (geometry) η
οποία αναφέρεται στη περιγραφή του πεδίου όπου εξελίσσεται η αλληλεπίδραση και τη
δυναμική (dynamics) η οποία περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την αλληλεπίδραση
μεταξύ του περιεχομένου των περιβαλλόντων. (Γιαννακά, κ.ά., 2005: 33‐34 ; Οικονόμου,
2006: 216‐217 ; Σαμπανίκου & Βλαχάκης, 2005: 256).
Εικονικά Συνεργατικά Περιβάλλοντα
Εξέλιξη της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας, αποτελούν τα Εικονικά Συνεργατι‐
κά Περιβάλλοντα (ΕΣΠ) τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα σύγχρονης διάδρασης χρη‐
στών σε ένα εικονικό περιβάλλον, που δεν έχει μεν φυσική υπόσταση, επιτρέπει όμως την
άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Tα ΕΣΠ βασίζονται
σε τρία δομικά στοιχεία: α. στα περιβάλλοντα που διαμορφώνουν τους εικονικούς τόπους
(places) μέσα στους οποίους μπορούν να υφίσταται οι έννοιες της αλληλεπίδρασης και συ‐
νεργασίας β. στους εικονικούς εκπροσώπους και γ. στις δραστηριότητες (activities). Διαχω‐
ρίζονται σε δύο βασικές κατηγόριες: α. κειμένου (text based) γνωστά ως MUDs (Multi User
Dungeons ή Multi User Dimensions ή Multi User Dialogues και β. γραφικά (graphic based).
Βασικό στοιχείο για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση στα ΕΣΠ είναι οι εικονικοί εκπρό‐
σωποι οι οποίοι είναι γραφικές αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων στα ΕΣΠ και προσδί‐
δουν εικονική υπόσταση στον χρήστη για την ηλεκτρονική συμμετοχή του σε μια συνεργα‐
τική δραστηριότητα. Η τεχνολογία των ΕΣΠ αποσκοπεί στο να μορφοποιήσει τα σύγχρονα
δίκτυα υπολογιστών σε «πλοηγήσιμους και εποικημένους τρισδιάστατους τόπους» οι οποί‐
οι ενισχύουν τη συλλογική εργασία και το κοινωνικό παιχνίδι. Τα ΕΣΠ είναι διαμοιραζόμενοι
εικονικοί κόσμοι μέσω ενός δικτύου υπολογιστών στους οποίους έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν χρήστες οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του ΕΣΠ δια μέσω των
εικονικών εκπροσώπων και επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα
όπως είναι ο ήχος, το βίντεο, οι χειρονομίες, και το κείμενο ( Benford, et al., 2001: 79‐85 ;
Οικονόμου, 2006: 215‐220).
Η εικονική πραγματικότητα στο μουσειακό χώρο
Σήμερα η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο, τυγχάνει ολοένα μεγαλύτερης καταξίωσης και υπεράσπισης στο μουσειακό χώρο,
λόγω των νέων δυνατοτήτων που παρέχει τόσο στην αναπαράσταση της πολιτισμικής κλη‐
ρονομιάς όσο και στην εκπαίδευση που προσφέρει το μουσείο αλλά και στον τρόπο με τον
οποίο έρχεται σε άμεση επικοινωνία με το κοινό. Η εικονική πραγματικότητα υποστηρίζει
κυρίαρχες γνωστικές θεωρίες όπως ο επαγωγικός δομισμός (constructivism), που υποστηρί‐
ζει ότι η γνώση είναι μια εξελικτική διαδικασία η οποία αποκτάται από την εμπειρία του
παιδιού στον κόσμο και τις διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει. Η εικονική πραγματικότητα
ως διαδραστική μορφή τεχνολογίας εκλαμβάνεται ως η πλέον αποτελεσματική αφού προα‐
παιτεί την ολοκληρωτική συμβολή των αισθήσεων του επισκέπτη και την μετάβαση του σε
ένα κόσμο παράλληλης πραγματικότητας. Η επιτυχία της έγκειται στην αίσθηση ρεαλιστικό‐
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τητας του εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο μεταφέρεται ο επισκέπτης. Η χρήση της ει‐
κονικής πραγματικότητας σε πολιτισμικό και ιστορικό περιεχόμενο έχει πλέον καταστεί ση‐
μαντικός πόλος έλξης για το κοινό και μπορεί να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις ανάμεσα
σε κοινό, χώρο, εικονική αναπαράσταση και πραγματικό αντικείμενο ή ιστορικό γεγονός,
προσφέροντας μια επικοινωνιακή σχέση διαλογικής ποιότητας μεταξύ του μουσείου και
του κοινού προσαρμοσμένη στις επιθυμίες των επισκεπτών (Λαζακίδου κ.ά., 2004: 154 ;
Οικονόμου, 2006: 224 ; Ρούσσου, 2002: 1‐13).
Οι εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας ως δυναμικό εργαλείο ανταγωνισμού και
διεκδίκησης του ελεύθερου χρόνου του κοινού συγκροτούν πλέον μια νέα πραγματικότητα
προσέγγισης του μουσείου. Όπως σημειώνει η Μπούνια (2004), τα μουσεία δεν καλούνται
απλώς να φιλοξενήσουν αντικείμενα από το παρελθόν, αλλά να τα ερμηνεύσουν, να συν‐
θέσουν ένα ρεαλιστικό κόσμο και να βρουν νέους τρόπους ερμηνείας και αυθεντικοποίη‐
σης του κόσμου (Μπούνια, 2004 : 54). Η δόμηση ιστορικής γνώσης στη ψηφιακή διάσταση
μέσα από την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας αποτελεί μια εξελικτική διαδικα‐
σία κατά την οποία οι επισκέπτες ‐ και κυρίως το μαθητικό κοινό ‐ έχουν τη δυνατότητα να
αναδομήσουν με τη φαντασία τους την κοινωνία, να ανακαλύψουν τον τρόπο ζωής, την
τέχνη και τη θεματογραφία των ανθρώπων του παρελθόντος και να εξαγάγουν έτσι τα δικά
τους συμπεράσματα (Βακαλούδη, 2001: 56).

Συμπεράσματα
Οι ΤΠΕ κατέχουν τα τελευταία χρόνια ένα ολοένα πιο σπουδαίο ρόλο στο μουσειακό τοπίο.
Με τις εφαρμογές των ΤΠΕ η εκπαιδευτική διάσταση του σύγχρονου μουσείου εξελίσσεται
με διαφορετικές στρατηγικές, μέσα και μεθόδους προσέγγισης του κοινού. Η ψηφιακή τε‐
χνολογία προσφέρει πρόσβαση σε μια συλλογή πολλαπλών αλληλεπιδραστικών μέσων πα‐
ρέχοντας στα μουσεία νέες δυνατότητες δημιουργίας και ανάπτυξης εναλλακτικών μαθη‐
σιακών περιβαλλόντων. Με την αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ τα μουσεία συγκατα‐
λέγουν στις ιστοσελίδες τους υλικό ώστε να κινητοποιήσουν τα παιδιά και να προωθήσουν
την πολιτιστική εκπαίδευση και ενημέρωση. Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στο
μουσειακό χώρο οδηγεί σε νέες συνθήκες μάθησης και αξιοποίησης των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών του μουσείου. Το μουσείο λειτουργεί ως φορέας ανάπτυξης πολλαπλών διαφο‐
ρετικών εμπειριών που αντιστοιχούν στις ανάγκες του επισκέπτη περισσότερο από ότι μια
συνεχώς επαναλαμβανόμενη εμπειρία. Η «ζωντανή ιστορία», η περιήγηση στο χρόνο και
εξομοίωση με την εικόνα και το περιεχόμενο της αποτελούν στοιχεία που μορφοποιούν τη
πνευματική εμπειρία σε «αισθητηριακή και «βιωματική» αφού «σωματοποιούν την εμβύ‐
θιση» στο δομημένο παρελθόν και ενδυναμώνουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου
καθιστώντας το ένα μοναδικά μαγευτικό χώρο όπου βιώνεται η εμπειρία μιας απροσδόκη‐
της γνωστικής διαδικασίας και προβάλλεται το συναπάντημα διαλογισμού και πράξης, ιδε‐
ών και εφαρμογών (Καλοφορίδης, 2012: 76 ; Μανώλη, 2010: 263 ; Νικονάνου, 2005: 18‐25 ;
Ρούσσου, 2002: 8 ; Τζωρτζάκη, 2005: 61).
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Πέρα από τα σύνορα‐ H μελοποιημένη ποίηση στα Βαλκάνια. Μια πρόταση
για τη διδακτική προσέγγιση της λογοτεχνίας με χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
Κωνσταντίνος Μπαντίκος
M.Ed ‐ Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Eκπαίδευσης
Komo2003@gmail.com
Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας,
μέσω της μελοποιημένης ποίησης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τοποθετεί τους μα‐
θητές στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας αναδεικνύοντας τη βιωματική τους συμμε‐
τοχή, με στόχο την ενδυνάμωση της μορφωτικής τους επάρκειας, τη βελτίωση των επικοι‐
νωνιακών τους ικανοτήτων και της συναισθηματικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον, προωθώ‐
ντας τη συνεργατική μάθηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανά‐
πτυξη της κριτικής τους σκέψης και της κατανόησης των εθνικών, οικουμενικών και διαπο‐
λιτισμικών αξιών. Αποδεσμεύει, τέλος τη λογοτεχνία από την υπαγωγή της στο μάθημα της
διδασκαλίας της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθιστώντας την αυτόνομο δι‐
δακτικό αντικείμενο.
Λέξεις‐κλειδιά: Διδασκαλία λογοτεχνίας, μελοποιημένη ποίηση, ευρωπαϊκές συνεργασίες,
eTwinning, Δημοτική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες
Εισαγωγικά
Η διδασκαλία μιας γλώσσας και όχι μόνο της νεοελληνικής, σε τάξεις με ανομοιογένεια μα‐
θητών, εθνοτική‐γλωσσική‐γνωστική‐κοινωνική‐πολιτισμική είναι δύσκολη, γιατί οι απαιτή‐
σεις είναι πολλές και ποικίλες.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί, ακόμα και σήμερα, διδάσκουν τη γλώσσα με ιδιαίτερη έμφαση στη
διδασκαλία της δομής, γραμματική, συντακτική, παραγωγική, ετυμολογική κλπ., επειδή πι‐
στεύουν ότι η κατοχή της δομής πιστοποιεί τη γνώση της γλώσσας (Χατζησσαβίδης, 2001).
Αν και η γνώση της δομής μιας γλώσσας είναι αναγκαία, εν τούτοις δεν είναι αρκετή για την
επιτέλεση της επικοινωνιακής πράξης. Επομένως η γνώση της δομής μιας γλώσσας μας πα‐
ρέχει γλωσσική πληρότητα, αλλά δεν μας εξασφαλίζει επικοινωνιακή πληρότητα. Αυτό ση‐
μαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της γλώσσας οφείλουν να δώσουν
ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας με αποδε‐
κτούς κάθε φορά γλωσσικούς κώδικες.
Τα παραπάνω καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά και ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό
στις βασικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολυπολιτισμικές κοι‐
νωνίες του σήμερα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια από αυτές, γεγονός
που επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας και φυσι‐
κά στην εκπαίδευση. Αυτή η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό
και εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα
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του σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και των διδακτικών πρακτικών. Επιβάλλει την
συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση μεταξύ λαών και ατόμων, σε μια προσπάθεια κατανόη‐
σης της ετερότητας, της αλληλοαποδοχής και της εδραίωσης του διαλόγου. Η λογοτεχνία
συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση αφού είναι σε θέση να παιδαγωγεί, να
εισάγει τους μαθητές στην πολιτισμική κατανόηση, στην αντίληψη της ταυτότητας και της
πολυπολιτισμικότητας (Κατσανούλη, 2002) μέσω της αισθητικής, γλωσσικής, κοινωνικής
ευαισθητοποίησης και της ψυχοπνευματικής ωρίμανσης των μαθητών (Κατσίκη‐ Γκίβαλου,
2007).
Για τη μελέτη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας ενός λαού ή ενός τόπου,
είναι δυνατόν ν΄ αναζητηθούν διάφορα σχετικά συγγράμματα που όμως θα οδηγήσουν μα‐
κριά από το σκοπό τους αν δεν αναζητηθεί και η τέχνη μ΄ όλα τα παρακλάδια της που ανέ‐
πτυξε ο συγκεκριμένος λαός συγκεκριμένου τόπου. «Ανάμεσα στις διάφορες τέχνες την
πρώτη θέση κατέχει πάντα η Τέχνη του Λόγου, που αποτελεί την Τέχνη των Τεχνών, αφού
κύριο όργανό της είναι η γλώσσα, το κατεξοχήν εκφραστικό μέσο του ανθρώπου. Πιο παλιά
μορφή της Τέχνης του Λόγου είναι η Ποίηση που είναι και η πλέον συναισθηματική, πιο
μουσική, συνεπώς και πιο ψυχική από τον πεζό λόγο και τον σκηνικό διάλογο. Μετά τα πα‐
ραπάνω η μελέτη της Ποίησης αποτελεί την ασφαλέστερη οδό της ψυχικής αποκάλυψης
και του βίου ανθρώπων, αλλά και τόπων που έζησαν αυτοί». (http://el.wikipedia.org/)
Τα παραπάνω αποτέλεσαν το έναυσμα για μια πρόταση διαμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος ( διδακτικού σεναρίου), που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σχολικής
τάξης που στη σύνθεσή της υπάρχουν μαθητές που κατάγονται από διάφορες βαλκανικές
χώρες.
Τα δεδομένα
Η σχολική τάξη (ΣΤ`) , στην οποία θα αναφερθούμε, βρίσκεται σε σχολείο της Πρωτοβάθ‐
μιας Εκπαίδευσης στη βόρειο Ελλάδα και έχει είκοσι (20) μαθητές, μεταξύ των οποίων τέσ‐
σερεις (4) από τη Βουλγαρία, τρεις (3) από την Αλβανία και δύο (2) από τη Ρουμανία. Πρό‐
κειται για μία τάξη με διαφορετική πολιτισμική σύνθεση και διαφορετικό γνωστικό επίπεδο
κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης τρόπων άρσης της ανο‐
μοιογένειας , της κατανόησης της ετερότητας και της δημιουργικής κινητοποίησης των μα‐
θητών, αποφασίστηκε από κοινού (εκπαιδευτικός και μαθητές) η συμμετοχή σε ένα εκπαι‐
δευτικό πρόγραμμα‐ σχολική συνεργασία με μαθητές σχολείων γειτονικών βαλκανικών χω‐
ρών, μέσω της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning, με θέμα την Ποίηση και συγκεκριμένα στη
μελοποιημένη της μορφή. Αφορμή αποτέλεσε η προβολή ενός video με την άποψη της ποι‐
ήτριας Κικής Δημουλά για το «Τι είναι Ποίηση» (http://youtu.be/_W8ymiuKoU4) , καθώς
επίσης και η διδασκαλία του ποιήματος του Οδυσσέα Ελύτη « Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας» που
υπάρχει στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των Ε` και ΣΤ` τάξεων.
Το eTwinning είναι μία δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Life
Long Learning Programm), όπου σχολεία από διαφορετικές χώρες συνεργάζονται μέσω της
χρήσης των νέων τεχνολογιών, με στόχο να αποκομίσουν παιδαγωγικά οφέλη με βιωματικό
και ευχάριστο τρόπο. Το eTwinnning προσφέρει στα συνεργαζόμενα σχολεία ένα ασφαλές
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περιβάλλον για την διαχείριση των συνεργατικών έργων, το διαμοιρασμό των πόρων και
την ανάδειξη των αποτελεσμάτων. Επιπλέον προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μία «εικονι‐
κή οικία» στην οποία μπορούν να συναντηθούν με ασφάλεια και να ανταλλάξουν απόψεις,
να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης (εικ. 1) , να συμμετά‐
σχουν σε συζητήσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, αναδεικνύοντάς το σε μια κοι‐
νότητα πρακτικής και μάθησης με τεράστια δυναμική (http://www.etwinning.gr)

Εικ. 1
Η ανάπτυξη των νέων Τεχνολογιών, σήμερα, και η εισαγωγή τους στην εκπαίδευση οδηγούν
σε μια πιο βιωματική, κατανοητή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γνώσης (Κόμης, κ.ά
2007). Η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων, η ακολούθηση συνεργατικών τακτικών
και η αξιοποίηση των νέων αυτών εργαλείων μάθησης, μπορούν να ενισχύσουν την αποτε‐
λεσματικότητα της διδασκαλίας των νεοελληνικών κειμένων, καθώς και να εξυπηρετήσουν
τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις διδασκόντων και διδασκομένων. Οι ιστοσελίδες και οι βά‐
σεις πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, καθώς και η διαμοίραση μαθη‐
σιακών πηγών και πόρων, αποτελούν για όλους χρήσιμο εργαλείο έρευνας και σημαντικούς
παράγοντες ανέλιξης της εκπαιδευτικής πράξης ( Ράπτης & Ράπτη, 2007)
Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα αποβλέπει, επιπλέον, στη δημιουργία «μιας γέφυ‐
ρας επικοινωνίας μεταξύ των βαλκανικών λαών». Τα Βαλκάνια έχουν μια πλούσια ποιητική
παράδοση, η οποία δεν είναι γνωστή στους βαλκανικούς λαούς. « Κατά την διάρκεια της
οθωμανικής αυτοκρατορίας οι βαλκάνιοι γείτονες ανέπτυξαν δεσμούς ουσιώδους επικοι‐
νωνίας και βαθιές σχέσεις οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην ποιητική τους παράδοση. Η
διαχρονική γνώση της βαλκανικής ποίησης θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη
συναισθηματική συγγένεια που συνδέει τους βαλκανικούς λαούς. Είναι αυτό το κοινό συ‐
ναίσθημα στους βαλκάνιους ποιητές ,που δείχνει τη ψυχική συγγένεια μεταξύ των λαών της
χερσονήσου του Αίμου» ( Αίμος: Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, 2006).
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Η Προετοιμασία
Ένα συνεργατικό έργο στα πλαίσια του eTwinning, για να έχει προϋποθέσεις επιτυχίας θα
πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά. Σε συνεννόηση με τους εταίρους θα πρέπει να τεθούν
αναλυτικά όλες οι παράμετροι ανάπτυξης του έργου. Συνοπτικά τα βήματα είναι τα εξής:
Α΄ φάση ‐ σχεδιασμός
 Επιλογή του θέματος (μέθοδος: καταιγισμός ιδεών, συζήτηση κ.λπ.). Ακριβής
προσδιορισμός του θέματος, καθορισμός των ορίων του, πιθανές εξακτινώσεις.
 Καθορισμός στόχων (γνωσιακοί, αξιακοί, δεξιοτήτων κ.λπ.).
 Σχεδιασμός και περιγραφή ‐ Χρονοδιάγραμμα
 Μέθοδος (ομαδοσυνεργατική, άτυπη βιωματική, ατομική εργασία κ.λπ.).
 Εύρεση πιθανών συνεργατών (twinfinder), συμφωνία στις λεπτομέρειες, καθορι‐
σμός ομάδων εργασίας ‐ κατανομή εργασιών
Σημείωση: η επιλογή του θέματος, ο καθορισμός των στόχων, το χρονοδιάγραμμα και η
επιλογή μεθόδου, μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τον εταίρο μας ή αν έχουμε ήδη κά‐
ποιο ολοκληρωμένο σχέδιο να το προτείνουμε ως γενικό πλάνο και να προχωρήσουμε με το
συνεργάτη μας σε τροποποιήσεις, βελτιώσεις κ.λπ.
Β΄ φάση ‐ έρευνα
 Μέθοδος (βιβλιογραφική έρευνα, αυτοψία, επαφές με φορείς, οργανώσεις, συνε‐
ντεύξεις, διαδίκτυο, έρευνα πεδίου, κ.λπ.).
 Καταγραφή πληροφοριακού υλικού, καταγραφή πηγών και βιβλιογραφίας, συγκέ‐
ντρωση εποπτικού υλικού.
 Παρουσίαση πληροφοριών, αξιολόγηση της πορείας της εργασίας
Σημείωση: σε όλα τα στάδια της έρευνας επιδιώκεται η συνεργατική προσέγγιση του μα‐
θησιακού αγαθού και η δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (χρήση διαδικτύου, twinspace:
chat, forum, πίνακας ανακοινώσεων, ημερολόγιο κ.λπ.).
Γ΄ φάση ‐ επεξεργασία
 Οργάνωση και αξιοποίηση του υλικού, ανάλυση δεδομένων και ταξινόμηση, εκπό‐
νηση των επιμέρους εργασιών
 Σύνθεση των εργασιών των ομάδων και δημιουργία κοινής εργασίας
Σημείωση: όπως και στο προηγούμενο στάδιο, επιδιώκεται η συνεργατική αξιοποίη‐
ση/σύνθεση του πληροφοριακού υλικού και η δημιουργική χρήση των δυνατοτήτων των
ΤΠΕ (χρήση του Twinspace ή δημιουργία ιστοσελίδων, blog, online περιοδικών ή εφημερί‐
δων, δημιουργία πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης [π.χ. moodle], photo album,
video, θεατρικό παιχνίδι, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).
Δ΄ φάση ‐ αξιολόγηση
 Σταδιακή αξιολόγηση (ερωτηματολόγια, παρατήρηση, test δεξιοτήτων κ.λπ.).
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Τελική αξιολόγηση όλου του προγράμματος, σε σχέση με τους στόχους που θέσαμε
(αξιολογούμε το τελικό προϊόν αλλά και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμ‐
ματος). Πιθανές διορθώσεις ή τροποποιήσεις, συμπεράσματα, προτάσεις.

Σημείωση: η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει με online ερωτηματολόγια ή
online παιχνίδια‐ασκήσεις (κυρίως για παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπου προτείνεται μια
παιγνιώδης μορφή αξιολόγησης). Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους
εταίρους μας με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων.
Ε΄ φάση – διάχυση αποτελεσμάτων
 Αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων (εκτύπωση, δημοσίευση στο διαδί‐
κτυο κ.λπ.).
Σημείωση: την παρουσίαση/ διάχυση των αποτελεσμάτων εξασφαλίζει ικανοποιητικά η
χρήση των ΤΠΕ (ιστοσελίδες, blog, online περιοδικά ή εφημερίδες, photo album, τηλεδιά‐
σκεψη κ.λπ.). Προτείνεται, επίσης, η παρουσίαση στην τοπική κοινότητα με τη χρήση παρα‐
δοσιακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα ενημέρωσης, ΜΜΕ κ.λπ.).
ΣΤ` αξιολογικά κριτήρια ποιότητας
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν φιλοδοξεί να είναι επιτυχημένο,
θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία και θα το κατατάξουν στις
επιζητούμενες καλές και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που προτείνουμε θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω αξιολογικά κριτήρια ποιότητας:
1.

Παιδαγωγική καινοτομία
‐Καινοτόμος προσέγγιση των εκπαιδευτικών μεθόδων
‐Καινοτόμος προσέγγιση του υλικού του έργου
‐Καινοτόμες μέθοδοι συνεργασίας
‐Καινοτόμος προσέγγιση της χρήσης των ΤΠΕ και άλλων μέσων
‐Δημιουργική προσέγγιση των αναφυόμενων προβλημάτων κατά την εξέλιξη
του έργου

2.

Ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα
‐Ύπαρξη προφανούς προσπάθειας ενσωμάτωσης της δουλειάς των συνεργατών στο
πρόγραμμα του σχολείου
‐Ένδειξη της εργασίας των μαθητών στο υλικό του έργου ως μέρος της σχολικής
τους εργασίας
‐Αν το περιεχόμενο προσφέρεται στους μαθητές με αποτελεσματικό τρόπο και τους
παρακινεί
‐Αν το περιεχόμενο και η παρουσίασή του είναι σχετικό με μια σωστή διδακτική και
μεθοδολογική προσέγγιση
‐Αν το έργο προσφέρει κάτι στην παιδαγωγική πρακτική των συμμετεχόντων εκπαι‐
δευτικών

3.

Επίπεδο συνεργασίας των συμμετεχόντων σχολείων
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‐Αν υπάρχει απόδειξη ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εργάστηκαν από κοινού
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου
‐Αν το έργο προωθεί την προσέγγιση ενεργητικής μάθησης και εμπλέκει τους εκ‐
παιδευτικούς στην μαθησιακή διαδικασία
‐Αν οι μαθητές εργάστηκαν από κοινού σε κάθε φάση του έργου
‐Αν το έργο προωθεί τη συλλογική εργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων
‐Ύπαρξη απόδειξης εμπλοκής και συνεργασίας με την ευρύτερη κοινότητα
4.

Δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών
‐Αν έχει γίνει χρήση ασυνήθιστης τεχνολογίας
‐Αν στο έργο χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία πέρα από το email
‐ Αν η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε με καινοτομικό και δημιουργικό τρόπο
‐Αν οι τεχνικές λύσεις που χρησιμοποιήθηκαν κινητοποίησαν και ενθάρρυναν τη
μάθηση
‐Αν το έργο πρόσφερε πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρου‐
σες για επισκέπτες εκτός σχολικού πλαισίου

5.

Διάρκεια και επεκτασιμότητα
‐Αν το έργο προσφέρει δείγματα διάρκειας στο χρόνο
‐Αν το έργο προσφέρει δυνατότητες βελτίωσης και επέκτασης
‐Αν μπορεί να αποτελέσει έργο όλου του σχολείου
‐Αν προσφέρεται ως μοντέλο για άλλα έργα ιδίου είδους
‐Αν είναι επεκτάσιμο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών περιβαλλόντων και αν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συνθήκες άλλων χωρών

6.

Αποτελέσματα και κέρδη
‐Γιατί θα πρέπει το έργο να θεωρηθεί πετυχημένο;
‐Σε τι διαφέρει από άλλα στο θέμα της ποιότητας;
‐Είναι τα ορατά αποτελέσματα του έργου καλής ποιότητας;
‐Φαίνονται με ξεκάθαρο τρόπο τα κέρδη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες
παιδευτικοί και μαθητές από αυτή τους τη συνεργασία;
( http://www.etwinning.net)

εκ‐

Το Πρόγραμμα‐ Διδακτικό Σενάριο
Τίτλος: «Αcross the border‐ set poetry to music in the Balkans»
Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
Διαθεματικότητα: Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εμπλέκονται η Νεοελληνική Γλώσσα, τα
Εικαστικά ( ζωγραφική, μουσική, γραφιστική), το Θέατρο, ο Κινηματογράφος, οι Ξένες
Γλώσσες και η Δημιουργική Γραφή.
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ΤΑΞΗ: Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ` τάξης
του Δημοτικού Σχολείου, αλλά με την κατάλληλη δόμηση και επεξεργασία του υλικού θα
μπορούσε να εφαρμοστεί και στις άλλες τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
σε τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Διδακτικός χρόνος: Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος‐διδακτικού σεναρίου
μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ώρες τις «Ευέλικτης Ζώνης» ή στην ώρα της Φιλαναγνω‐
σίας, μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning και σε συνεργασία με ομότιμα
σχολεία βαλκανικών χωρών. Θα διατεθούν δύο (2) ώρες την εβδομάδα εντός του ωρολογί‐
ου προγράμματος καθ` όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με δυνατότητα επέκτασης της
εργασίας και σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ου‐
σιαστικό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και προσδίδουμε στην εργασία μας την απα‐
ραίτητη ευελιξία για απρόσκοπτη και συστηματική ενασχόληση με τους μελοποιημένους
ποιητές και το έργο τους.
Χώρος διδασκαλίας: Θα χρησιμοποιηθούν η αίθουσα της τάξης, το εργαστήριο πληροφορι‐
κής, η σχολική βιβλιοθήκη, αλλά και χώροι που είναι δυνατόν, μέσω επισκέψεων, να συμ‐
βάλλουν στην συγκέντρωση του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού (π.χ δισκοπωλεία,
δημόσια βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη κλπ)
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος ‐ σεναρίου : Μετά την εύρεση συνεργατών από
σχολεία γειτονικών βαλκανικών χωρών (αυτό πραγματοποιείται μέσω της σχετικής δυνατό‐
τητας που παρέχει η πλατφόρμα του eTwinning) και αφού πραγματοποιηθούν οι απαραί‐
τητες συνεννοήσεις‐συμφωνίες μεταξύ των εκπαιδευτικών (μέσω email, chat) για όλες τις
παραμέτρους που αφορούν το προς υλοποίηση εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εγγράφεται η
συνεργασία και αποκτά τον δικό της «εικονικό χώρο», στον οποίο τα συνεργαζόμενα σχο‐
λεία θα αναρτούν το τελικό αποτέλεσμα της κάθε φάσης υλοποίησης του έργου, αλλά και
θα επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναστοχαζόμενοι και επανασχεδιάζοντας
τις δράσεις τους αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.
Τα συνεργαζόμενα σχολεία θα συγκεντρώνουν το πληροφοριακό υλικό τους ( μελοποιημέ‐
να έργα ποιητών, συνθέτες και εικαστικοί που έχουν εμπλακεί, κ.ά. ), θα το ταξινομούν και
θα το παρουσιάζουν διατυπώνοντας τις δικές τους παρατηρήσεις‐ κρίσεις. Το παραγόμενο
αποτέλεσμα με χρήση κατάλληλων λογισμικών και εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών θα
διαμορφώνεται κατάλληλα και θα αποστέλλεται στους συνεργάτες. Το ίδιο θα κάνουν και
τα άλλα σχολεία‐συνεργάτες και κατ` αυτόν τον τρόπο θα γίνει πράξη η αλληλεπίδραση και
η ανταλλαγή της γνώσης, η οποία και θα οδηγήσει στην επίτευξη των αρχικά τιθέμενων
στόχων. Το τελικό προϊόν θα είναι αποτέλεσμα κοινής δουλειάς και θα συμβάλλει στην κα‐
τανόηση του πλούτου της βαλκανικής ποίησης και των κοινών της σημείων.
Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι : Η Λογοτεχνία ,ως εκ της φύσεώς της, είναι αναγκαίο να
διαφοροποιείται διδακτικά από τα άλλα αντικείμενα. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, να ακολουθεί
τις μεθόδους διδασκαλίας που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στον γνωσιο‐κεντρικό
χαρακτήρα της μαθησιακής διεργασίας κι αυτό, γιατί η Λογοτεχνία πέρα από τις πληροφο‐
ρίες που μεταδίδει, δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης του ψυχικού κόσμου των μαθητών
προσφέροντάς τους αισθητική συγκίνηση, ευχαρίστηση και ποικιλόμορφες ευκαιρίες για
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βιωματική συνάντηση με τα κείμενα. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δίνει τη δυνατό‐
τητα στους μαθητές να προσεγγίσουν την Ποίηση ως καλλιτεχνική έκφραση με αισθητική,
γλωσσική και παιδαγωγική αξία. Σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών
για τη Λογοτεχνία οι μαθητές, ανάμεσα σε άλλα, θα πρέπει να εξοικειώνονται με τις μετα‐
σημασιολογήσεις και τη λειτουργία της λογοτεχνικής μεταφοράς, να κατανοούν ή να εικά‐
ζουν τα όρια και τις εναλλακτικές δυνατότητες της γλώσσας και να γνωρίσουν δειγματικά
κείμενα της βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας (Δ.Ε.Π.Π.Σ & Α.Π.Σ.). Τα παραπάνω
επιτυγχάνονται με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, με διατύπωση επιχειρηματολο‐
γίας και αξιολογικών κρίσεων για λογοτεχνικά κείμενα μέσα από συζήτηση, μέσω απαγγε‐
λίας ποιημάτων και χρήση της μελοποιημένης ποίησης, της σύγκρισης ποιημάτων διαφορε‐
τικών χωρών και περιόδων ποιητών, τόσο ως προς το θέμα και την ποιητική γραφή, όσο και
ως προς την οπτική γωνία μέσα από την οποία ένας ποιητής παρουσιάζει ένα θέμα ή ένα
πρόβλημα.
Ειδικότερα οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προ‐
γράμματος‐σεναρίου είναι οι εξής:
















Η επαφή των μαθητών με Έλληνες και Βαλκάνιους ποιητές, έργα των οποίων έχουν
μελοποιηθεί.
Η συγκριτική μελέτη των μελοποιημένων ποιημάτων και η αναζήτηση‐επισήμανση
των ομοιοτήτων όσον αφορά τη θεματολογία, τη δομή και τη χρήση της γλώσσας.
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη φύση και τη θέση της γλώσσας, γενικά, στον πολιτι‐
σμό, τη σημασία της για τα έθνη και να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά στοιχεία
άλλων βαλκανικών λαών.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των πολυμέσων και των νέων τεχνολογιών ως εργα‐
λείο μάθησης και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν την πληροφο‐
ρία και να επεξεργάζονται στοιχειωδώς κείμενα σε Η/Υ (π.χ δημιουργία βιογραφι‐
κών , καταγρα‐φή έργων και παρουσιάσεις)
Να εξασκηθούν στη σύνθεση και παραγωγή του δικού τους προφορικού και γρα‐
πτού σχολίου για ποιητικά έργα.
Να προωθηθεί πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, αλλά και να
δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στη διδακτική πράξη μέσα από τη συνεργασία με μαθη‐
τές άλλων χωρών.
Να συνεισφέρει ούτως ώστε οι αλλοδαποί μαθητές να εσωτερικεύσουν αβίαστα
ορισμένες, δύσκολες γι` αυτούς, δομές της ελληνικής γλώσσας και να βιώσουν μέ‐
σα από τη μελοποιημένη ποίηση τον ελληνικό πολιτισμό και να υιοθετήσουν θετική
στάση απέναντί του.
Να εξασκηθούν στη χρήση ξένων γλωσσών
Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή, με έναυσμα την μελοποιημένη ποίηση, και με άλ‐
λα είδη καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως για παράδειγμα η μουσική, η εικαστική
απεικόνιση και το θέατρο.
Καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας‐αντίληψης των μαθητών. Απόκτηση ποιοτικών
αισθητικών κριτηρίων, όσον αφορά τις μουσικές τους επιλογές.
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Η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ‐ σεναρίου
Μέθοδος διδασκαλίας: Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προϋποθέτει
συνεργατικές δράσεις, ευνόητο είναι ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τις
σχετικές ομαδοκεντρικές‐συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. Η μάθηση θα προκύπτει
από τη διανομή ρόλων μέσα στην ομάδα και την ανταλλαγή των μαθησιακών πόρων και
πηγών. Ο εκπαιδευτικός επιτελεί ρόλο διαμεσολαβητικό, εμψυχωτικό, ανατροφοδοτικό και
καθοδηγητικό, ώστε οι μαθητές να οικειοποιούνται ενεργητικά τη νέα γνώση (Κόμης, 2004).
Μεθοδολογία υλοποίησης: Η υλοποίηση ενός eTwinning έργου αποτελείται από δύο κύ‐
ριες φάσεις. Στην πρώτη θα γίνουν οι επαφές με τους εκπαιδευτικούς των ξένων σχολείων
για να τεθούν από κοινού οι στόχοι και να οριστεί το ποιος θα έχει τον συντονιστικό ρόλο,
δικαιώματα , δηλαδή, διαχειριστή της πλατφόρμας και υπεύθυνου για τον καταμερισμό
των εργασιών .Στη δεύτερη ,με την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, θα γίνουν
συζητήσεις με τους μαθητές για τη φύση και τους στόχους του και θα ενημερωθούν για τον
τρόπο δουλειάς τους. Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ποιητών με τους οποίους θα α‐
σχοληθούμε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα είναι η αντι‐
προσωπευτικότητα βάση των διαφόρων χρονικών περιόδων και των λογοτεχνικών ρευμά‐
των, καθώς επίσης και η ύπαρξή τους στην ύλη των σχολικών τάξεων, χωρίς να αποκλείεται
και η δυνατότητα επιλογής και άλλων, εάν το επιθυμεί κάποια από τις ομάδες.
Αφού χωριστούν οι ομάδες εργασίας, με βάση όσα προβλέπονται, θα αναλάβει η κάθε μια
να ασχοληθεί με το έργο συγκεκριμένων ποιητών. Η κάθε ομάδα θα αναζητήσει στη δισκο‐
γραφία τα ποιήματα των ποιητών που έχουν μελοποιηθεί. Θα γίνει η καταγραφή των ποιη‐
μάτων, των συνθετών, του δίσκου στον οποίο περιέχονται, των εικαστικών καλλιτεχνών που
επιμελήθηκαν τα εξώφυλλα (εικ.2), καθώς επίσης, και θεατρικές παραστάσεις στις οποίες
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν μελοποιημένα ποιήματα, καθώς και άλλων συμπληρωμα‐
τικών στοιχείων που πιθανόν υπάρχουν, όπως για παράδειγμα σημειώματα συνθετών, σκη‐
νοθετών, απόψεις των ίδιων των ποιητών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το διαδί‐
κτυο και πιθανές επισκέψεις σε δισκοπωλεία και βιβλιοθήκες. Στις οριζόμενες συναντήσεις
οι ομάδες φέρνουν το προϊόν της έρευνάς τους και το καταθέτουν στην τάξη, εξηγώντας τον
τρόπο που εργάστηκαν και τις πιθανές δυσκολίες που συνάντησαν. Ακολουθούν συζητήσεις
και ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανέκυψαν, την
αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε και την περαιτέρω επεξεργασία του υλικού.
Επιχειρείται μια ποιοτική προσέγγιση των μελοποιημένων ποιημάτων με αξιολόγηση από
τους μαθητές του αισθητικού αποτελέσματος. Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, ζητείται από τους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη τους αν θεωρούν επιτυχημένη
την κάθε μελοποίηση, αν θεωρούν ότι ανταποκρίνεται ή όχι στο νόημα του ποιήματος ,
ποιες μελοποιήσεις τους άρεσαν και γιατί. Παρουσιάζονται οι εικαστικές εφαρμογές που
συνοδεύουν τις μελοποιήσεις, αν υπάρχουν, και συζητείται το κατά πόσο συμβάλλουν στην
ποιότητα του όλου εγχειρήματος.
Τέλος το υλικό που συγκεντρώθηκε ταξινομείται σε έντυπη μορφή, αλλά και ηλεκτρονική, η
οποία και αποστέλλεται στα σχολεία‐συνεργάτες. Με τον παραπάνω τρόπο εργάζονται όλα
τα σχολεία. Το υλικό που ανταλλάσεται αποτελεί ευκαιρία για σχολιασμό, διερεύνηση των
χαρακτηριστικών του, δημιουργικές επεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές επικοινω‐
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νώντας μεταξύ τους και εργαζόμενοι συνεργατικά κατανοούν τις πολιτισμικές ομοιότητες
και διαφορές, αποδέχονται την ετερότητα και μαθαίνουν να σέβονται τον

( Εικ. 2)
«άλλο». Τέλος αμβλύνονται οι ανισότητες στην τάξη και δίνεται η ευκαιρία στους αλλοδα‐
πούς μαθητές να παίξουν ενεργό ρόλο στα μαθησιακά δρώμενα μέσω και της ενασχόλησης
με τραγούδια των πατρίδων τους.
Μέσα διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν : Ποιητικές συλλογές, διαδίκτυο, διαδραστι‐
κός πίνακας, βίντεο, εκπαιδευτική τηλεόραση, δίσκοι μουσικής. Θα χρησιμοποιηθούν επί‐
σης εργαλεία Web 2.O , Authoring tools , email, chat και λογισμικά παρουσιάσεων και επε‐
ξεργασίας εικόνας και ήχου. Για τις ανάγκες της υλοποίησης και της παρουσίασης των απο‐
τελεσμάτων του προγράμματος θα κατασκευαστεί ένα Wiki στο οποίο θα ανεβάζονται οι
εργασίες των μαθητών. Τελικό επίσης προϊόν θα αποτελέσει η δημιουργία ενός DVD το ο‐
ποίο θα περιέχει μελοποιημένα ποιήματα από τις χώρες των συμμετεχόντων σχολείων.
Αξιολόγηση: Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, η αξιολόγηση οφείλει να υποστηρίζει
τη διδασκαλία και τη μάθηση. Κύριος σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι ο έλεγχος αλλά η
βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διεργασίας. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγη‐
ση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να διατρέχει όλες τις φά‐
σεις εξέλιξής του, ως μια διαγνωστική και διαμορφωτική διαδικασία. Μπορεί να επιτευχθεί
με την κατασκευή online ερωτηματολογίων και online παιχνιδιών‐ασκήσεων σε συνεργασία
με τους εταίρους μας και συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών.
Σύνοψη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα‐διδακτικό σενάριο που προτείνουμε εκφράζει, κατά την άπο‐
ψή μας, τις σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και τις συνδυάζει παρα‐
γωγικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορί‐
ας και των Επικοινωνιών. Κινείται μέσα στα πλαίσια του οικείου Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στα αντίστοι‐
χα Α.Π.Σ. , προσδίδει προστιθέμενη παιδαγωγική αξία μέσω της ευρωπαϊκής διάστασης της
συντελούμενης μαθησιακής διεργασίας και καθιστά τους μαθητές υπεύθυνους για τη δική
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τους μαθησιακή πορεία. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της πολυπολι‐
τισμικότητας και στην αποδοχή της ετερότητας, ενώ αναδεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνω‐
μία του ελληνικού λόγου και πολιτισμού.
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Δικτυακοί τόποι
http://www.etwinning.net
http://etwinning.gr
http://el.wikipedia.org
http://cgi.di.uoa.gr/~gram/poems.html Μελοποιημένη ελληνική Ποίηση
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/mps/logos1/LogPeriodiko/melopoiisi.htm Δείγματα με‐
λοποιημένης ελληνικής Ποίησης
http://cooltoolsforschools,wikispaces.com
http://www.dedalus.gr
http://www.biblionet.gr
http://users.sch.gr/bandrik/poisi.htm
http://www.e‐poema.eu/dokimio.php?id=172
http://www.komvos.edu.gr
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http://www.taekpaideutika.gr
http://www.ekebi.gr
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Σύνθεση και εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου για τις «Άλπεις»,
με χρήση των νέων τεχνολογιών, στα πλαίσια του Νέου Πιλοτικού
Προγράμματος Σπουδών Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου.
Νείλα Ιωάννα
Καθηγήτρια Βιολόγος, Δρ. Οικολογίας
neila@otenet.gr
Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η σύνθεση, οργάνωση και εφαρμογή ενός διδακτικού σε‐
ναρίου για τις Άλπεις, στα πλαίσια του Νέου Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών του μαθή‐
ματος της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου. Η μελέτη της οροσειράς των Άλπεων πραγματοποιεί‐
ται σαν «μελέτη περίπτωσης», μέσω της πολλαπλής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, με
έμφαση στη γεωφυσική (δημιουργία και ηλικία της οροσειράς, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, πο‐
ταμοί που πηγάζουν από αυτές), στην πολιτισμική (γλώσσες και θρησκείες των κατοίκων
των Άλπεων, συνήθειες, μουσική και τραγούδια, χαρακτηριστικά φαγητά και γλυκά), καθώς
και στην αισθητική (πώς οι Άλπεις αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για κινηματογραφικές ται‐
νίες, λογοτεχνικά έργα, μουσικές δημιουργίες) προσέγγιση του θέματος. Προσδιορίζεται το
θεωρητικό πλαίσιο και η μεθοδολογία, ενώ ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των δραστη‐
ριοτήτων, που εφαρμόστηκαν σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης. Στο τέλος, γίνεται
αξιολόγηση και γενική αποτίμηση της όλης διδακτικής πρακτικής, με προτάσεις για περαι‐
τέρω προεκτάσεις της και εκτός σχολείου.
Λέξεις‐κλειδιά: διδακτικό σενάριο, Γεωγραφία, Άλπεις, νέες τεχνολογίες, πολιτισμική προ‐
σέγγιση, Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών
Εισαγωγή
Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php), που ισχύουν
από το 2011‐2012 στις σχολικές μονάδες, που ορίστηκαν για την πιλοτική εφαρμογή τους,
αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο και την αναγκαιότητα της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.
Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνωστικά εφόδια, αλλά και
να αναπτύξουν ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
σύγχρονης ζωής.
Έτσι, με την ενεργή αναζήτηση της γνώσης (γεωγραφικής, όπως και ευρύτερης) από πολλα‐
πλές και ψηφιακές πηγές, οι μαθητές καλούνται να ασκηθούν σε ερευνητικές διεργασίες,
ενώ με ομαδικές‐συνεργατικές πρακτικές ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης, με
την πραγματοποίηση ομαδικών εργασιών και την παρουσίασή τους μέσα στην τάξη, τονώ‐
νεται η αυτοεκτίμηση και ενθαρρύνεται η δημιουργικότητά τους. Έντονη είναι και η διάχυ‐
ση των αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας προοπτικής των λα‐
ών, έτσι ώστε να προωθείται η διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.
Τα γνωστικά και επικοινωνιακά εργαλεία για όλες αυτές τις προσεγγίσεις του θέματος πα‐
ρέχουν οι νέες τεχνολογίες (Παπακώστα 2007, Σοφός & Kron 2010), που προσελκύουν το
ενδιαφέρον των μαθητών, κινητοποιούν το αίσθημα πρωτοβουλίας και αυτενέργειας τους,
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ενώ συγχρόνως διευκολύνουν τη συνεργασία των παιδιών και εκτός τάξης (με την ηλεκτρο‐
νική επικοινωνία) και προσφέρονται για τη δημιουργικές συνθέσεις παρουσιάσεων.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, επιχειρήθηκε η σύνθεση ενός πρωτότυπου Διδακτικού Σεναρίου
με θεματικό άξονα τις “Άλπεις”, για το μάθημα της Γεωγραφίας της Β΄ Γυμνασίου. Στη συ‐
νέχεια, το σενάριο αυτό εφαρμόστηκε σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης, κατά το
τρέχον σχολικό έτος (2012‐2013), στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Ιωαννί‐
νων (που είναι μεταξύ των «πιλοτικών» σχολείων, όπου ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπου‐
δών).
Η κεντρική ιδέα αυτού του διδακτικού σεναρίου είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές μια γε‐
ωγραφική ενότητα (την οροσειρά των Άλπεων), γνωρίζοντας πολλαπλές πτυχές της: τη γε‐
ωφυσική (δημιουργία και ηλικία της οροσειράς, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, ποταμοί που πη‐
γάζουν από αυτές), την πολιτισμική (γλώσσες και θρησκείες των κατοίκων των Άλπεων, συ‐
νήθειες, μουσική και τραγούδια, χαρακτηριστικά φαγητά και γλυκά), καθώς και την αισθη‐
τική (πώς οι Άλπεις αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για κινηματογραφικές ταινίες, λογοτεχνι‐
κά έργα, μουσικές δημιουργίες).
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ήταν πρωταρχικής σημασίας για την πραγματοποίη‐
ση όλων των παραπάνω επιδιώξεων, τόσο για την υπεύθυνη εκπαιδευτικό, όσο και για τους
ίδιους τους μαθητές: διαδικτυακή αναζήτηση των πληροφοριών, των εικόνων, του οπτικοα‐
κουστικού υλικού γενικότερα, οργάνωση των δεδομένων, ψηφιακές παρουσιάσεις των ευ‐
ρημάτων και τελικά των εργασιών.
Εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου
Εκπαιδευτικοί στόχοι
α) Ειδικοί διδακτικοί στόχοι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο και σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας
(digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php) οι μαθητές, με την ολοκλήρωση της ενότητας,
πρέπει να είναι σε θέση:
•

να εντοπίζουν στο χάρτη τη θέση των σημαντικότερων ευρωπαϊκών οροσειρών
και ειδικότερα της οροσειράς των Άλπεων, καθώς και τις χώρες στις οποίες ε‐
κτείνεται

•

να συσχετίζουν το ύψος και τη μορφολογία της οροσειράς με την “ηλικία” της

•

να εκτιμούν την επίδραση των ορεινών όγκων στη ζωή, την οικονομία, τις δρα‐
στηριότητες των κατοίκων τους

•

να ορίζουν τον κλιματικό τύπο, που επικρατεί στο ορεινό σύμπλεγμα των Άλ‐
πεων

•

να διακρίνουν τον τύπο βλάστησης, που χαρακτηρίζει τα ψηλά βουνά

•

να προσδιορίζουν στο χάρτη τους μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης, που πηγά‐
ζουν από τις Άλπεις
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•

να γνωρίζουν σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, που απειλούν το αλπι‐
κό οικοσύστημα (κλιματική αλλαγή, ρύπανση, τουριστική υπερεκμετάλλευση)

•

να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία (γλώσσα, θρησκεία, έθιμα,
φαγητά και γλυκά, μουσική παράδοση), που συναντώνται στις Άλπεις

•

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ορεινών διαβάσεων (οδικών, σιδηρο‐
δρομικών) και των μεγάλων τεχνικών έργων (τούνελ) για τη ζωή των κατοίκων
των Άλπεων

β) Γενικότεροι μαθησιακοί‐παιδαγωγικοί στόχοι:


Η υλοποίηση του Διδακτικού Σεναρίου, αναμένεται να συμβάλει ώστε οι μαθη‐
τές:

•

να συνεργάζονται αρμονικά στην ομάδα και να παρουσιάζουν το αποτέλεσμα
της ομαδικής εργασίας τους

•

να κατανοήσουν ότι και οι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάζο‐
νται για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα

•

να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τις εφαρμογές στον υπολογιστή

•

να συλλέγουν στοιχεία από διάφορες πηγές, να τα αξιολογούν και να τα οργα‐
νώνουν

•

να εξασκήσουν την παρατηρητικότητα, καθώς και τη συνθετική και κριτική τους
ικανότητα

•

να ευαισθητοποιηθούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα και να κατανοήσουν
ότι αφορούν όλους μας

•

να αναγνωρίζουν την αξία και την ιδιαιτερότητα των πολιτισμικών στοιχείων
άλλων λαών (γλώσσα, θρησκεία, τραγούδια, συνήθειες, γαστρονομία)

•

να ενθαρρυνθούν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας

•

να εκφράζονται καλλιτεχνικά (ζωγραφική, δημιουργικό κολάζ), ανάλογα και με
τις ιδιαίτερες κλίσεις τους

•

να μπορούν να εκφράσουν με σαφήνεια και περιεκτικό λόγο τις ιδέες τους σε
γραπτό κείμενο

Μεθοδολογία
Στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Σπουδών (digitalschool.minedu.gov.gr/info/
newps.php), εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος (Ματσαγγούρας, 2000) σε συν‐
διασμό με την καθοδηγούμενη ανακαλυπτική, στα πλαίσια του εποικοδομητικού μοντέλου
μάθησης (Βλάχος 2004, Σολομωνίδου 2006) αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και
εμπειρίες των παιδιών. Όσον αφορά τις τεχνικές μάθησης, χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλ‐

143

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

λων, ηλεκτρονικοί χάρτες και διαδικτυακές μικροεφαρμογές, καθώς και η ενθάρρυνση των
παιδιών για δημιουργική έκφραση.
Επίσης, ακολουθήθηκαν κάποιες αρχές της “Μάθησης μέσω Σχεδιασμού”
(http://neamathisi.com/learning‐by‐design/multimodality/), που επίσης προτείνονται. Η
παιδαγωγική αυτή προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα ότι για τα παιδιά υπάρχει ανάγκη να
μπορούν να χρησιμοποιούν προφορικούς, γραπτούς, οπτικούς, ηχητικούς, σωματικούς, χω‐
ροαντιληπτικούς και απτικούς τρόπους κατανόησης του κόσμου γύρω τους. Να μπορούν,
δηλαδή, να προσεγγίζουν τη μάθηση με όλες τους τις αισθήσεις, όπως επιχειρήσαμε και
στην παρούσα εκπαιδευτική πρόταση.
Ένταξη σε ευρύτερη ενότητα‐Διάρκεια
Το Νέο Πρόγραμμα Γεωγραφίας της Β' Γυμνασίου (digitalschool.minedu.gov.gr/info/
newps.php), εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μετά την αρχική ενότητα “Χάρτες”, ακολου‐
θεί η ενότητα “Φυσικό Περιβάλλον και Άνθρωπος”, όπου οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί
της Ευρώπης (οροσειρές, θάλασσες, ποταμοί) δεν εξετάζονται όλοι αναλυτικά, αλλά μέσω
χαρακτηριστικών “μελετών περίπτωσης” (προτείνεται αναλυτικό διδακτικό σενάριο για τη
Μεσόγειο), με τρόπο που να αναδεικνύονται πολλαπλές προσεγγίσεις. Στο τέλος της δεύτε‐
ρης αυτής ενότητας, προβλέπονται τρεις διδακτικές ώρες για συνθετικές εργασίες των μα‐
θητών.
Η μελέτη των οροσειρών της Ευρώπης πραγματοποιείται μέσα από τη «Μελέτη περίπτω‐
σης» («case study») των Άλπεων, διάρκειας δυο διδακτικών ωρών, όπως προτείνουμε και
στο παρόν Διδακτικό Σενάριο, με αναλυτική περιγραφή πιο κάτω.
Ας επισημάνουμε, ωστόσο, ότι, στην περίπτωση της δικής μας εφαρμογής στο σχολείο, α‐
ξιοποιήθηκαν επιπλέον και οι τρεις διδακτικές ώρες για συνθετικές εργασίες μαθητών, ό‐
πως προβλέπεται στο τέλος της ενότητας. Η επιλογή αυτή κρίθηκε σκόπιμη λόγω του επι‐
στημονικού ενδιαφέροντος, που παρουσιάζουν οι Άλπεις (από γεωλογική, βιολογική και
οικολογική θεώρηση), καθώς και λόγω της διαθεματικότητας, με την οποία μπορεί να προ‐
σεγγιστεί αυτό το διδακτικό αντικείμενο (με αναφορές στην ιστορία‐αρχαιολογία, στις ξένες
γλώσσες των χωρών τους, στην οικονομία, στην τεχνολογία, στην τέχνη, όπως μουσική, λο‐
γοτεχνία, κινηματογράφος, κόμικς, ακόμη και κουκλοθέατρο). Επίσης, θεωρούμε ότι, για τις
ορεινές περιοχές της ελληνικής γης, τα βιώματα και οι νοητικές παραστάσεις των μαθητών
εντάσσονται καλύτερα στη μελέτη ενός ορεινού (όπως οι Άλπεις), παρά ενός παραθαλάσ‐
σιου οικοσυστήματος (όπως η Μεσόγειος).
Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες
Στα πλαίσια της ευρύτερης ενότητας «Φυσικό Περιβάλλον και άνθρωπος» (δεύτερη μεγάλη
ενότητα του μαθήματος Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου), έχει προηγηθεί η διδασκαλία των ενο‐
τήτων «Αναγνώριση βασικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της Ευρώπης», καθώς
και «Κλίμα‐Βλάστηση», ενώ θα ακολουθήσει η ενότητα «Ποτάμια της Ευρώπης», όπως
προβλέπεται (από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών).
Κατά την επεξεργασία της ενότητας «Κλίμα‐Βλάστηση», αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε και
το ορεινό κλίμα, ενώ προσεγγίστηκε βιωματικά (με τμήματα φυτών και καρπών) ο τύπος
βλάστησης, που επικρατεί στα ψηλά βουνά και βέβαια κατεξοχήν και στις Άλπεις.
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Οι μαθητές έχουν ήδη, από τις προηγούμενες διδακτικές ώρες του μαθήματος, μια εξοικεί‐
ωση με διάφορους χάρτες (έντυπους και ηλεκτρονικούς), με απλές εφαρμογές στον ηλε‐
κτρονικό υπολογιστή, με διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων.

Επίσης, τα παιδιά έχουν χωριστεί και έχουν εργαστεί σε ομάδες δικής τους επιλογής (2‐6
ατόμων) σε προηγούμενα μαθήματα. Όπως προτείνεται από τη σχετική βιβλιογραφία (Πο‐
λέμη‐Τοδούλου, 2011), οι μαθητές έχουν δώσει όνομα στην ομάδα τους, αυτό που νομί‐
ζουν ότι τους εκφράζει καλύτερα.
Απαιτούμενη υποδομή (διδακτικά μέσα, υλικό)
‐Απαραίτητος τουλάχιστον ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στην αίθουσα εφαρμογής του
Διδακτικού Σεναρίου, με σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχεία, καθώς και διαδραστικός πίνα‐
κας ή προβολέας.
‐Απαιτούνται ακόμη «Λευκοί χάρτες» (δηλαδή μόνο με το περίγραμμα) των χωρών των Άλ‐
πεων, ένας για κάθε χώρα και ομάδα μαθητών (τυπώνονται από το
http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm)
‐Μαρκαδόροι διαφόρων χρωμάτων
‐Πολύχρωμα καρτελάκια, όπου τα παιδιά έχουν γράψει (και ζωγραφίσει) το όνομα της ο‐
μάδας τους (προαιρετικά)
Περιγραφή δραστηριοτήτων
Για κάθε δραστηριότητα, αναγράφεται σε παρένθεση ο χρόνος που διατίθεται.

1η διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή‐ανάκληση γνώσεων (10΄)
Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση‐επανάληψη των λιθοσφαιρικών πλακών της γης (αντικεί‐
μενο που οι μαθητές έχουν μελετήσει εκτεταμένα στην Α΄ Γυμνασίου), προβάλλοντας από
το εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο Γεωγραφίας Β΄ τάξης την εφαρμογή, που “ανοίγει”
στα
δεξιά
της
εικόνας
6.4
(του
6ου
μαθήματος)
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM‐
B106/382/2534,9801/ extras/gbg06_tectonic‐plates/index.htm). Εξηγούμε ότι η κίνηση των
λιθοσφαιρικών πλακών ευθύνεται για τη δημιουργία των βουνών (ορογένεση) και ότι έτσι
δημιουργήθηκαν και οι Άλπεις πριν 60 εκατομμύρια χρόνια περίπου (όπως αναφέρεται και
στο βιβλίο μαθητή, σελ. 28).
Αμέσως μετά δείχνουμε στα παιδιά τις Άλπεις στο χάρτη της εικόνας 7.6 (του 7ου μαθήμα‐
τος) από το ίδιο ηλεκτρονικό βιβλίο
(digitalschool.minedu.gov.gr/modules
/ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/), εστιάζοντας στο γεγονός ότι ανήκουν στις
«νεότερες οροσειρές» (όπως και η δική μας Πίνδος), που δεν έχουν ακόμη διαβρωθεί αρκε‐
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τά, διατηρώντας μεγάλα ύψη και μυτερές κορυφές, σε αντίθεση με τις “παλαιότερες ορο‐
σειρές του χάρτη (εξήγηση στο κείμενο του βιβλίου μαθητή, σελ. 31). Προτρέπουμε τους
μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη μορφολογία των ελληνικών βουνών, ιδιαίτερα
αν ζουν σε ορεινή περιοχή (όπως στην περίπτωσή μας).
Δραστηριότητα 2: Διερεύνηση (25΄)
Τα παιδιά έχουν ήδη καθίσει ανά ομάδες και έχουν μπροστά τους πολύχρωμο καρτελάκι με
το όνομα της ομάδας τους (το έχουν φιλοτεχνήσει σε προηγούμενο μάθημα).
Προβάλλουμε στο διαδραστικό πίνακα την ιστοσελίδα seilias.gr. και συγκεκριμένα τη δια‐
δραστική εφαρμογή‐παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (εικόνα 1), όπου φαίνονται
και οι χώρες της Ευρώπης.

Εικόνα 1: «Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες»: διαδραστικός χάρτης από seilias.gr
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Συγχρόνως μοιράζουμε στις ομάδες μαθητών από ένα Φύλλο Εργασίας, όπου στη μια όψη
της σελίδας υπάρχουν οι κατάλληλες επεξηγήσεις, στη δε άλλη όψη “λευκός χάρτης” (τυ‐
πωμένος από το geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm), όπου φαίνεται μόνο το περίγραμμα
μιας από τις εξής έξι ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκτείνεται η οροσειρά των Άλπεων: Αυστρία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Κροατία και Σλοβενία (οι χώρες αναφέρονται στη σελίδα 58 του
σχολικού βιβλίου του μαθητή). Επισημαίνουμε εδώ ότι οι “λευκοί χάρτες” των υπολοίπων
δυο χωρών των Άλπεων (Ιταλίας και Λιχτενστάιν) δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δραστηριό‐
τητα, λόγω του πολύ χαρακτηριστικού σχήματος της Ιταλίας (που θα διευκόλυνε ιδιαίτερα
κάποια ομάδα παιδιών) και του πολύ μικρού μεγέθους του Λιχτενστάιν.
Κάθε ομάδα μαθητών έχει, λοιπόν, μια διαφορετική χώρα να μελετήσει, που δεν ξέρει ακό‐
μη ποια είναι.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αναγράψουν πάνω στο “λευκό χάρτη” της χώρας, που
έτυχε στην κάθε ομάδα, διάφορα στοιχεία, αξιοποιώντας τις διαδραστικές εφαρμογές (α‐
ναφέρονται αμέσως μετά) και την άμεση αναζήτηση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βρουν και να συμπληρώσουν:
1) Το όνομα της χώρας
2) Το όνομα και τη θέση της πρωτεύουσας της χώρας
3) Το όνομα και τη διαδρομή κάποιου από τους μεγάλους ποταμούς, που πηγάζουν
από τις Άλπεις (αν υπάρχει στη χώρα, που μελετάνε)
4) Τη γλώσσα (ή τις γλώσσες), που μιλάνε οι κάτοικοι της χώρας αυτής
5) Τη θρησκεία (και το δόγμα, π. χ. καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι), που έχουν οι κά‐
τοικοι
6) Τη σημαία της χώρας (μπορούν να τη ζωγραφίσουν)

Εξηγούμε στα παιδιά ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να τα βρουν:
α) στους ψηφιακούς χάρτες του seilias.gr , που προβάλλονται στο διαδραστικό πί‐
νακα ενεργοποιώντας τις εξής διαδραστικές εφαρμογές:
‐Πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών Κρατών (όπου φαίνονται και τα περιγράμματα
των χωρών)
‐Μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης (με την παρατήρηση ότι δεν απεικονίζεται ο
Ροδανός)
‐Σημαίες Ευρωπαϊκών Κρατών
β) στον ψηφιακό χάρτη, που “ανοίγει” δεξιά από την εικόνα 32.1 (για τις γλώσσες
της Ευρώπης, εικόνα 2)
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Εικόνα 2: «Γλώσσες της Ευρώπης»:
Ψηφιακός χάρτης από το εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο

καθώς και στον ψηφιακό χάρτη δεξιά από την εικόνα 32.2 (για τις θρησκείες) του εμπλουτι‐
σμένου
ηλεκτρονικού
βιβλίου
Γεωγραφίας
Β΄
τάξης
(digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/)
γ) με άμεση αναζήτηση στο διαδίκτυο
δ) εναλλακτικά, από το βιβλίο τους (σελ. 87, 89, 56, 58, 111, 173)

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, παρέχεται από τον εκπαιδευτικό κάθε δυνατή βοή‐
θεια στους μαθητές, σε επίπεδο οργάνωσης της εργασίας κάθε ομάδας, χρήσης του υπολο‐
γιστή, συντονισμού των ομάδων μεταξύ τους κ.λ.π. Επίσης, θέτουμε στη διάθεση των παι‐
διών μαρκαδόρους διαφόρων χρωμάτων, ώστε να βάλουν τη δική τους “πινελιά” στην καρ‐
τέλα της χώρας, που μελετά η ομάδα τους.

Δραστηριότητα 3: Διαδικτυακή περιήγηση (10΄)
Πραγματοποιούμε με τους μαθητές μια διαδικτυακή περιήγηση στο Μουσείο Αρχαιολογίας
του Νοτίου Τιρόλου, στο Bolzano της Ιταλίας, μέσα από την ιστοσελίδα του (iceman.it, εικό‐
να 3).
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Εικόνα 3: «Ο άνθρωπος των πάγων»: περιβάλλον της ιστοσελίδας iceman.it

Περιέχει έγκυρες πληροφορίες και εντυπωσιακές εικόνες για τον «Άνθρωπο των πάγων»
(«Iceman»), που αποτελεί το βασικό έκθεμα αυτού του Μουσείου και πόλο έλξης για πολ‐
λούς επισκέπτες.
Ο «Άνθρωπος των πάγων» (www.nationalgeographic.gr/0202/geographica.html,
www.wikipedia.org,) έμεινε θαμμένος στους πάγους των Άλπεων για 5300 χρόνια (!) και
λόγω των εκεί συνθηκών, το νεκρό σώμα του διατηρήθηκε σε πολύ καλή κατάσταση (πρό‐
κειται για μια «υγρή μούμια»). Το θέμα αυτό, που προτείνεται κατά τη μελέτη των Άλπεων
και
από
το
“Νέο
Πιλοτικό
Πρόγραμμα
Σπουδών”
(digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php), αναμένεται να αρέσει και να κινήσει το εν‐
διαφέρον των παιδιών, ενώ συγχρόνως προσφέρεται για διαθεματική μελέτη (συνδυάζει
στοιχεία από: Γεωγραφία‐Γεωλογία, Βιολογία, Ιστορία‐Αρχαιολογία, Ιατρική Τεχνολογία,
Ορειβασία και αθλήματα βουνού).
Όπως πληροφορούμαστε από την ιστοσελίδα του Μουσείου, ο «Ότζι» ανακαλύφθηκε από
Γερμανούς ορειβάτες το 1991, στην κοιλάδα του Oτζ, στον παγετώνα στα σύνορα Αυστρίας‐
Ιταλίας, σε υψόμετρο 3210 μέτρων. Στη συνέχεια μελετήθηκε από ανθρωπολόγους, αρχαι‐
ολόγους και γιατρούς (επισημαίνεται εδώ στα παιδιά η σημασία της συνεργασίας των δια‐
φόρων επιστημόνων) και προσδιορίστηκε πότε έζησε, η φυσική του κατάσταση και η ηλικία
του όταν πέθανε, οι διατροφικές του συνήθειες, η αιτία του θανάτου του. Αντικείμενο έ‐
ρευνας αποτέλεσαν και τα εργαλεία και τα όπλα του, που έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες
για την ανθρώπινη ζωή την λίθινη εποχή.
Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ιστοσελίδα, με το ξενόγλωσσο κείμενό της, θα πρέπει να έχει
μελετηθεί διεξοδικά από πριν από τον εκπαιδευτικό, για να μην χάνεται χρόνος κατά την
προβολή των διαφόρων εικόνων της και για να υπάρχει ροή και συνέχεια στις επεξηγήσεις,
που δίνονται στους μαθητές.
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας μπορεί να προταθεί στα παιδιά η πραγματοποίηση
ομαδικών εργασιών (ή απλά η εύρεση πληροφοριών, εικόνων ή βίντεο), με διάφορα θέμα‐
τα, που τα ενδιαφέρουν, σχετικά με τις Άλπεις.
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2η διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 4: Απόσπασμα από ταινία με κουκλοθέατρο και μουσική (5΄)
Προβάλλεται μέσω διαδικτύου (www.youtube.com) μικρό απόσπασμα από την κινηματο‐
γραφική ταινία “Η μελωδία της ευτυχίας” (πρωτότυπος τίτλος «The sound of music») του
1965, σε σκηνοθεσία Robert Wise, με πρωταγωνιστές τη Julie Andrews και τον Christopher
Plummer. Η υπόθεση διαδραματίζεται στις Άλπεις, με υπέροχες λήψεις από αλπικά τοπία,
ενώ επενδύεται με την χαρούμενη μουσική του Richard Rodgers.
Συγκεκριμένα, προβλήθηκε η σκηνή της ταινίας όπου τα παιδιά παίζουν ένα μικρό έργο
κουκλοθεάτρου (www.youtube.com, «The sound of music», «The lonely goatherd», εικόνα
4).

Εικόνα 4: Κουκλοθέατρο και τιρολέζικη μουσική από την ταινία «Η μελωδία της ευτυχίας»
Η σκηνή αυτή κάνει αναφορά στις περίφημες «Μαριονέτες του Salzburg» της Αυστρίας (πα‐
γκοσμίως γνωστό θέατρο, που λειτουργεί από το 1913), στην παραδοσιακή μουσική του
Τιρόλου (με τους χαρακτηριστικούς λαρυγγισμούς), στα κάστρα και στα τοπία των Άλπεων
γενικότερα.
Ρωτάμε τα παιδιά αν τους άρεσε το απόσπασμα και αν έχουν υπόψη τους τη συγκεκριμένη
ταινία (σίγουρα αναγνωρίζουν την πρωταγωνίστρια, από το έργο “Μαίρη Πόπινς”).
Δραστηριότητα 5: Διερεύνηση και Εμπέδωση (15΄)
Από
το
ηλεκτρονικό
βιβλίο
Γεωγραφίας
Β΄
τάξης
(digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/)
προβάλλουμε τον χάρτη της εικόνας 46.1 (του 46ου μαθήματος) με τις τουριστικές περιοχές
της Ευρώπης.
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Γίνεται προφανής από το χάρτη η μεγάλη συγκέντρωση χιονοδρομικών κέντρων στις χώρες
των Άλπεων, λόγω και της θέσης τους στο κέντρο της Ευρώπης, όπως και της ευκολίας πρό‐
σβασης σε αυτές (πολύ καλό δίκτυο συγκοινωνιών, μεγάλα τούνελ, θέματα που προβλέπε‐
ται να μελετηθούν σε επόμενες ενότητες του μαθήματος). Ακόμη, μπορεί να φανεί χρήσιμο
και ένα μικρό κείμενο του βιβλίου για την οικονομική σημασία των Άλπεων για την Αυστρία
(σελίδα 163 του βιβλίου του μαθητή, για μελέτη ή προβολή από το ηλεκτρονικό βιβλίο).
Ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της μεγάλης τουριστικής
ανάπτυξης στην ισορροπία των αλπικών (και ορεινών γενικά) οικοσυστημάτων
(cipra.org/en/CIPRA, wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/alps/), καθώς και για
την υπερθέρμανση του πλανήτη, που απειλεί την ύπαρξή τους, λόγω υποχώρησης των πά‐
γων
(http://environment.nationalgeographic.com/environment/global‐warming/alps‐
meltdown/,
http://www.spiegel.de/international/global‐warming‐threatens‐famous‐alps‐
resorts‐for‐many‐alpine‐ski‐areas‐nordic‐walking‐may‐be‐the‐sport‐of‐the‐future‐a‐
342280.html).
Στη συνέχεια, σαν άσκηση εμπέδωσης των παραπάνω, οι μαθητές συμπληρώνουν, εργαζό‐
μενοι κατά ομάδες, τις ερωτήσεις “α” και “β” της σελίδας 60 του σχολικού βιβλίου (Ασλανί‐
δης, Ζαφειρακείδης, Καλαϊτζίδης “Γεωλογία‐Γεωγραφία Β΄Γυμνασίου”, όπως και στο
digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/), σχε‐
τικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαβίωσης σε ορεινές περιοχές (αρκετά
στοιχεία δίνει και το κείμενο της σελίδας 61 του ίδιου βιβλίου).
Δραστηριότητα 6: Ανατροφοδότηση των ομάδων (10΄)
Ρωτάμε τους μαθητές αν αναζήτησαν υλικό σχετικό με τις Άλπεις, τι βρήκαν και αν θέλουν
να το παρουσιάσουν στην τάξη.
Στην περίπτωσή μας, εκπόνησαν με μεγάλη προθυμία ενδιαφέρουσες εργασίες, ανάλογα
με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε ομάδας: για τη χλωρίδα (όπως το άσπρο
χνουδωτό λουλούδι εντελβάις) και πανίδα των Άλπεων, για τις Άλπεις στη λογοτεχνία (όπως
το “Μαγικό βουνό” του νομπελίστα συγγραφέα Τόμας Μαν, 1924) και τα κόμικς (ιδιαίτερη
μνεία έγινε στην περιπέτεια “Αστερίξ στην Ελβετία” (Goscinny & Uderzo, 1970)
(asterixonline.info/comics/index.php?manga=Asterix_Comics&chapter=16), για ταινίες σχε‐
τικές με τις Άλπεις (όπως “Η μελωδία της ευτυχίας”, που αναφέρθηκε πιο πάνω, “Η ζωή της
πριγκίπισσας Σίσυ” του 1955, η πιο πρόσφατη γαλλόφωνη ταινία “Η αδερφή μου”, του
2012 για την εφηβική παραβατικότητα στις σύγχρονες Άλπεις), για τα χαρακτηριστικά φα‐
γητά (“fondu” με λιωμένο τυρί) και γλυκά των περιοχών των Άλπεων (όπως το “Mont
Blanc”, γλυκό με βάση τα κάστανα, συνήθως με επικάλυψη κρέμας σαντιγί, σε σχήμα που
να θυμίζει την ομώνυμη κορυφή των Άλπεων).
Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός προβάλλει από το διαδίκτυο (google.gr) αντίστοιχες εικόνες
της επιλογής του.
Δραστηριότητα 7: Αναστοχασμός‐Εμπέδωση (15')

151

i-Teacher
6ο Τεύχος - Σεπτέμβριος 2013
ISSN: 1792-4146
................................................................................................................................................................................................

Δίνουμε σε κάθε ομάδα μαθητών Φύλλο Εργασίας, όπου καλούνται να εκφραστούν σε
γραπτό λόγο, συνοψίζοντας σε ένα σύντομο κείμενο τα βασικά σημεία της εργασίας της
ομάδας τους για τις Άλπεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει εργασίες, το κείμενο μπορεί
να αναφέρεται σε όλη την ενότητα “Άλπεις” και ότι σχετικό παρουσιάστηκε μέσα στην τάξη.
Κάνοντας, επομένως, μια ανασκόπηση της δουλειάς τους, θα πρέπει να εξασκήσουν τη
συνθετική ικανότητά τους, ίσως και με μια “δόση” αυτοκριτικής, ώστε να επιλέξουν τα
στοιχεία εκείνα που θα έπρεπε να είναι σημαντικά και για μας τους υπόλοιπους (τους συμ‐
μαθητές τους και τον εκπαιδευτικό).
Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό αφήνουν “κενά” για τις “λέξεις‐κλειδιά”, που θεωρούν
πρωταρχικής σημασίας και που θα ήθελαν να θυμόμαστε όλοι.
Στη συνέχεια, οι ομάδες μαθητών ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα Φύλλα Εργασίας, που έ‐
γραψαν, έτσι ώστε κάθε ομάδα θα προσπαθήσει να συμπληρώσει ένα κείμενο, που έχει
συντάξει μια άλλη ομάδα (που πιθανόν να θέλει και να τους ... δυσκολέψει).
Στο τέλος, τα Φύλλα Εργασίας συλλέγονται από τον εκπαιδευτικό, για περαιτέρω αξιοποίη‐
ση και παρατηρήσεις.
Αξιολόγηση, συμπεράσματα, προεκτάσεις στη διδακτική πράξη
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων έχει ήδη γίνει διαγνωστική αξιολόγηση (στην αρχή
της ενότητας) και διαμορφωτική αξιολόγηση στη συνέχεια, όσον αφορά τους μαθητές, με
τη συμπλήρωση των Φύλλων Εργασίας. Όσον αφορά την τελική αξιολόγηση, μπορεί να γί‐
νει στο τέλος της ευρύτερης ενότητας “Φυσικό Περιβάλλον και Άνθρωπος” με συγκεντρωτι‐
κό “Φύλλο Εργασίας”.
Για την συνολική αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης, που εφαρμόστηκε, θεωρούμε ότι
εκπληρώθηκαν οι αρχικοί μας στόχοι, με έντονο το στοιχείο της ενεργής συμμετοχής και
συνεργατικότητας των παιδιών, σε όλες τις δραστηριότητες. Έτσι, η υλοποίηση του Διδακτι‐
κού Σεναρίου αποδείχθηκε σχετικά εύκολη στην πράξη, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ε‐
ξοπλισμό, ενώ συγχρόνως εξελίχθηκε ευχάριστα και δημιουργικά.
Με την εκπόνηση εργασιών από τους μαθητές έχει ήδη γίνει “προέκταση” στη διδακτική
πράξη, με συνθετικό και διαθεματικό τρόπο (οι “Άλπεις” έχουν προσεγγιστεί από γεωγρα‐
φική, βιολογική, οικολογική, ιστορική‐αρχαιολογική, οικονομική, τεχνολογική, πολιτισμική
και αισθητική σκοπιά) . Κάποιες από τις εργασίες αυτές μπορεί να αναρτηθούν στην ιστο‐
σελίδα του σχολείου και να αποτελέσουν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό.
Μπορούμε, επίσης, να προτείνουμε στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κολάζ
συνταιριάζοντας τις καρτέλες (που προήλθαν από τους συμπληρωμένους “λευκούς χάρτες”
της 2ης δραστηριότητας) μεταξύ τους σαν σε ένα παζλ, σχηματίζοντας τη συνολική εικόνα
των χωρών των Άλπεων. Πάνω σε αυτήν την εικόνα‐παζλ θα μπορούν να κολλήσουν και
διάφορες εικόνες με τοπία των Άλπεων, με τα χαρακτηριστικά φυτά, ζώα, φαγητά και γλυ‐
κά τους και ότι άλλο σχετικό τους αρέσει. Το δημιουργικό αυτό κολλάζ θα μπορούσε να
διακοσμήσει την τάξη τους.
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Για μια πιο “βιωματική προσέγγιση” της γαστρονομίας των Άλπεων, θα μπορούσαμε να
αναλάβουμε την παρασκευή χαρακτηριστικών εδεσμάτων από τα ίδια τα παιδιά ή και τον
εκπαιδευτικό, και στη συνέχεια να οργανώσουμε μια “αλπική γευσιγνωσία” μια γιορτινή
ημέρα στο σχολείο (π. χ. κάποια ημέρα των Απόκρεω ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς) με
παράλληλη προβολή σχετικής με τις Άλπεις ταινίας.
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Σχεδιασμός και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού:
«Μαθαίνω Γεωγραφία Παίζοντας».
Τσιούλης Αλέξιος
Εκπαιδευτικός Π.Ε., M. Ed.
alextsioulis@hotmail.com

Δουλγερίδου Δάφνη
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
daphned1986@hotmail.com

Σπέρκου Ευδοκία
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
spefoula@yahoo.gr

Περίληψη
Η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού
λογισμικού αναφορικά με το μάθημα της Γεωγραφίας, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους
μαθητές/τριες των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, καθιστώντας με αυτόν τον
τρόπο ευχάριστη και παιγνιώδη τη διαδικασία εκμάθησης του γεωγραφικού διαμερίσματος
και των νομών της Πελοποννήσου. Μέσα, λοιπόν, από τις λειτουργικές χρήσεις των Τ.Π.Ε.
δύναται η διδασκαλία να καταστεί αμεσότερη και οι μαθητές ικανότεροι να χειριστούν το
εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο.
Λέξεις ‐ κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, Γεωγραφία, Τ.Π.Ε.
Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνολογίας των υπολογιστών, προσφέρει
δυνατότητες για γρήγορη, άμεση, πολύπλευρη, αλλά και ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη ε‐
νημέρωση για όλους. Η γενικότερη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα των ηλε‐
κτρονικών υπολογιστών στην καθημερινή εργασιακή και προσωπική πρακτική, δε θα μπο‐
ρούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης (Κυριαζής & Μπακο‐
γιάννης, 2003).
Βέβαια, οι διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές των υπολογιστών, βασίζονται ρητά ή άρρη‐
τα σε θεωρίες μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες, δηλαδή σχετίζονται άμεσα με τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Σε άλλες περιπτώσεις δίνουν έμφαση στη βελτίωση της ποιότη‐
τας της διδασκαλίας, άρα συνδέονται με τον/την εκπαιδευτικό και τη σχολική γνώση και σε
άλλες περιπτώσεις εστιάζουν την προσοχή τους στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/τριες
κατασκευάζουν τις γνώσεις τους, άπτονται δηλαδή των διαδικασιών της μάθησης και αφο‐
ρούν στο/η μαθητή/τρια ως ενεργό υποκείμενο που μέσω της χρήσης της εφαρμογής οικο‐
δομεί τις γνώσεις του. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το μέ‐
σο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μάθησης, χρησιμο‐
ποιώντας ως κύριο εργαλείο τον υπολογιστή και ενεργοποιώντας το/η μαθητή/τρια, αλλά
και τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να αξιοποιήσει το δυναμικό του. Αυτό σημαίνει ότι ο/η
χρήστης/στρια κάποιου εκπαιδευτικού λογισμικού εξερευνά και ανακαλύπτει, ενώ ταυτό‐
χρονα αποκτά δημιουργική σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που καταπιάνεται (Κυριαζής
& Μπακογιάννης, 2003).
Η διευκόλυνση της μάθησης μπορεί να επιτευχθεί, είτε χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό
λογισμικό ως μέσο διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό, είτε ως αλληλοεπιδραστικό μέ‐
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σο αυτοδιδασκαλίας από το/τη μαθητή/τρια. Από την άποψη αυτή μπορούμε να χαρακτη‐
ρίσουμε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού ως συμβολή στη βελτίωση της μάθησης,
όχι μόνο σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά και σε ποιοτικό (Bonekamp 1991, Duchastel 1987).
Ωστόσο, η απαίτηση χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού περιέχει την ανάγκη αξιολόγησής
του. Σκοπός της αξιολόγησης, λοιπόν, είναι η εξέταση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε πε‐
ριβάλλον διαλογικών πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μάθησης με τον καλύτερο δυνα‐
τό τρόπο, ως προς τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που προβλέπονται και εξασφαλί‐
ζει το σχολικό περιβάλλον (Akscyn, 1992).
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί μια τυπική διαδικασία που σχετίζε‐
ται άμεσα με τη σχεδίαση, και επιτρέπει σε τρίτους να εκτιμήσουν τον τίτλο του λογισμικού,
και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητά του ως προς το σκοπό για τον οποίον αναπτύχθηκε ή
χρησιμοποιείται. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμι‐
κού (Hinostroza κ.α., 2000) α) πειραματικές, β) προσεγγίσεις με καταλόγους ελέγχου κριτη‐
ρίων & γ) ποιοτικές μέθοδοι. Κατά την αξιολόγηση ενός λογισμικού διερευνάται, εάν υπάρ‐
χουν και σε ποιο βαθμό ορισμένα χαρακτηριστικά που κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:
παιδαγωγική, αισθητική & τεχνική αξιολόγηση (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέ‐
λας, 2003), ενώ συνάμα εξετάζεται το είδος των αλληλεπιδράσεων δια μέσου των υπολογι‐
στών ή με τη συνεργασία των μαθητών/τριών μπροστά ή γύρω από τον υπολογιστή (Crook
1994, Squires & Preece, 1999).
Ένα σωστά δομημένο εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να παρέχει κίνητρα και συγκεκρι‐
μένα να κεντρίζει την προσοχή του/της μαθητή/τριας, προσδιορίζοντας την ενίσχυση, προ‐
ωθώντας την άμιλλα και ελέγχοντας την εμπιστοσύνη. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να προκα‐
λεί την περιέργεια γενικά, αλλά και τη γνωστική περιέργεια ειδικά, κινητοποιώντας τη φα‐
ντασία, αλλά και να θέτει στόχους, υπολογίζοντας το βαθμό επίτευξής τους. Παράλληλα, θα
πρέπει να ικανοποιεί με την κατάλληλη διάρκεια και ποικιλία, προωθώντας την αλληλεπί‐
δραση και την ανάδραση, αλλά και να υποβοηθά το ρόλο του/της εκπαιδευτικού, προσδιο‐
ρίζοντας με κατάλληλο τρόπο τα λάθη των μαθητών/τριών. Ακόμη, πιο αναλυτικά, ένα εκ‐
παιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να κινητοποιεί τους/τις μαθητές/τριες για δημιουργική
εργασία, δίνοντάς τους ευκαιρίες για διερευνητική μάθηση, αναπτύσσοντας την κριτική
τους σκέψη και ενισχύοντας την αυτενέργεια και την ικανότητά τους να παίρνουν αποφά‐
σεις. Επιπλέον, θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ομαδοκεντρική εργασία των μαθη‐
τών/τριών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους, αξιο‐
ποιώντας τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις τους και προτείνοντας ποικίλες ασκήσεις
αξιολόγησης που παρουσιάζουν διαβαθμισμένη δυσκολία και προσφέρουν ανατροφοδό‐
τηση στο/στη μαθητή/τρια (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).
Συνάμα, η σχέση του εκπαιδευτικού λογισμικού με το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα οφεί‐
λει να είναι αρμονική. Για να καταστεί αυτό δυνατόν θα πρέπει να περιέχει αλληλουχίες
συμβατές με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, να επιτρέπει τον πειραματισμό (εφαρμογή σε
πραγματικές καταστάσεις) και να χρησιμοποιεί τις απόψεις περί γνωστικής υπερφόρτωσης.
Αξιοσημείωτο είναι πως θα πρέπει ακόμη να είναι συμβατό με τα νοητικά σχήματα των μα‐
θητών/τριών, ώστε να κατανοούν οι χρήστες/στριες πώς πρέπει να πλοηγούνται και σε ποιο
σημείο του λογισμικού βρίσκονται κάθε στιγμή, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να αισθάνο‐
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νται ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον. Χρήσιμο θα ήταν να παρέχονται στο/η μαθη‐
τή/τρια εργαλεία ελέγχου της διαδικασίας ή ο έλεγχος να γίνεται εξ ολοκλήρου από το λο‐
γισμικό και οι μαθητές/τριες να είναι ελεύθεροι/ες να «ανακαλύψουν» το λογισμικό (Σο‐
λομωνίδου, 2006).
Μεθοδολογία
Σκοπός και στόχοι
Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το γεωγραφικό
διαμέρισμα της Πελοποννήσου και τους επιμέρους νομούς που την απαρτίζουν.
Ειδικότερα, στους στόχους μπορούν να συμπεριληφθούν:
Α) Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού.
Β) Να εντοπίσουν οι μαθητές/τριες τη θέση της Πελοποννήσου σε χάρτη της Ελλάδας.
Γ) Να ονομάσουν οι μαθητές/τριες το γεωγραφικό διαμέρισμα που προσεγγίζουν.
Δ) Να διαχειριστούν οι μαθητές/τριες τους νομούς που συναποτελούν το γεωγραφικό δια‐
μέρισμα.
Επιλογή θέματος
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχο‐
λείου και πιο συγκεκριμένα στη Γ’ ενότητα: «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας»
και τα κεφάλαια 34 & 35 με τίτλο: «Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της
Ελλάδας» και «Οι νομοί της Ελλάδας» αντίστοιχα. Ειδικότερα, ασχοληθήκαμε μόνο με τους
νομούς του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πελοποννήσου (Γεωγραφία, Ε’ τάξης, Βιβλίο
Μαθητή), καθώς θεωρήσαμε ότι το θέμα αυτό της εκπαιδευτικής μας εφαρμογής συνάδει
με τις δεξιότητες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών της ηλικιακής αυτής ομάδας
και άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Έτσι, λοιπόν, με τη βοήθεια του προγράμματος ε‐
φαρμογών πολυμέσων: Mediator 9, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό
γεωγραφικό λογισμικό.
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Εικόνα 1: Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω Γεωγραφία Παίζοντας»

Περιγραφή εκπαιδευτικού λογισμικού
Ανάμεσα στους στόχους της εκπαιδευτικής μας εφαρμογής ξεχώρισε κυρίως η χρήση των
αποκτημένων γνώσεων των μαθητών/τριών και η ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους, χωρίς να απαιτείται κάποια ουσιαστική αρωγή του/της εκπαιδευτικού. Αρχικά, η προ‐
σέλκυση της προσοχής των μαθητών/τριών επιτυγχάνεται μέσα από την ανακάλυψη των
νέων στοιχείων και την ελεύθερη πλοήγηση στην εφαρμογή. Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν
τις ανάγκες τους και όταν ελέγχουν τη διαδικασία της διδασκαλίας, επενδύουν περισσότερο
σε νοητικές διεργασίες.
Όσον αφορά στα τεχνικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κείμενο είναι λιγό‐
τερο ευανάγνωστο στην οθόνη, απ’ ό,τι στο χαρτί, φροντίσαμε ο τύπος και το μέγεθος της
γραμματοσειράς να ελκύουν την προσοχή των μαθητών/τριών. Επίσης, επιδιώξαμε τη χρη‐
σιμοποίηση έντονων χρωμάτων και μεγάλων αντιθέσεων. Έτσι, ο παιγνιώδης χαρακτήρας
των παρουσιάσεων και το όμορφα δομημένο, ευχάριστο και διασκεδαστικό περιβάλλον, με
την ταυτόχρονη χρήση χρωμάτων και ήχων, κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
και προσδοκάται να καταστεί αποδοτικότερη η διδακτική διαδικασία.
Παράλληλα, η ανάπτυξη της μνήμης και της παρατηρητικότητας, καθώς και η μεταφορά της
μάθησης είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από τη μελέτη του χάρτη και τη σύγκριση των
σχημάτων. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η απλότητα κυριαρχεί στη
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συγκεκριμένη παρουσίαση, ενώ επίσης είναι κατανοητή, δεν παρουσιάζει μεγάλο όγκο
πληροφοριών, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα αποπροσανατολισμού και σύγχυσης κατά
την περιήγηση. Παράλληλα, διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών/στριών, καθώς
δίδεται άμεσα και η ανατροφοδότηση στις όποιες επιλογές‐απαντήσεις.

Εικόνα 2: Βασική πλατφόρμα εκπαιδευτικού λογισμικού

Συζήτηση
Σε μια προσπάθεια αξιολόγησης της παρούσας προσπάθειας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδι‐
κασία σχεδιασμού και παρουσίασης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, είμαστε
σε θέση να επισημάνουμε πως οι μαθητές/τριες που προσέγγισαν τις συγκεκριμένες διδα‐
κτικές ενότητες της Γεωγραφίας, εξοικειώθηκαν ευκολότερα με τον επιθυμητό στόχο κατα‐
νόησης τόσο του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πελοποννήσου, όσο και των νομών που
την απαρτίζουν, χωρίς να παρουσιάζουν καμία αξιοσημείωτη δυσκολία στο χειρισμό του
λογισμικού και την απομνημόνευση δεδομένων.
Παράλληλα, στηριζόμενοι σε ήδη υπάρχουσες μελέτες αλλά και στη γενικότερη αίσθηση
που αποκομίσαμε μέσα από την εμπλοκή του λογισμικού κατά τη διδασκαλία, είμαστε σε
θέση να διαπιστώσουμε ότι αυτό που προέχει στη μάθηση είναι η δημιουργία μέσα στο
σχολείο ενός γόνιμου και φιλικού για όλους τους/τις μαθητές/τριες μαθησιακού περιβάλ‐
λοντος, που θα ευνοεί την εργασία των μαθητών/τριών σε ανώτερα επίπεδα ενεργού, διε‐
ρευνητικής, δημιουργικής και συνεργατικής μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 1999).
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
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